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Як ви готуєтеся до Великодня?
Сповідь . . .  Переконаний, 

що кожен свідомий чи несві-
домий християнин думає або 
сприймає цю духовну дійсність 
по-різному. Одні кажуть, що це 
очищення гріхів, інші — при-
мирення з Богом, а ще інші — 
одне й друге. Також це зміна чи, 
радше, переміна у сприйнятті 
стосунків із Богом.

Відомий факт, що коли гово-
римо про сповідь (тайну пока-
яння), то підсвідомо приєднуємо 
це або до кризової події в осо-
бистому житті чи, навпаки, при-
готовляємося до набуття стану 
хресного батьківства, йдемо 
„під вінець“ тощо. Це пов’язано 
також із постами, а саме з Ве-
ликим постом: приходить час 
постанов, „особливих дієт“, що 
можна споживати, а що неба-
жано; також виконання різного 
роду ритуалів.

Піст — особливий час, який 
готує кожного з нас до вели-
кої події чи моменту у нашому 
житті. Це час, який попри свою 
біжучість та прогресивність 
щодення, нас ЗУПИНЯЄ. Це час, 
коли ми вчимося ПАНУВАТИ над 
своїми забаганками, поривами, 
пристрастями, егоїзмом . . .  Час, 
коли сам Господь, покидаючи 
все і всіх, вирушає в дорогу, 
щоб знайти ЛЮДИНУ зранену, 
самотню, інколи не прийняту . . . 
Парадокс — не людина, а Бог 
шукає зустрічі!

Правдивий піст — це зміна 
„псевдостосунків“ із Богом на 
відкриті, відповідальні. І це 
починається зі зміни власного 
переконання, з відповідальності 
за ближнього, із погляду на себе 
збоку. Побачити себе збоку — це 
виклик. Це означає доторкнутися 
до темної сторони своєї душі для 
того, щоб туди потрапило світло 
надії, віри та любові. Однак поба-
чити себе — не означає засуди-
ти, а навпаки — ПРИЙНЯТИ! Це 
означає, що особистий характер, 
бачення світу, сприйняття всього 
навколо — це ДАР! Ця зміна 
розпочинається із примирення 
з близькими та Богом. Це і є Тайна 
Покаяння.

о. Юрій ОСТАПЮК, 
голова Центру  

студентського капеланства

Марія Качмар, студентка другого курсу Інституту права та 
психології:

„Намагаюся впорядкувати своє життя“
Я відчуваю потребу очищення. З дитинства з батьками за-
вжди йдемо у час Великого посту до сповіді. Зазвичай перед 
сповіддю аналізую своє життя. Щоправда, не завжди вда-
ється потім дотриматися тих настанов, які для себе проду-
мую. Перед святами їдемо до бабці, прибираємо на повір’ї, 
наводимо порядок у хаті.

Роман Ганус, студент першого курсу Інституту будівництва та 
інженерії довкілля:

„Завжди аналізую своє життя“
Я агностик, тож для мене не актуальне питання посту чи 
сповіді. Я намагаюся духовно очищатися протягом всього 
року, а не лише в певний період.Багато людей на час посту 
стають начебто правильними, але як тільки він закінчується, 
знову починається звичний спосіб життя. Таке враження, що 
багатьом піст потрібен лише для того, щоб відпочила печінка. Я стараюся не 
захоплюватися різними п’янками-гулянками й аналізувати кожен свій крок.

Опитувала Наталія ПАВЛИШИН

Катерина Мартинюк, студентка першого курсу Інституту хімії 
та хімічних технологій:

„Дотримуюся посту та сповідатимусь“
Я з Дніпропетровська, у нас не заведено постити. Але, при-
їхавши до Львова, вирішила спробувати. Подруги сказали, 
що найголовніше — відмовитися від того, що тобі найдо-
рожче. Отож, уже більше місяця я не їм шоколаду та не хо-
джу в клуби. Доки жила вдома, сповідалася щомісяця. Зараз 

бракує часу, але перед Великоднем обов’язково посповідаюся. Намагаюся не 
повторювати своїх гріхів, хоч не завжди виходить.

Роман Величко, доцент кафедри адміністративного та 
інформаційного права Інституту права та психології:

„Передовсім треба очистити душу“
Передовсім треба очистити душу — висповідатися. Думаю, 
кожен зобов’язаний діяти згідно із Заповідями Божими та на-
становами, які нам залишили апостоли. Та й сама суть посту — 
вберегти себе від спокус, покращити своє життя та очиститися.

Віталій Климко, студент другого курсу Інституту енергетики 
та систем керування:

„Відчуваю внутрішню потребу сповіді“
Для мене Великодній піст особливий. Традиції передсвяткових 
приготувань особливо відчутні в селах. Це певне поєднання 
фізичного та духовного очищення: люди прибирають власні 
подвір’я, намагаються частіше ходити до церкви, постять, спо-
відаються… Я стараюся теж дотримуватися посту. Підсвідомо 

відчуваю потребу посповідатися — це навіть не виховання, а внутрішня потреба 
очищення. Завжди намагаюся якось змінитися, щоправда, не все вдається.



ч. 12 [2852]
10 — 16 квітня 2014 3

| С
ві

тл
ин

а 
Ан

ни
 Ге

ри
ч

NOTA BENE!

Закінчення на 5 с. m

високий гість

Японський дипломат завітав 
до Політехніки
Четвертого квітня у Львівській 

політехніці гостював Над-
звичайний і Повноважний Посол 
Японії в Україні Тоічі Саката 
з дружиною та першим секрета-
рем Посольства з питань культу-
ри. Представники „Країни сонця, 
що сходить“ зустрілися з ректо-
ром університету та зі студентами 
кафедри іноземних мов ІГСН, які 
вивчають японську мову.

Під час офіційної зустрічі пана Сака-
ти з ректором Юрієм Бобалом, у якій 
також взяли участь проректор із на-
укової роботи Зорян Піх, керівник 
відділу міжнародних зв’язків Ярос-
лав Андрусів та володар японського 
ордена Вранішнього Сонця викла-
дач японської мови доцент кафедри 
іноземних мов Мирон Федоришин, 
йшлося  про можливості широкої 
співпраці між вишами, науковими 
установами Японії та нашим універ-
ситетом. Зокрема, ректор зауважив, 
що для нав’язання тісніших контактів 
між науковими центрами та втілення 
спільних проектів важливими є осо-
бисті контакти науковців, а Посоль-
ство Японії могло б виступити іні-
ціатором та модератором зустрічей.
У свою чергу пан Саката розповів 

про досвід японсько-українського 
культурного,  комерційного  і  на-
укового співробітництва за остан-
ні роки та пообіцяв у майбутньому 
зробити  все  можливе  для  налаго-
дження та розвитку двостороннього 
наукового партнерства.

Після зустрічі в ректорському ка-
бінеті, японська делегація пройшла-
ся академмістечком до навчального 
корпусу №7, де  її чекали студенти 
кафедри іноземних мов. Розмова між 
гостями та молодими українцями ви-
йшла дружньою. Мирон Федоришин 
коротко проілюстрував, як вигляда-
ють заняття  з  японської мови, по-
казав літературу та відеоматеріали, 
якими  користується  в межах  свого 
курсу. Посол із дружиною особливо 
захоплювалися  японсько-україн-
ськими  словниками,  які  уклав  наш 
викладач, та тим, як студенти разом із 
мовою вміло опановують різні види 
традиційного японського мистецтва 
(наприклад, оріґамі). На пам’ять про 
свій візит гість подарував політехні-
кам календарі, свіжу японську пресу 
та відеоматеріали для навчання.
Хоча пан Саката та його дружина 

щодня вивчають українську мову, за-
питання до них студенти озвучували 
японською, щоб довести власні знан-
ня. Говорили про красу міста Лева та 

традиційні українські страви, які до 
вподоби гостям. На завершення зу-
стрічі дипломат пообіцяв українській 
молоді, що докладе максимум зусиль 
до того, щоб кожен, хто всерйоз ви-
вчає  японську,  для  вдосконалення 
своїх знань міг навідатися до його кра-
їни з навчально-культурним візитом.
— Україна —  це  Європа.  Япо-

нія — дивовижне поєднання тради-
ційного Сходу і модерного Заходу. 
Бачити все це на власні очі вам було б 
дуже цікаво, — зазначив гість.
На  цьому  контакти  студентів 

з послом не завершилися. Більшість 
із них разом зі своїм викладачем при-
йшли ввечері на відкриття фестивалю 
„Японська весна у Львові“. У своєму 
вітальному слові до львів’ян пан Са-
ката сказав кілька речень українською 
мовою. Він запевнив, що Японія під-
тримує  демократичні  прагнення 
українського народу,  а  свій  виступ 
завершив словами „Слава Україні!“.

Анна ГЕРИЧ

євроінтеграція

Наукова молодь України — член Eurodoc
У Будапешті 25 – 29 березня відбулася конферен-

ція та щорічні загальні збори Eurodoc — всеєв-
ропейської ради аспірантів та молодих учених, до 
складу якої входять національні організації науко-
вої молоді країн-членів Євросоюзу та Ради Європи. 
28 березня Рада молодих учених при Держінформ-
науки України стала її 35-м членом.

Eurodoc —  авторитетна 
міжнародна організація зі 
штаб-квартирою в Брюс-
селі, яка має на меті кон-

солідувати європейських 
аспірантів та молодих на-
уковців у їх прагненні до 
професійної реалізації та 

гідного життя, заснована 
у 2002 р. До голосу цієї на-
укової молоді дедалі часті-
ше прислухаються ті, хто 
визначає та реалізує євро-
пейську молодіжну політи-
ку в галузі освіти та науки.
Eurodoc  відома  своїм 

вагомим внеском у розви-
ток Європейського дослід-
ницького простору (ERA) 
та Європейського просто-

ру  вищої  освіти  (EHEA), 
боротьбою за поліпшення 
умов праці молодих  уче-
них та підвищення якості 
вищої освіти і науки. Се-
ред важливих функцій цієї 
організації — поширення 
інформації  стосовно мо-
лодих  дослідників,  лобі-
ювання  їхніх  інтересів 
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СТУДІЇ

конференція

Проблеми і перспективи 
регіону з точки зору науки
Від 31 березня до 5 квітня під час науково-практичної конференції „Пробле-

ми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних 
технологій в Україні“, яку вдесяте організував Інститут підприємництва 
та перспективних технологій Львівської політехніки, майже 200 науковців 
обговорили багато актуальних питань, що стосуються нашого регіону.

Після привітання від директора ІППТ 
Йосифа Хром’яка та проректора з на-
укової роботи університету Зоряна Піха 
на пленарному засіданні учасники на-
укової зустрічі заслухали цікаві допо-
віді голови постійної комісії з питань 
контролю за ефективністю виконан-
ня державних і обласних програм та 
рішень Львівської облради, доцента 
ІНЕМ Оксани Юринець, керівника пла-
нувальної майстерні інституту „Місто-
проект“ Віталія Дубини та професора 
кафедри інформаційних систем і техно-
логій ІППТ Дмитра Пелешка. Останній 
розповів про лабораторію вбудованих 
систем робототехніки та мобільного 
комп’ютингу, базовану на PSoC-системі, 
яка, за припущенням професора Піха, 
могла б координувати роботу всіх на-
уковців-робототехніків вишу.
Також присутні привітали оплес-

ками  студентку  ІППТ Мар’яну  Сні-
гур,  яка  з рук проректора отримала 
диплом другого ступеня заключного 
етапу Всеукраїнського студентського 
конкурсу наукових робіт у галузі „Бух-
галтерський облік, аналіз і аудит“ за 
2013–2014 навчальний рік.
Загалом науковці та представники 

економічного сектора області диску-
тували й спілкувалися в межах тради-
ційних для конференції дев’яти секцій-
них засідань, назви яких відображають 
наукові  інтереси  і  теми  досліджень, 
над якими працюють викладачі та сту-
денти ІППТ. Загальноінститутською 
назвали секцію № 9, яку організатори 
присвятили проблемам і перспективам 

економічної  та  комп’ютерної  освіти 
в інституті, Політехніці та Україні за-
галом. Зосередилися доповідачі не так 
на недоліках, як на позитивних досяг-
неннях європейських вишів, можливос-
тях співпраці з виробничими структу-
рами області, власних нововведеннях, 
цікавих ідеях та перспективах розвитку 
фахових дисциплін.
— Освіта, кажуть, відстає від прак-

тики щонайменше на два роки. Щоб 
цього уникнути, викладач має бути не 
лише теоретиком, а й практиком, який 
може передавати студентам реальний 
досвід,  не  припиняючи  самоосвіти 
впродовж життя. Говорячи про страте-
гічний маркетинг, викладач сам мав би 
створити кілька проектів і бути заді-
яним у якомусь із них. Я переконана, 
що студенти й викладачі можуть спів-
працювати в проектах. Тому на нашій 
кафедрі ми створили „City Мarketing 
Group“.  Це  науково-аналітичний 
центр, який уже почав займатися брен-
дингом, — сказала завідувач кафедри 
загальноекономічної  підготовки  та 
маркетингу доцент Ольга Саніна.
За  словами  старшого  викладача 

кафедри фундаментальної підготов-
ки  Любимири  Джавали,  щороку  пе-
ред  конференцією оргкомітет  видає 
збірники  тез  доповідей  учасників. 
Цьогоріч майже всі доповідачі, крім 
анонсованої проблематики, зачіпали 
питання політичної ситуації у країні, 
що є взаємопов’язані з економічною та 
освітньою галуззю.

Анна ГЕРИЧ

коротко
Кабінет Міністрів планує 

дозволити вишам збільшу-
вати плату за навчання на 
коефіцієнт інфляції. Про це 
повідомив міністр фінансів 
України Олександр Шлапак. 
За його словами, відповідний 
законопроект був пого-
джений на засіданні уряду 
7 квітня.

З 1 квітня до 30 червня 2014 р. 
студентам та працівникам 
Львівської політехніки від-
крито тестовий доступ до 
універсальної наукометрич-
ної платформи Web of Science 
(WoS) від компанії Thomson 
Reuters. Про це повідомив 
координатор роботи з елек-
тронними ресурсами НТБ уні-
верситету Сергій Назаровець. 
Платформа пропонує дослід-
никам, адміністраторам, ви-
кладачам та студентам швид-
кий доступ до якісної між-
дисциплінарної релевантної 
інформації, а наукометричний 
апарат платформи дозволяє 
користувачам відстежити по-
казники цитованості публі-
кацій та дізнатися наукоме-
тричні показники наукових 
видань, учених, наукових груп 
та установ.

У Львові проведуть День уні-
верситету Марії Кюрі-Скло-
довської. Заходи відбудуться 
29 квітня з нагоди 70-річчя від 
дня заснування університе-
ту Марії Кюрі-Склодовської 
в Люб ліні. У програмі — ви-
ступи мистецьких колекти-
вів цього вишу та Академії 
мистецтв, спільна виставка 
робіт, спортивні змагання між 
командами університету та 
спортсменами зі Львова, а та-
кож наукова конференція.

Цього року „останній дзвінок“ 
відбудеться 30 травня. Саме 
в цей день завершиться на-
вчальний рік у школах (у тих, 
які працюють за шестиденним 
робочим тижнем, — 31 трав-
ня). Державна підсумкова 
атестація у 4-х класах від-
будеться з 13 до 22 травня, 
дев’ятикласники складатимуть 
шкільні іспити 2 – 16 червня, 
а одинадцятикласники — 
з 23 до 29 травня.

За матеріалами інформагенцій
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у європейських інституці-
ях, встановлення та зміц-
нення співпраці між націо-
нальними організаціями.
Очевидно, що членство 

України у Eurodoc вкотре 
підтверджує європейський 
вибір  нації  та  реальний 
євроінтеграційний  крок: 
можливість бути почутими 
та впливати на прийняття 
рішень. А ще недавно у нас 
не було національної ор-
ганізації молодих учених, 
яка представляла б країну 

на міжнародній арені. Си-
туація  змінилася 2012  р., 
коли  при  Державному 
агентстві з питань науки, 
інновацій  та  інформати-
зації України (РМУ) засну-
вали Раду молодих учених, 
до  складу  якої  увійшли 
представники РМВ провід-
них українських вишів та 
наукових установ, а також 
Донецької,  Одеської  та 
Харківської обласних рад. 
Головою Ради обрали Юрія 
Кращенка,  громадського 
діяча, старшого викладача 
Полтавського національ-

ного педагогічного універ-
ситету ім. В. Короленка.
Перші  кроки  в  на-

прямку Європи РМУ зро-
била  у  2012  р.,  коли  її 
член Олександр Березко, 
представник  Львівської 
політехніки, виграв грант 
Президента  України  для 
обдарованої молоді. Він, 
зокрема, передбачав про-
ведення  міжнародного 
круглого  столу  пред-
ставників  третього  сек-
тору в галузі молодіжної 
науки.  Олександр  його 
успішно реалізував: торік, 
21 – 23  листопада,  в  уні-
верситеті  відбулася  пер-
ша офіційна зустріч пред-
ставників РМУ та Eurodoc. 
За її результатами україн-
ську сторону було запро-
шено на щорічні загальні 
збори в Будапешт.
Наприкінці 2013 р. чле-

ни РМУ розпочали процес 
підготовки  документів, 
подали  заяву  на  вступ 
у Eurodoc, а вже у берез-
ні  цього  року  відправи-
ли  делегацію  у  столицю 
Угорщини.  До  її  складу 
ввійшли  відповідальні 
за  міжнародний  напрям 
роботи  Ради  Олександр 

Березко  та  представник 
Тернопільського  націо-
нального  педагогічного 
університету  ім.  В. Гна-
тюка Олена Гоменюк.
— Українська делегація 

взяла  участь  в  офіційних 
заходах, що  відбулися  на 
конференції  Eurodoc,  — 
ділиться враженнями Олек-
сандр. — На загальних збо-
рах ми презентували РМУ, 
її  діяльність,  після  якої, 
за результатами таємного 
голосування,  українська 
організація  стала  повно-
правним членом Eurodoc. 
До слова, буквально за пів-
години після цього україн-
ці вже брали активну участь 
в обранні нового президен-
та,  яким  став  британець 
Джон Пікок. Звичайно, сьо-
годні  євроінтеграція  для 
України — це швидше не 
мета, а засіб. Сподіваємо-
ся, що цей крок українських 
молодих учених у напрямку 
Європи стане не лише ката-
лізатором розвитку науки, 
громадянського  суспіль-
ства  і  міжнародної  спів-
праці, а й принесе користь 
українському народові.

Катерина ГРЕЧИН

євроінтеграція

Наукова молодь України — член Eurodoc
m Закінчення. Початок на 3 с.

науковці радяться

„Стратегії розвитку екологічної освіти 
у ХХІ столітті“
Під такою назвою у Чорноморському державному університеті 

ім. П. Могили м. Миколаєва наприкінці березня відбулася 
Всеукраїнська науково-практична конференція, в якій взяли участь 
науковці з близько 30 міст України та зарубіжжя.

— Незважаючи на непростий час, 
який переживає наша країна, ми зо-
середилися на дослідженні, проек-
туванні стратегії розвитку, перспек-
тивних напрямах, оцінюванні стану 
екологічної освіти у ХХІ столітті, — 
розповів професор кафедри еколо-
гічної  безпеки  ІЕПТ  Володимир 
Погребенник. — Начальник управ-
ління екології та природних ресур-

сів Миколаївської ОДА Володимир 
Єфімов, відкриваючи конференцію, 
відзначив актуальність екологічних 
питань, оскільки до загальновідомих 
проблем тепер додалися ще й нові: 
з-під затоплених росіянами старих 
кораблів у затоці Донузлав почала 
витікати рідина білого кольору, що 
може спричинити екологічну ката-
строфу у Чорному морі.

Науковці дискутували щодо ба-
гатьох проблем екологічної освіти 
й освіти для сталого розвитку, під-
готовки фахівців-екологів, еколо-
гічної  просвіти  населення,  роз-
витку  молодіжного  екологічного 
руху,  зарубіжного  досвіду  еколо-
гічної освіти для сталого розвитку 
тощо. Володимир Дмитрович мав 
дві доповіді. Одна з них стосувала-
ся особливостей підготовки магі-
стрів зі спеціальності „Екологічний 
контроль та аудит“.

Катерина ГРЕЧИН
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анотація від автора

Книжка про те, як людина 
творить свою історію
„До звичних чинників еволюції — біологічного, культурного, соці-

ального — тепер додався технологічний: технологічні і технічні 
засоби та можливості, створені людиною, перевершуюють її як біо-
вид, змінюють її природу і визначають подальшу еволюцію людства. 
В цьому контексті актуально звучать питання: що є людина, куди ми 
прямуємо?“, — каже доцент кафедри філософії Львівської політехніки 
Любов Мазур. Її монографія „Самоідентичність особистості як філо-
софсько-антропологічна проблема“ брала участь у конкурсі „Книга 
Форуму видавців 2013“.

— Проблема самоідентичності за-
цікавила мене давно і саме на стику 
філософії та психології: я закінчила 
відділення психології філософсько-
го факультету, — розповідає Любов 
Іванівна. — Нині слово „самоіден-
тичність“ модне, але досить невизна-
чене: більшість напрацювань — із со-
ціальної філософії, а от ідентичність 
як антропологічна проблема завжди 
залишалась „білою плямою“. Ця про-
блема хвилює кожного. Тим більше 
тепер, коли сучасність (генні тех-
нології, віртуальні практики і т. д.) 
визначила новий пункт,  до  якого 
прямуємо, — постлюдина: людина 
як біовид радикально змінюється під 
впливом технологічної складової. 
І це відбувається в умовах кризи куль-
тури й особистості, коли нове сприй-
мається як загроза, а майбутнє — як 
джерело ризику і невизначеності.

— Якими є особливості становлення 
самоідентичності в сучасних умовах?..
— Особистісна самоідентичність — 
це не особлива психічна структура, 
яка відповідає за сталість особис-
тості в просторі, часі; це не даність, 
а становлення особистістю, тобто 
спосіб буття, що полягає в непе-
рервному процесі становлення ці-
лісної й автентичної особистості. 
Людина формує її у ході свого іс-
нування. Вона призначена шукати 
себе, самовизначатись  і самореа-
лізовуватись за допомогою різних 
способів діяльності та практик.
Постмодерн наголошує на плю-

ралізмі, динамічності буття люди-
ни, пропонуючи їй безліч готових 
ідентичностей, які можна приміря-
ти на себе, як одяг, прикидатися ким 
завгодно, скажімо, ховаючись за різ-
ними аватарками… Це має негатив-
ні наслідки — дезорієнтація, криза 
самоідентичності.

— У чому варто шукати точки опо-
ри? Що взагалі впливає на процес само-
ідентифікації?
— У цінностях, ширше — культурі. 
У своєму дослідженні я відмовилась 
від пошуків підстав самості у тому, 
що вона дана людині наперед, оскіль-
ки особистісна самоідентичність не 
є проявом людської природи чи впливу 
суспільства — людина є сама суб’єктом 
формування своєї соціальності, ро-
зумності, володіння мовою тощо. Тож 
самоідентичність за формою і змістом 
є культурною. Культура — це не про-
сто сфера засвоєння і творчого покла-
дання сенсу і життєвих смислів, а сам 
механізм розгортання історії людини 
і її способу буття. Самоідентичність 
є  результатом  людської  взаємодії 
і спілкування з іншими. Власне, лю-
дина як особистість формується через 
Іншого, і її буття — це відгук на ньо-
го. У процесі самоідентифікації заді-
яний не тільки розум, а весь комплекс 
людських взаємин зі світом, зокрема 
емоції. Тож визначальними для само-
ідентичності є культура і прагнення, 
зусилля людини самоорганізуватись, 
щоб реалізувати себе.
У монографії я пишу про „прак-

тики себе“ — практики, спрямовані 
на  автотрансформацію.  Вони  ви-
никають ще у первісному суспіль-
стві разом із усвідомленням люди-
ною своєї смертності: ритуали були 
спробою  впливати  на  потойбічне 
життя  і  формувати  повсякденне. 
В Античності існували цілісні про-
грами,  що  включали  й  установку 
розуму, і моральні цінності, і спо-
соби поведінки, і тілесні практики. 
Сократ  звертається  до  свого  учня 
Алківіада:  ти  залишатимешся  та-
ким, як є, чи ставатимеш людиною?.. 
Отже, ще в давні часи окреслилась 
основоположна позиція: людиною 
не народжуються, а стають. Хрис-

тиянство додало до „практик себе“ 
трансцендентне:  мета  людини — 
вища за неї саму, тому вона прагне 
вийти за межі земного життя, влас-
ної природи, змінити себе. Пізніше, 
із  секуляризацією,  християнські 
практики (покаяння, молитва) пе-
реходять у світську культуру (фор-
ма  роману  в  літературі).  Нині  ж 
популярними є різні практики, але 
очевидне бажання людини знайти 
цілісну програму життя.

— Українські  реалії  останніх міся-
ців актуалізували тему колективної 
ідентичності.
— Колективна самоідентичність кон-
струюється. Не нації формують на-
ціональну ідею, а навпаки. Для нас її 
сформулював Шевченко. Створив міф 
народу, звернувшись до колективно-
го несвідомого, спільних для нас усіх 
символів — козаччини. А от Кирило-
Мефодіївське товариство (Шевчен-
ко, Костомаров, Куліш) уперше чітко 
заявило: українська ідентичність є, 
і вона відмінна від великоруської. 
Імперська Росія послідовно боролася 
з цією думкою і у ХІХ, і у ХХ століттях. 
Це дало свої результати. Крім цього, 
через відмінні умови життя на різних 
українських землях на основі єдиного 
етносу сформувалося два типи іден-
тичності — „східна“ і „західна“.

— Майдан значною мірою стер ці від-
мінності…
— Так. Маємо апелювати до об’єд-
ну ючих символів, як-ось Шевчен-
ко. Підвищувати рівень культури. 
І формувати громадянську ідентич-
ність, яка впливає на становлення 
колективної:  саме  воля  окремих 
людей жити разом (а не, скажімо, 
спільна територія) є визначальною.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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Завжди відкривати щось нове
Цього прагне Святослав 

Половкович — кандидат 
хімічних наук, асистент кафедри 
технології біологічно активних 
сполук, фармації та біотехноло-
гії, дослідник синтезу сполук із 
протипухлинною активністю.

Від танців — до хімії
Його шлях  до  біотехнологій  був 
складний і водночас простий та за-
кономірний. У шкільні роки любив 
побавитися піротехнікою. У стар-
ших класах почав танцювати у ко-
лективі народних танців „Горицвіт“ 
при Львівському медуніверситеті. 
Більшість його учасників були сту-
дентами цього вишу.
— Я часто бачив, як у перервах між 

репетиціями вони носилися з підруч-
никами з хімії і почав думати: а чи не 
варт  і собі вступати до медичного? 
Навіть  мріяв  стати  стоматологом. 
Однак  коли  дійшло  до  вступу,  ви-
явилося, що я добре не підготувався 
з біології, тому подався до Львівської 
політехніки, про що потім ніколи не 
пошкодував,— розповідає Святослав.
У Політехніці були два хімічні фа-

культети. Святослав вирішив вступа-
ти на хіміко-технологічний, однак не 
пройшов за конкурсом, тому потра-
пив на заочне навчання. Але отримав 
дозвіл ходити на лекції зі стаціона-
ром. Скориставшись цим і успішно 
закінчивши перший курс, наступно-
го року потрапив на денне навчання. 
А ще через рік два хімічні факультети 
об’єднали в інститут. Святослав був 
на третьому курсі, студентів розпо-
діляли на спеціальності,  і  хлопець 
подав документи на біотехнології. 
У  великому  конкурсному  відборі 
отримав високий рейтинг.

Зі студентської лави
Закономірно, що, обираючи біотех-
нології, Святослав Половкович ке-
рувався зацікавленням і до хімії, і до 
біології водночас. А завідувач кафед-
ри Володимир Новіков запримітив 
кмітливого студента і запропонував 
йому займатися наукою. Так ще на 
студентській лаві Святослав підготу-
вав перші праці, побував на студент-
ських наукових конференціях. І саме 
тоді зрозумів, що йому бракує фарма-

цевтичних знань. Отож, після п’ятого 
курсу вступив на заочне навчання до 
Львівського медуніверситету. А після 
Політехніки два роки працював на 
підприємстві „Галичфарм“, водночас 
був інженером на рідній кафедрі, пи-
сав кандидатську. Нові знання з фар-
мації та робота на фармпідприємстві 
допомагали у науковій праці.

— Чому все-таки обрали науку?
— Спочатку мені було цікаво на за-
воді, я разом із колегами навіть до-
лучився до вдосконалення техноло-
гічної лінії виробництва димедролу, 
отримав за це премію, але згодом ця 
рутина почала набридати. А наука — 
це можливість пізнавати і постійно 
відкривати нове. На підприємстві 
немає таких можливостей творчо за-
стосовувати знання, тому остаточно 
вирішив розвиватися як науковець.

Шлях до практичного 
втілення
Святослав  Половкович  починав 
свої дослідження зі синтезування 
нових органічних сполук. Сьогодні 
він очолює невеличку наукову гру-
пу, до якої входять молоді науковці 
Андрій Кархут, Христина Болібрух, 
Юрій Шах, Анастасія Кудрінецька, 
Богдан Литвин та Олексій Коваль-
чук. Разом, використовуючи мето-
ди комп’ютерної хімії, визначають 
фармакофори, моделюють струк-
тури, прогнозують біологічну ак-
тивність і в подальшому синтетично 
отримують нові сполуки. Завдяки 
співпраці з колегами інших інсти-
туцій перевіряють свої дослідження 
не лише на базі своєї кафедри, а й на 
обладнанні Інституту біології клі-

тини НАНУ, Київського національ-
ного університету ім. Т. Шевченка, 
Інституту органічної хімії НАНУ 
й Університету Ополе в Польщі.
— Багато нового, що стосується 

розуміння механізмів дії лікарських 
засобів, мені  дали медичні  знання. 
У співпраці з професором медунівер-
ситету Романом Лесиком досліджував 
протиракову активність сполук на базі 
Національного інституту раку США.
Торік на проведення досліджень 

синтезу  сполук  із  протипухлин-
ною активністю вдалося отримати 
грант Президента України. Цього 
року Святослав Половкович та його 
колеги отримали грант Політехні-
ки та подали заявки на конкурс ще 
двох  грантів  —  Президентського 
і Кабінету Міністрів. Їх кошти пла-
нують скерувати на створення бази 
похідних триазонів та хінонів задля 
пошуку  нових  протимікробних  та 
протипухлинних сполук за допомо-
гою сучасних методів досліджень.

— Що вдається здійснювати за допо-
могою грантів?
— За кошти торішнього гранту ми 
змогли придбати реактиви та облад-
нання. Також беремо участь у науко-
вих конференціях, публікуємо тези 
доповідей. Тобто обмінюємося до-
свідом із колегами.
Загалом  процес  впровадження 

наукових  досліджень  у  практичне 
застосування — тривалий і потребує 
чималих  затрат.  Винахід  і  впрова-
дження на ринок нового медичного 
препарату  коштує  до  10  млрд.  до-
ларів і може тривати до 15 років. На 
сьогодні наукова група Половковича 
вже має кілька патентів на корисні 
моделі. Молодий науковець дивиться 
на майбутнє оптимістично. На його 
думку, завдяки активній праці наших 
фахівців, а також США, Німеччини, 
Китаю, Японії найближчими роками 
вдасться здолати рак:
— Нещодавно  я  слухав  лекцію 

професора медичного факультету 
Макгільського  та Монреальського 
університетів Юрія Мончака, яку він 
проводив у Львівській бізнес-школі 
УКУ. Цей генетик вважає, що деякі 
види раку можна вже виліковувати 
цілком, незалежно від їхньої стадії.

Ірина МАРТИН
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„Надіюся, все зміниться на краще, 
бо ми на це заслуговуємо“
Від пересічних пасажирів громадського транспорту у Львові до поваж-

них дипломатів у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй 
у Нью-Йорку — у різних куточках планети міркують про те, як Україні 
вийти з кризи, що виникла після російського вторгнення в український 
Крим, і як відповісти на дуже ймовірні нові непрості виклики. Яким 
буде майбутнє України і яка роль кожного з нас у співтворенні цього 
майбутнього — дискутують студенти між парами і на парах.

Яким буде майбутнє
Недавно на засіданні Клубу моло-
дого соціолога, який функціонує 
при кафедрі соціології та соціаль-
ної роботи ІГСН Львівської полі-
техніки, студенти обговорювали, 
що таке патріотизм, зокрема в кон-
тексті нинішніх українських реа-
лій; чи вважають себе патріотами 
і чому, наприклад, далеко не кож-
ного народного депутата можна 
назвати патріотом, розповів 
модератор дискусії, професор 
кафедри СР Володимир Піча.
А ось студенти-хіміки у ко-

ротких есе роздумували на тему 
„Яким я уявляю майбутнє Укра-
їни“ (таке завдання отримали 
на парі з соціології). У різних 
авторів часто є схожі думки: все 
залежить передовсім від самих 
українців  (а не Європи, Аме-
рики чи ще когось); на різних 
рівнях маємо захищати й обері-
гати наш простір існування — 
культуру, мову, територію, довкіл-
ля…; сильним є тільки згуртоване 
й самоорганізоване суспільство. Та-
кож студенти певні: не маємо права 
забути тих, хто на Майдані поклав 
власне життя до підвалин нової — 
вільної  і  справедливої —  країни, 
про яку мріяв  і про яку мріє  біль-
шість українців. Попри всі трагічні 
події нинішнього часу і труднощі, 
які, без сумніву, ще чекають Украї-
ну попереду, студенти моделюють її 
майбутнє з оптимізмом і вірою.

Основа успіху — в єдності
Що всі зрозуміли впродовж остан-
ніх місяців і що зміцнює віру в мож-
ливість реального поліпшення, — 
спроможність об’єднуватись (осо-
бливо  у  критичні моменти),  яку 
продемонстрували українці. Со-
лідарність і самоорганізація — це 

„фактор формування  подальшої 
долі країни“, запобіжник від зло-
вживань влади і небезпеки зовніш-
ніх  загроз,  врешті,  це  запорука 
успіху, переконаний Роман Підгір-
ний із групи ХТ-21. Майбутня Укра-
їна цього студента має тісні зв’язки 
з міжнародною спільнотою, у ній 
неухильно дотримуються закону, 
а інститути демократії працюють 
на повну, у ній дбають про еконо-
мічні, освітні реформи. Це мож-

ливо, адже Україна має підтримку 
більшості країн світу, а найголо-
вніше — „правда за нами“, а „там, 
де правда, — там успіх“.

Науковці 
не виїжджатимуть
Ірина Вовк із ХТ-24 хотіла б жити 
в Україні, де „проживають люди різ-
них національностей з правом на 
своє самовираження, але на перший 
план виноситься все українське“, де 
„держслужбовці, лікарі, міліціоне-
ри і викладачі, не думатимуть про 
хабар, адже зможуть забезпечити 
себе і без цього“, де „не будуть ті-
кати на заробітки, щоб прогодувати 
сім’ю“, де „пенсіонери повинні мати 
забезпечену старість“, де „нам не 
буде соромно за своїх політиків“, бо 
це — „інтелігенти й інтелектуали“, 
а  „їхні  слова підкріплені ділом“. 

А от „студентів в університетах ма-
ють навчити думати, навчити вчи-
тись і зацікавити, а не задавлювати 
непотрібною інформацією. Студен-
ти мають не просто відсиджувати 
кілька років на парах, а ставати до-
брими фахівцями, які обов’язково 
отримають роботу… В цій країні 
науковці не будуть виїжджати за 
кордон  і працювати  своєю  голо-
вою на інші держави. Для них ма-
ють бути створені відповідні умови 
тут“.

Якщо кожен змінить себе, 
змінимо країну
„Дехто каже, що наше життя корот-
ке, і не потрібно нічого змінювати, 
але ми повинні пам’ятати, що після 

нас житимуть наші діти, ону-
ки… І я думаю, що потрібно 
себе запитати: „Чи хочемо ми 
для них такого майбутнього, 
як наше  теперішнє життя?“. 
Гадаю,  відповідь  очевидна. 
Зараз в Україні є переломний 
момент, і як реаліст я бачу, що 
все може закінчитися не так, як 
нам хочеться, та як оптиміст 
все-таки надіюся на те, що все 
зміниться на краще, — бо ми 
на це заслуговуємо. Кожен по-
винен прагнути змін, робити 

ці зміни і починати зі себе. Якщо 
кожен може змінити себе, то ми 
зможемо змінити на краще і краї-
ну… На шляху до ліпшого життя 
нас чекає ще багато перешкод, але 
сподіваюся, ми їх зможемо подо-
лати  і  одного  дня  прокинемося 
вже в  іншій — щасливій  і дійсно 
вільній Україні, де навчаються за-
ради знань, а не заради диплома, 
який в майбутньому рідко кому по-
трібен; де працюють заради задо-
волення, а не тому, що треба, бо 
немає  грошей, щоб прогодувати 
сім’ю; де немає продажних суддів, 
хабарників і корупції; де будуть до-
роги, а не просто їх „видимість“; де 
будуть шанувати старість, де буде 
панувати мир і злагода.“ (Лариса 
Федорів, ХР-21).

Підготувала  
Ірина ШУТКА
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in memoriam

Іван Михайлович КОПИЧ
На 65-му році раптово обірвалося життя 
талановитого вченого і блискучого ор-
ганізатора освітньо-наукового процесу, 
справжнього патріота України, ректора 
Львівської комерційної академії про-
фесора Івана Копича.
Ця людина уособлювала високу шля-

хетність й порядність, відданість спра-
ві й нестримний дух наукового пошуку. 
Він був мудрим і чуйним наставником 
для  багатьох молодих науковців,  від-
критим і чесним в обстоюванні науко-
вої істини.
Іван Копич працював у Львівській ко-

мерційній академії з вересня 1984 року. 
1982 року захистив кандидатську дисертацію, згодом 
отримав вчене звання доцента, а в 1997 році — про-
фесора кафедри вищої математики і статистики.
З 1995 до 2007 року обіймав посаду першого про-

ректора Львівської  комерційної  академії. У  січні 
2007 року обраний її ректором. Перебуваючи на цих 
посадах та очолюючи кафедру економічного про-
гнозування і ризику, він до останніх днів викладав 
основні курси кафедри: „Теорія ймовірностей і ма-

тематична статистика“, „Економетрія“ 
і „Стохастичні економічні моделі“, ви-
дав  низку  підручників  та  навчальних 
посібників.
Іван Михайлович багато уваги при-

діляв  постійному  вдосконаленню  на-
вчального процесу в академії, брав ак-
тивну участь у діяльності Ради ректорів 
вишів Львівщини, предметно займався 
впровадженням  інноваційних  форм 
і методів навчання.
Для тих,  хто  знав цю надзвичайно 

інтелігентну й скромну людину, смерть 
Івана Копича озвалася щемною гірко-
тою болю від невблаганної втрати.

Члени Ради ректорів вищих навчальних закладів 
Львівщини висловлюють глибокі й щирі співчуття 
дружині покійного — Олександрі Михайлівні, роди-
ні та близьким Івана Михайловича Копича з приводу 
його передчасної смерті.
Пам’ять про нього назавжди збережеться у наших 

серцях!

Рада ректорів ВНЗ IІІ — IV рівнів  
акредитації Львівщини

рада просвіти інформує

Про використання благодійних коштів
Комісія Ради Товариства 

„Просвіта“ Львівської полі-
техніки, відповідальна за вико-
ристання доброчинних коштів 
(Христина Бурштинська, Ірина 
Ключковська, Надія Любомуд-
рова, Роман Корж, Ольга Маце-
йовська), оприлюднює звіт.

На потреби Майдану політехніки 
пожертвували 95 000 грн. З них:
•  35 000 грн. — передано в Громад-
ський штаб Євромайдану у Львові;
•  23 000 грн. — на підтримку Авто-
майдану;
•  2000 грн. — для В. Максиміва та 
К. Бунтова,  побитих  „Беркутом“ 
у січні 2014 під час зіткнень на Гру-
шевського;
•  2000 грн. — допомога медичній 
службі Майдану, яка розташовува-
лася у Палаці „Свобода“ (Жовтне-
вий);
•  2000 грн. — допомога на лікуван-
ня майданівцям Олегу Химиченку та 
Максиму Тищенку;

•  500 грн. — допомога на лікування 
О. Желнакову, активісту Євромай-
дану  з  м.  Донецька  (опік  очей  ІІІ 
ступеня);
•  залишок — 30 500 грн.
Політехніки зібрали ще додатко-

во 270 000  грн.
Крім допомоги по 10 000 гривень 

родинам Героїв Небесної Сотні, про 
що „Аудиторія“ вже писала (родинам 
Бойківа, Вербицького, Ільківа, То-
чина, Бльока), просвітяни передали 
по 10 000 грн. на підтримку поране-
них (на лікування А. Луб’янецького, 
А. Француза, Федорчака).
Рада  „Просвіти“  ухвалила  рі-

шення  про  цільове  використання 
залишку  —  190 000 грн. Зокрема, 
вже встановлено особисті контакти 
з  членами  родин  Героїв  Небесної 
Сотні, яким буде передано грошову 
допомогу  у  розмірі по 10 000 грн. 
найближчим часом. Це родини А. Ді-
гдиловича (с. Сокільники; залишило-
ся двоє неповнолітніх дітей), В. Ко-
цюби (м. Новояворівськ; двоє непо-

внолітніх дітей), І. Ткачука (с. Велика 
Кам’янка, Коломийщина: троє дітей, 
наймолодшому 1 рік), Л. Полянсько-
го  (м. Жмеринка  Вінницької  обл.: 
двоє неповнолітніх дітей), В. Смо-
ленського  (село  Кіровоградської 
обл.; двоє неповнолітніх дітей).
Комісія  продовжує налагоджу-

вати особисті контакти з членами 
родин для з’ясування першочерго-
вих потреб. За свідченням волонте-
рів, саме така співпраця з родинами 
є найефективнішою.
Підтверджуючі  документи  про 

використання коштів знаходяться 
в кімн. 237 головного корпусу уні-
верситету (відповідальна — Ольга 
Мацейовська).
Товариство „Просвіта“ вислов-

лює  глибоку  вдячність  усім  пра-
цівникам, які долучилися до збору 
доброчинних коштів на підтримку 
Майдану, а також для сімей Героїв 
Небесної Сотні та для постраждалих 
активістів — учасників Революції 
Гідності.
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пам’ятаємо

Геноцид України в ХХ столітті
У Львівській політехніці 4–5 

квітня проходила Міжнародна 
науково-практична конференція 
„Геноцид України в ХХ столітті. 
Україна під окупаційними режи-
мами: історичні реалії та постко-
лоніальний синдром“, присвячена 
проблемі злочинного нищення 
української нації.

Конференцію  організували  ВГО 
„Товариство відродження україн-
ської нації“, Львівська політехніка, 
Інститут літературознавчих студій 
ЛНУ ім. І. Франка та Інститут украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича НАН 
України. Пленарне засідання, яке 
відбулося в актовій залі головного 
корпусу, відкрив голова Львівського 
осередку „Товариства відродження 
української нації“ Мирослав Фіцу-
ляк. Він, зокрема, відзначив, що „ми 
будемо говорити про минуле і про 
сучасне заради майбутнього, заради 
правди, яка є основою нашої духов-
ності і національних орієнтирів“.
Вітальним  словом  учасників 

конференції привітали громадський 
діяч, Герой України Юрій Шухевич, 
народний  депутат  України  Ірина 
Фаріон  і проректор  із науково-пе-
дагогічної  роботи  та  соціального 
розвитку  Львівської  політехніки 
Богдан Моркляник. Із змістовними 
доповідями на пленарному засіданні 
виступили професор Острозької ака-
демії Володимир Трофимович (мало-
відомі та дражливі сторінки україн-
ської історії у Другій світовій війні), 
професор Франкового університету 
Любимир Сеник (геноцид свідомос-
ті), доценти Франкового університе-
ту Ігор Гаврилів (геноцид українців: 
слабкість нації чи сила ворогів) та 
Михайло Чорнопиский (священний 
героїзм Карпатської Січі  на  вістрі 
Другої світової війни).
Після пленарного засідання  учас-

ники конференції продовжили ро-
боту у шести секціях, де мова йшла 
про  українсько-польські  взаємини 
у ХХ ст.: історичний контекст і його 
сучасні інтерпретації; геноцид укра-
їнців  у  культурно-духовній  сфері; 
визиск національних трудових ре-
сурсів,  природних  надр  та  госпо-
дарства; фізичне нищення українців 
у ХХ ст.; збройний спротив окупа-
ційним режимам; політико-правові 

наслідки геноциду українців у ХХ ст. 
в міжнародному контексті.
Науковці, дослідники національ-

ної  історії,  фахівці  гуманітарних 
наук відзначили, що геноцид Укра-
їни у ХХ ст. був спрямований проти 
української нації: знищення її еліти, 
церкви,  соціальних  інституцій,  се-
лянства, міщан та інтелігенції. Цьо-
му посприяли й масові депортації на-
селення за межі ареалу проживання. 
Зокрема, масові репресії радянської 
влади у 1920 – 1930 рр. та жахливий 
Голодомор 1932 – 1933 рр., скерований 
на фізичне знищення українського се-
лянства як носія національної культу-
ри і ментальності в УРСР, на Поволжі, 
Кубані, Північному Кавказі, Казахста-
ні — місцях компактного проживан-
ня українського населення — забрав 
близько 12 млн. українців. Друга світо-
ва війна та пов’язані з нею пересліду-
вання, ув’язнення, депортації й убив-
ства  українців  більшовицьким  і  на-
цистським режимами позбавили життя 
не менше 14 млн. українців. Близько 
3 млн. українців було знищено у різний 
спосіб у 1940 – 1950 рр. і 1946 – 1947 ро-
ках. Доповідачі, говорячи про трагічне 
минуле українського народу, самовіль-
ну зміну кордонів України, позбавлен-
ня її власних територій, не оминули 
й  нинішніх  подій,  коли  нещодавно 
Росія напала на суверенну територію 
України  й  анексувала  Крим,  відтак 
вона вже в ХХI ст. продов жує політику 
геноциду українців і не збирається від 
неї відмовлятися.
Учасники конференції прийня-

ли ухвалу, в якій засудили геноцид 
українського  народу  і  звернулися 
до відповідних компетентних між-
народних  інституцій з проханням 
захистити Україну  і  українців  від 
російських  окупантів  визнанням 

факту геноциду України як злочину 
людиновбивства,  здійсненого  ро-
сійським імперіалізмом та іншими 
тоталітарними режимами.
— Оскільки вже зібрано і видано 

чимало збірок матеріалів свідчень про 
ці події, є багато цінних документаль-
них матеріалів, наукових праць, опу-
блікованих в українських і зарубіжних 
виданнях, то ми вирішили звернутися 
до міжнародного співтовариства з ви-
могою створити міжнародну слідчу ко-
місію, яка мала б складатися із правни-
ків, політиків, істориків, політологів, 
суспільствознавців, — сказав Мирос-
лав Фіцуляк.— Саме вони мали б сис-
тематизувати й узагальнити всі зібрані 
докази констатації геноциду українців 
у ХХ столітті та започаткувати міжна-
родний судовий розгляд цих злочинів, 
так би мовити „Нюрнберг-2“. Ті події, 
що зараз відбуваються в Україні, під-
тверджують, що непокараний злочин 
має тенденцію до повторення. Відпо-
відно до того, вимагати як моральної, 
так  і  матеріальної  компенсації  від 
наших сусідів. Крім цього, це стало б 
засторогою для них, бо й досі мають 
особисті погляди на Україну.

— Про Вашу роботу має знати мо-
лодь…
— Наша громадська організація роз-
робила проект Центру національно-
патріотичного виховання дітей та 
молоді як комунального закладу при 
облраді. Ми його подали на розгляд 
депутатів ЛОДА. Якщо нас підтри-
мають, то зможемо на серйозному 
фундаменті виховувати молодь об-
ласті, залучаючи до цієї роботи ті гро-
мадські організації, які працюють над 
цими питаннями. Це наш громадян-
ський обов’язок.

Катерина ГРЕЧИН
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авторський проект

 

У межах авторського проекту Ірини 
Фаріон „Від книги до мети“ 2 квіт-

ня у Львівській політехніці відбулася 
презентація „Забороненого Кобзаря“ 
Тараса Шевченка за участі упорядника 
видання доцента Харківського націо-
нального університету Миколи Зубкова.

На початку зустрічі хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять Героїв Не-
бесної Сотні,  зокрема магістранта 
Львівської політехніки, донеччанина 
Дмитра Чернявського.
Привітав гостя та подякував автор-

ці проекту за можливість спілкуватися 
з унікальними постатями проректор 
Богдан Моркляник.
Як зазначила Ірина Фаріон, „Забо-

ронений Кобзар“ — перше нецензу-
роване видання, яке вийшло за харків-
ським правописом у 1929 році. Воно 
містить Шевченкову  передмову  до 
„Кобзаря“ 1847 року, яка досі не була 
видана. Цей „Кобзар“ багатий потуж-
ним академічним апаратом приміток. 
Цікавий і своїм оформленням, зокре-
ма  й  давніми  поштівками  (початку 
ХХ ст.) із зображеннями Шевченка.
Без перебільшення можна сказати, 

що ця зустріч була особлива. Передов-
сім через новий погляд на творчість 
Тараса  Шевченка;  чимало  цікавих 
і змістовних прикладів про стан укра-
їнства в Харкові; неординарні знання 
гостя у сфері мовознавства, зокрема 
щодо „долі“ харківського правопису.
Свій виступ Микола Зубков розпо-

чав із зізнання, що заздрить львів’янам 
через  їхню можливість вільно виві-
шувати на своїх домівках Державний 
прапор України та говорити про сво-
боду вибору.
— Ми переживаємо складний час. 

Та, як казав Тарас Шевченко, „…якби 
не похилилися  раби…“,  тобто,  якби 
свого  часу  не  похилилася  нація  не-
скорених, бунтарів, то, можливо, не 
було  б  жахливих  трагічних  наслід-
ків. Особливо це відчували в останні 
дні,  які  ми  переживали  на Майдані, 
в різних містах, де люди обстоювали 
свою  гідність. Дорогою ціною  свою 
гідність і можливість бути собою об-
стоював  і  Тарас Шевченко:  24  роки 
рабства, 10 років рекрутчини і скупий 
залишок відносної волі, під наглядом 
поліції та постійною цензурою, із за-

бороною писати чи можливістю на-
дру кувати твори. Та з 1840 року маємо 
його слово — вічне, віще, незбагненне. 
Глибинний сенс Шевченкових творів 
непідготовленому читачеві зрозуміти 
важко.
Важливим  „відкриттям“  зустрічі 

стали  цитати  поезії  Шевченка,  які 
свого  часу  „зникли“  через  цензуру. 
Гість наголосив, що в усі часи твор-
чість Тараса Шевченка цензурували. 
Але найбільш нещадною була радян-
ська цензура: видавали величезними 
накладами, тиражували, але з надзви-
чайно великою кількістю приміток, 
які  спотворювали  розуміння  твор-
чості Кобзаря; вирізали цілі шматки 
текстів,  переінакшували  так, що це 
змінювало зміст і сенс вірша.
— Як не прикро, але ми не мати-

мемо можливості  відкрити для  себе 
всього Шевченка. Адже його рукопи-
си „розпорошені“ по архівах, багато 
документів  згоріло  у  полум’ї  воєн 
і в останній пожежі 1964 року, коли 
спалили  україніку НАН:  там  згорі-
ли  унікальні  факти  нашої  історії, 
тому  зараз маємо  так  багато  „білих 
плям“, — наголосив науковець.
Готуючи  це  унікальне  видання, 

Микола  Зубков  послуговувався  діа-
спорними  матеріалами  Америки  та 
Канади, починаючи з 20-х років мину-
лого століття і аж до 1991 року. Адже 
саме там, наголосив він, шевченко-
знавство було не політизоване — там 
він справжній. Зокрема в нагоді ста-
ли роботи Смаль-Стоцького, Огієнка 
(науковець казав, що Шевченка треба 
видавати чинним, на той час харків-
ським, правописом).
Зустріч  традиційно  завершилася 

чималою кількістю запитань, які зна-
чною мірою стосувалися політичної 
ситуації в країні.

Наталія ПАВЛИШИН

коротко

Громада Львова виступила за 
перейменування вул. Гвар-
дійської на вул. Героїв Май-
дану. Така позиція львів’ян 
стала відома за результатами 
опитування, ініційованого 
міською владою (стартувало 
31 березня на сайті міськ-
ради та у фейсбуці). Після 
поперед нього відбору про-
позицій мерія сформувала 
остаточний список із трьох 
вулиць — Університетська, 
Чернівецька та Гвардійська. 
Офіційно вулицю можуть 
перейменувати лише після 
затвердження такого рішен-
ня депутатами міськради.

6 квітня в усіх храмах УГКЦ 
в Україні та за кордоном від-
бувся Акт посвяти України 
під Покров Пресвятої Бого-
родиці. Глава УГКЦ Блажен-
ніший Святослав у своєму 
пастирському посланні до 
вірних і духовенства з нагоди 
відновлення Акту посвяти 
України під Покров Пресвя-
тої Богородиці розповів про 
бажання відновити традицію 
посвяти українського народу 
під всемогутній Покров Пре-
святої Богородиці.

Минулого тижня у Львові 
відбулися урочисті збори 
з нагоди відзначення 24-ї річ-
ниці підняття національного 
синьо-жовтого прапора над 
Ратушею. У церемонії взяли 
участь міський голова Льво-
ва Андрій Садовий, секретар 
Ради Василь Павлюк, міський 
голова першого демократич-
ного скликання Василь Шпіцер 
та депутати міської ради 1-го 
та 6-го скликань. Урочистос-
ті завершилися церемонією 
підняття Державного прапора 
України над вежею.

Президент США Барак Обама, 
звертаючись до європейської 
молоді 26 березня в Брюсселі, 
поставив у приклад молодь 
України, яка виборює своє 
майбутнє. Він також наголо-
сив на праві всіх народів 
і кожної окремої людини мати 
демократичний шлях, свобо-
ду вибору, самовизначення, 
рівність.

За матеріалами інформагенцій

„Заборонений Кобзар“ 
у Політехніці
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актуально

Більшість українців — за унітарну державу
Попереджений — значить, 

озброєний. Саме ця умова 
допомагає часом перемогти 
у війні сильнішу армію. Та 
в Україні вона наразі не пра-
цює. Всі знали, що російський 
окупант захоплюватиме Крим. 
А виявилися безпорадними 
перед агресором.

Всі розуміли, що Росія не платитиме 
Україні за перебування Чорномор-
ського флоту в Криму, позаяк уже 
вважає цю територію своєю. І укра-
їнська  влада  виявилася  безсилою 
проти денонсації Харківських угод…
Одразу  після  анексії  експерти 

попереджали: мета окупанта — не 
півострів, мета — вся Україна, в гір-
шому (для РФ) разі принаймні Схід-
на, і краще з Києвом.
Відтак українська влада мала би 

бути готова до сепаратистських про-
російських мітингів, до захоплення 
адмінбудівель у  східних областях, 
до самопроголошення республік (на 
кшталт ПіСУАРу 2004 року), і звер-
нення  до Путіна  з  проханням  за-
хистити „русскоязичноє насєлєніє“. 
Тим  більше,  що  виступ  „живого“ 
з Ростова-на-Дону завжди є сигна-
лом, що в найближчі дні відбудеться 
чергова диверсія.
Але знову маємо тривожний тиж-

день, коли все відбувається за чітко 
спланованим і прогнозованим сце-
нарієм, однак  і далі він втілюється 
бездоганно послідовно. У суботу по-
чалися проросійські мітинги у Харко-
ві, Луганську, Донецьку. Привезені 
„туристи“, які навіть не знали, де точ-
но знаходяться адмінбудівлі (інакше 
чого штурмували б театр?), захопи-
ли  обласні  державні  адміністрації 
у Харкові й Донецьку, будівлю СБУ 
в Луганську й вимагали термінового 
скликання обласних рад, щоб визна-
чити дальшу долю мешканців облас-
тей: з Україною чи з Росією.
Спротив  сепаратистам  чинили 

місцеві  українці,  які  прагнуть  єд-
ності своєї держави. Міністр вну-
трішніх  справ  Арсен  Аваков  ви-
знав, що міліція була дещо пасивна 
й слабка. Однак запевняє, що все під 
контролем.
Донецькі сепаратисти утримува-

ли будівлю ОДА всю ніч із суботи на 
неділю. Вони вимагали від депутатів 

облради зібратися на позачергову 
сесію, проте  кворуму не набрали, 
тож викликали власних делегатів — 
представників міст області для ство-
рення „народної ради“. Ці делегати 
проголосили „незалежність Доне-
цької  республіки“.  Їхні  прихиль-
ники під будівлею зустріли новину 
про проголошення „незалежності“ 
оплесками і гімном Російської Феде-
рації. У понеділок нелегітимна „на-
родна рада“ мала ухвалити рішення 
щодо дальшої долі регіону.
„Росіяни розгойдують обстанов-

ку в країні. Президент Росії Воло-
димир Путін і колишній президент 
України Віктор Янукович замовили 
й  оплатили  черговий  виток  сепа-
ратистських  заворушень  на  сході 
країни  —  Луганську,  Донецьку, 
Харкові, — написав міністр Аваков 
на своїй сторінці у Фейсбуці. — Від-
повім і сепаратистам, і тим гарячим 

головам, хто вимагає БУДЬ-ЯКОЮ 
ЦІНОЮ припинити безлади. Ситу-
ація буде повертатися під контроль 
БЕЗ КРОВІ. Така команда правоо-
хоронцям — це правда. Але правда 
і в тому, що терпіти свавілля прово-
каторів ніхто не буде. Призвідників 
і підбурювачів відповідальність на-
здожене“. Він підкреслив, що „МВС 
не буде стріляти в людей — на купку 
проплачених провокаторів — серед 
протестуючих багато ошуканих, ба-
гато хто прийшов за гроші“.
На момент верстки газети у схід-

ні  області  поїхали  перший  віце-
прем’єр  Віталій  Ярема  (Донецьк), 
міністр Арсен Аваков (Харків), се-
кретар  РНБО  Андрій  Парубій  та 
глава  СБУ Валентин Наливайчен-
ко (Луганськ). В. о. глави держави 
Олександр  Туричнов  заявив  про 
початок  антитерористичної  ак-
ції в цих областях. У вівторок ОДА 
у Харкові було звільнено від сепа-
ратистів, понад 70 учасників заво-
рушень заарештовано. В Донецьку 
заколотники  погодилися  здатися, 
але у вівторок вранці вони все ще 
перебували в ОДА. А от у Микола-

єві  прихильників  проросійського 
мітингу відігнали від будівлі ОДА 
представники  Самооборони Май-
дану й Народного ополчення Мико-
лаєва і розібрали наметовий табір, 
який стояв тут з 25 лютого.
Народ  України  дуже  сильний. 

Це показав Майдан. І навіть тоді, 
коли  розстрілювали  беззбройних 
людей — протестанти не здалися. 
Це доводить Крим, де в умовах ро-
сійської окупації чимало кримчан 
відмовляються від російського гро-
мадянства на користь українського. 
У той час, як російське автоматич-
но одержують усі, хто не заявив про 
інше, відмовитись від російського 
треба  у  Федеральній  міграційній 
службі. Як свідчить кримчанка Єли-
завета Богуцька, коли вона приїха-
ла туди написати заяву про відмо-
ву від громадянства РФ, опинилася 
в черзі 137-ю.

На  жаль,  п’ята  колона  в  Укра-
їні —  теж  чимала.  Зрозуміло, що 
ці люди нікуди не збираються їха-
ти. Вони лише нарікають, як їм зле 
в Україні, але коли Путін роки чо-
тири тому запрошував у Росію, за-
безпечуючи роботою й житлом, від-
гукнулись не сотні тисяч, навіть не 
десятки тисяч, а якихось кількадесят 
охочих.
Тому вихід один: об’єднуватися 

і не здаватися. Як свідчать резуль-
тати  дослідження,  проведеного 
групою Рейтинг на замовлення Між-
народного республіканського інсти-
туту (США), 64 � громадян України 
переконані,  що  Україна  повинна 
залишатися  унітарною  державою 
в  її  нинішньому  вигляді,  14 �  за 
федералізацію, 10 � вважають, що 
Україна має залишатися унітарною 
державою без Криму у своєму скла-
ді.  І  лише  1 �  опитаних  відповів, 
що Україна має бути розділена на 
кілька  частин, 10 � не  змогли  або 
не захотіли відповідати. Отож, нас 
більшість — у всіх регіонах України.

Тетяна ПАСОВИЧ

Арсен Аваков: „Терпіти свавілля провокаторів 
ніхто не буде. Призвідників і підбурювачів 
відповідальність наздожене.“
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толока

Прибрали 
й озеленили
Минулого тижня мешканці 

Студмістечка Львівської полі-
техніки активно проводили час 
після навчання — наводили лад 
і красу довкола своїх помешкань.

— Протягом усього тижня відбува-
лася толока. Студенти, які мешкають 
у гуртожитках, здебільшого першо-
курсники та мешканці-штрафники 
(ті,  хто  повинен  відпрацьовувати 
штрафні бали за порушення правил 
Студмістечка), брали активну участь 
у прибираннях. Загалом порядкували 
на всій території студентського міс-
течка. Кожен гуртожиток мав свою 
територію, яку потрібно було очис-
тити від  сміття. Прибирали також 
парк та територію біля пам’ятника 

загиблим професорам на Вулецьких 
схилах, — розповів студент першо-
го курсу магістратури ІГДГ, голова 
оперзагону гуртожитку № 9 Мирос-
лав Шундерюк.
Останнім  штрихом  прибирання 

стало озеленення території — виса-
дили тридцять кущів калини та оди-
надцять кленів.

житлово-побутовий відділ

З турботою про 
мешканців гуртожитків
Житлово-побутовий відділ 

Колегії та профкому студен-
тів і аспірантів Львівської політех-
ніки — один із найактивніших та 
найближчий до тих політехніків, 
які мешкають у гуртожитках. Про 
діяльність цього відділу розповів 
його активіст четвертокурсник 
ІЕСК Віктор Климко:

— Головна мета нашої діяльності — 
урізноманітнити вільний час студен-
тів. На жаль, зараз така тенденція, 
що більшість мешканців гуртожит-
ків проводять вільний час тільки за 
комп’ютерами (70 �студентів — 5 і 
більше годин). Тож ми намагаємося 
усіляко зацікавлювати студентів, по-
чинаючи з мистецтва, спорту, різних 
акцій, святкувань…
Стосовно порядку,  то  спільно  зі 

студрадами та оперзагонами періо-
дично проводимо перевірки санітар-
ного стану гуртожитків, справності 
кухонного обладнання. Нещодавно 
організували опитування серед сту-
дентів, щоб дізнатися, чи їх влашто-
вує рівень прибирання в гуртожитках 
та якість інтернету.

Традицією студмістечка є й благо-
дійництво:  збір  коштів для дітей  зі 
спеціалізованих  закладів,  цьогоріч 
також  активно  долучилися  до  під-
тримки Майдану. Чимало наших ко-
лег тривалий час були в Києві. Та й ті, 
хто залишався у Львові, активно до-
лучалися до всіх суспільно-політич-
них процесів у місті та університеті. 
Зокрема, ми підтримали  створення 
загонів  самооборони Студмістечка, 
розповсюджували необхідну інфор-
мацію серед молоді.
Дбаємо і про духовність — спів-

працюємо з Центром студентського 
капеланства. Зокрема, я серед своїх 
знайомих завжди розповідаю про всі 
заходи, які проводить ЦСК.
Маємо й чимало планів діяльності 

надалі, чи не найбільше в  спортив-
ному  напрямі. Наприклад,  планує-
мо продовжити минулорічну тради-
цію — змагання з міні-футболу (ми-
нулоріч  пройшли  успішно).  Також 
хочемо,  щоб  щорічною  традицією 
Студмістечка  стали  змагання опер-
загонів (на кшталт Козацьких забав). 
Окрім цього започаткуємо змагання 
зі стрітболу.

на дозвіллі

Найсильніші 
руки 
Політехніки
25 березня у Студмістеч-

ку Львівської політех-
ніки хлопці випробовували 
силу рук — тут відбувалися 
змагання з армреслінгу.

Учасниками стало понад три 
десятки політехніків, пере-
важна більшість яких — ама-
тори  в  цьому  виді  спорту. 
Змагання відбувалися у трьох 
вагових  категоріях:  —  до 
70 кг; 70 – 80 кг та 80 кг і далі. 
Організували таке цікаве до-
звілля активісти Житлово-
побутового відділу Колегії 
та профкому студентів і ас-
пірантів Політехніки.
Суддівство  доручили 

тренеру з армреслінгу з ка-
федри фізвиховання Львів-
ської  політехніки  Іванові 
Тру нову.
Отож, у ваговій категорії 

до 70 кг перемогу здобув Рус-
лан Бідзіля, друге місце посів 
Петро Тишківський, а третім 
став Степан Яциняк.
Серед ваговиків 70 – 80 кг 

найсильніші  руки  має  Іван 
Могитич, другий після нього 
Руслан Дністрянський, тре-
тє місце здобув Юрій Роман-
чук.
У вазі 80+ першість вибо-

ров Максим Грицишин, дру-
гим став Володимир Марко-
вець, а третє місце посів Бог-
дан Киричук.
Усіх призерів нагородили 

грамотами і квитками в клуб 
Coyote.

Сторінку підготувала  
Наталія ПАВЛИШИН
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східний меридіан

Харків: розмовляти українською = 
бути в меншості
„Наше місто — російськомовне з переважаючим радян-

ським, а не російським менталітетом. Найбільше його 
носіїв — серед представників старшого покоління. Молодих 
русофілів мало, але вони є. Навіть у моїй групі навчають-
ся ті, які вважають, що української мови нема, а існуван-
ня держави — під великим знаком питання“, — констатує 
п’ятикурсник соціологічного факультету Харківського наці-
онального університету імені Василя Каразіна Олег Бровко. 
Сьогодні він змалює для Вас суб’єктивну реальність міста на 
східному меридіані нашої країни. Бо нам треба знатися, щоб 
порозумітись.

Олег навчається за напрямом „По-
літологія“ та є одним із двох студен-
тів у групі, які постійно спілкуються 
українською мовою.
— Я  народився  у  Вінницькій 

області,  звідки  родом  моя  мама. 
В  дитинстві  батьки  забрали  мене 
до Харкова — звідси батько. Але на 
канікули я щороку їжджу до бабусі 
з дідусем на Вінниччину. Вони, як 
і мої батьки, розмовляють україн-
ською. Я вдячний рідним за те, що 
українська мова для мене не тільки 
державна, але й рідна. В моєму міс-
ті є багато російськомовної моло-
ді, яка може би й хотіла перейти на 
українську, але недостатньо знає її, 
не мала практики спілкування, бо-
їться опинитися в меншості, — за-
значає хлопець.
Вибираючи  фах,  Олег  вагався 

між історією та політологією. З ди-
тинства він цікавився історичними 
творами, але також відслідковував 
політичні процеси в країні та по-
зиції  ключових політиків. Врешті 
вибрав  політологію,  яку,  вважає, 
у його виші викладають дуже добре. 
Єдиний недолік  він  та  його  коле-
ги вбачають у тому, що є небагато 
можливостей для практики. Відтак, 
хлопець компенсує це участю у різ-
них наукових зустрічах, семінарах, 
конференціях та літніх школах.
— Я  постійно  пишу  науко-

ві  статті,  готую доповіді,  а  зараз 
якраз працюю над дипломною ро-
ботою на тему територіально-ад-
міністративної реформи в Польщі, 
яку там провели 1998 року. Йдеться 
про те, як Україна може викорис-
тати  позитивний  досвід  сусідів. 
Із 28 лютого до 14 березня я брав 
участь у „Східній зимовій школі“, 
яка відбувалася у Варшаві та Вроц-

лаві. Там виступив із до-
повіддю, яка стосувалася 
теми  мого  дипломного 
дослідження. Цю школу 
щорічно  організовують 
для магістрів останнього року на-
вчання, чиї дипломні проекти сто-
суються реалій Центрально-Схід-
ної Європи. Серед вимог — знання 
англійської і польської мов. У про-
грамі були лекції, семінари, цікаві 
зустрічі  з  муніципалітетом  Вар-
шави і працівниками Міністерства 
закордонних справ Польщі. Рані-
ше я побував у Дніпропетровську 
на „Школі молодих лідерів“, брав 
участь у ісламознавчій школі в Кри-
му, в школах і конференціях у Литві 
та Грузії, кілька разів — у Польщі. 
Тематика заходів, які відвідую, різ-
на: можливості розширення НАТО, 
шляхи євроінтеграції України, єв-
ропейські ліберальні рухи в  ісла-
мі… Під  час  подорожей  знайом-
люся з цікавими людьми, здобуваю 
нові знання, вивчаю мови, — роз-
повідає студент.
Інформацію про події у світі та 

в Україні Олег черпає як з україн-
ських  медіа,  так  і  з  закордонних, 
адже крім української, знає також 
російську,  польську  та  англійську 
мови. Авторитетними вважає думки 
Френсіса Фукуями, Збіґнєва Бжезин-
ського,  Генрі  Кіссинджера.  Серед 
українських політологів прислуха-
ється до Вадима Карасьова, Олега 
Соскіна. Також читає англійською 
журнал „Економіст“ та польською 
„Газету виборчу“. Про суспільні на-
строї хлопець знає з першоджерел, 
адже з допомогою інтернету спіл-
кується з багатьма своїми ровесни-
ками-українцями та молоддю з-за 
кордону.

Неможливо  у  дні,  коли  Росія 
вздовж південно-східного кордону 
України нагромаджує свої війська, 
а через загрозу її військового втор-
гнення понад півсотні мешканців 
Харківщини  офіційно  попроси-
ли  притулку  в  інших  українських 
регіонах,  не  згадати  в  розмові 
з харків’янином усіх цих жорстких 
реалій.
— Я  знаю  про  маневри  росій-

ських  військ,  але  мені  чомусь  не 
страшно.  Росія  продовжує  про-
вадити  свою  імперіалістичну  по-
літику щодо України. Намагається 
всіма силами втягнути нас до кола 
своїх політичних процесів. У Крем-
лі прагнуть відновити Радянський 
Союз, назвавши його Євразійським. 
Я вірю, що своїми діями Росія навпа-
ки згуртовує українців та переконує 
нас  у правильності  європейського 
вибору. Зокрема, на Сході України. 
Я підтримував Євромайдан, виходив 
на протести в Харкові. Одного разу, 
як тільки покинув акцію, почалися 
провокації „тітушок“: у людей, які 
мирно протестували, полетіли феєр-
верки. Я старався уникати радикаліз-
му і сутичок. Про події початку бе-
резня не можу сказати нічого, бо був 
тоді в Польщі, — згадує харків’янин.
У своєму місті, яке разом із агло-

мераціями об’єднує майже 2 мільйо-
ни мешканців, найгарнішими Олег 
вважає парки Горького та Шевченка, 
а також найбільший в Україні май-
дан Свободи.

Анна ГЕРИЧ
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КУЛЬТУРА

в об’єктиві

400 тисяч 
кілометрів доріг 
і тисячі фото
Саме такий життєво-творчий 

доробок фотографа, члена 
Національної спілки журналістів 
України, який вчився у Львівській 
політехніці, Володимира Саквука, 
котрому 31 березня виповнилося 75.

З цієї нагоди у фотогалереї Василя 
Пилип’юка (вул. Стецька, 3 а) відкри-
то фотовиставку чорно-білих робіт 
митця „У пошуках сонця“. Скромний 
і небагатослівний Володимир Саквук 
певний, що найліпше замість нього 
промовляють його світлини.
— Скільки себе пам’ятаю, мій батько 

завжди фотографував і йшов на роботу 
щасливий, — згадує син Юрій. — Се-
крет його довголіття — робити роботу 
з любов’ю. У нього нема комерційної 
жилки, але є прагнення бачити красу, 
шукати її і фіксувати. Частину тих шу-
кань і фіксацій ви бачите на стінах…
Юрій перейняв від батька любов до 

мандрів.
Карту  подорожей  автора можна 

відстежити  за  фотографіями —  це 

і Карпати, і озеро Байкал, і мис Че-
люскін… Гори, колосисте поле, да-
лекі водойми — рух у невідоме і на-
солода щасливими моментами тепе-
рішнього.
Але Володимир Саквук знаний не 

лише як фотомайстер, він ще й писав 
статті — має понад 100 публікацій. 
Колеги згадують не тільки зловлені 
чудові фотомиті, а й влучні підписи 
їх автора під ними. У кадр потрапля-
ли  і  депутати  (його  світлини  відо-
бражають роботу Львівської облради 
за роки незалежності), і відомі осо-
бистості (Ніна Матвієнко як символ 
української пісні),  і  історичні фак-
ти  (від  початку 90-х  об’їздив  сотні 
галицьких містечок  і  сіл, де ховали 
жертв НКВС).
Оглянути виставку можна до кінця 

квітня.

фестивалимо

Японський подих весни
Гідну естафету „Весни…“ французької перебрала на себе „Японська 

весна“. У Львові вона відбувалася вперше і замість запланованого кінця 
лютого — 4 – 6 квітня. Кімоно, каліграфія, ікебана, чаювання — її палітра 
була розмаїта.

Експонування шести виставок дуже вдало вписалось 
у компактність центру міста — оглядати їх було зручно, 
переходячи від одного місця до іншого. У Музеї етно-
графії та художнього промислу відвідувачі японсько-
го фестивалю милувались порцеляновими ляльками, 
у Національному музеї — кімоно, у галереї „Зелена 
канапа“ — ужитковими речами, у „Дзизі“ перейма-
лись наслідками землетрусу 2011 року, які зображені 
на фото, в Музеї ідей розгадували таємниці ієрогліфів 
і гравюр, у ресторані „Япі“ захоплювались гармонією 
ікебан і сімейних гербів… Той, хто побував на всіх 
виставках, отримав нагоду дегустувати традиційний 
японський чай і стати свідком чайної церемонії. Окрім 
того, відбулися ще різні майстер-класи, лекції та інші 
культурні атракції.

Сторінку підготувала Наталя ЯЦЕНКО

коротко
Директору Народного дому 

„Просвіта“ і керівникам 
народних колективів Львів-
ської політехніки вручено 
грамоти Львівської облради 
і висловлено подяки від імені 
голови Об’єднання профспі-
лок Львівщини. 31 березня 
в Національному академіч-
ному драматичному театрі 
ім. М. Заньковецької відбувся 
творчий звіт аматорських 
художніх колективів закладів 
культури профспілок Львівщи-
ни, приурочений до 200-ліття 
від дня народження Шевченка. 
В концерті взяли участь на-
родна хорова капела студентів 
„Гаудеамус“ (керівник — Роман 
Дзундза), народний ансамбль 
танцю „Вірність“(Анатолій 
Фолюш) та народний симфо-
нічний оркестр (Назар Яцків). 
Окрім грамот і подяк, є відзна-
ка „За значний внесок у націо-
нально-культурне відроджен-
ня“ — її отримав народний 
симфонічний оркестр.

4 квітня у Львівському музеї 
історії релігії відкрито ви-
ставку „Наймиліший серцю 
образ“. На виставці пред-
ставлено понад 50 олеодруків 
(хатніх ікон) з колекції Му-
зею-замку Гурків у м. Шамо-
тулах (Польща). В олеодруках 
відображено різні сюжети, 
які розкривають релігійну 
тематику, пов’язану з Вели-
ким постом, Великоднем, із 
життям святих мучеників.

У львівському клубі Picasso 
відбувся концерт-презента-
ція першого альбому спі-
вачки Ірини Долі „Ще раз“. 
Меломани насолодились 
вечором живої якісної музики 
і позитивних емоцій. Додат-
кового драйву виступу додали 
танцюристи знаного балету 
„Життя“ і співачка Оксана 
Гриб. Дебютний альбом Ірини 
Долі об’єднав десять пісень, 
музику і слова до яких написа-
ла сама співачка. Кожна ком-
позиція — це маленька історія 
стосунків між чоловіком та 
жінкою. Є в альбомі й особли-
вий твір — „Останні барикади“, 
який народився під вражен-
ням від Революції Гідності.

За матеріалами інформагенцій



ч. 12 [2852]
10 — 16 квітня 201416 КУЛЬТУРА

театральний проект

Не все заради диплома
Вже третій рік триває робота над театральним 

проектом „Диплом“. На початку червня глядач 
побачить документальний спектакль незалежної 
театральної групи студентів, поставлений на основі 
200 свідчень. Це вистава про освіту, про тих, кого не 
влаштовує корупція, сексуальні домагання, догмати 
радянської ідеології, тобто про кризу особистості, 
коли на систему перетворюється цілий світ.

Попри те, що прем’єра ви-
стави не відбулася торік 
у  грудні лише через по-
дії в державі, її постійно 
вдосконалюють. Родзинка 
вистави в тому, що її готу-
ють лише студенти-акто-
ри, а свідчення збирали та 
розшифровували волон-
тери. Гроші на обладнан-
ня до  вистави  збирають 
через „Спільнокошт“.

— Як виник задум докумен-
тальної вистави? — запи-
тую  в  її  режисера  Сашка 
Брами.
— Мабуть,  цей  проект 
почався для мене відразу 
після закінчення школи, 
адже мені не довелося, як 
і  більшості  ровесників, 
пересідати  зі  шкільної 
парти  за  університет-
ську.  Я  пішов  на  робо-
ту —  роздавав  реклам-
ні листівки під різними 
університетами. Щодня 
повз мене проходили ти-
сячі студентів, я дивився 
на них  і  трохи  заздрив, 
бо мав відчуття, що мої 
однолітки  розвивають-
ся, а я деградую. Згодом 
зайнявся  аматорським 
театром. А вступав уже 
тоді, коли мої однолітки 
закінчували навчання, бо 
треба було „косити“ від 
армії. Саме навчання на 
театрознавця стало для 
мене  цікавим  емпірич-
ним досвідом. Перебува-
ючи в оточенні  студен-
тів, складалося вражен-
ня, що ці люди прийшли 
в  університет  тому, що 
їм  більше  нікуди  йти. 
Одного зимового вечора 
ми  з  друзями  пили  чай 

і якось розговорилися про 
навчання,  про  студен-
тів, про цінність самого 
знання,  про  майбутнє, 
про те, чого хочемо від 
життя.  І  чомусь  захоті-
лося про те все зробити 
виставу.

— Серед опитаних — пред-
ставники різних вишів?
— Так, із різних міст Укра-
їни.

— Як ви збирали інформа-
цію?
— Кілька моїх друзів, які 
підтримали цей проект, 
почали допомагати його 
реалізовувати. Ми скла-
ли типові запитання для 
студентів, батьків, викла-
дачів. Але найголовніше 
для нас було під час того 
опитування  зрозуміти, 
що саме людині болить, 
що її хвилює, вислухати 
її. Так ми опитали понад 
200  осіб,  розшифрували 
з того близько тисячі сто-
рінок  текстів.  До  самої 
п’єси ввійшло 20 сторінок. 
Відбирати інформацію до-
помогли студенти різних 
вишів і просто випадкові 
люди зі соцмереж. Отож, 
на основі зібраного мате-
ріалу монтажним спосо-
бом створили п’єсу.

— Що цікавого ви почерп-
нули від респондентів і чи 
завжди вони охоче розпові-
дали відверто?
— Це взагалі була пробле-
ма моя та інших інтер в’ю-
ерів — розговорити спів-
розмовника,  викликати 
довіру до себе. Я побачив, 
що  здебільшого  людям 

хочеться розповісти, по-
ділитися наболілим, тим, 
що турбує і з чим вони не 
погоджуються, але не зна-
ють, як діяти далі. Розпо-
відали багато, були дуже 
відверті  інтерв’ю  про 
мотивації  вступу,  сис-
тему  навчання,  хабарі, 
конфліктні ситуації з ви-
кладачами, сексуальні до-
магання, а також про те, 
що багато хто не бачить 
себе  в  тій  професії,  яку 
здобуває.
Як виявилося, найгір-

ше — це інертність самих 
студентів, яких багато що 
не влаштовує в навчально-
му процесі або ж вони по-
милилися з вибором вишу 
чи фаху, але мало хто на-
важується  приймати  ра-
дикальні  рішення,  щось 
змінювати. Скажімо, одна 
дівчинка вчилася на плат-
ному, розуміла, що це не 
її,  але покинути навчан-
ня  було  соромно  перед 
мамою, яка покладала на 
її освіту великі надії. Ще 
одна студентка, майбутній 
агроном, розповідала про 
літню  практику,  на  якій 
студенти  шкребли  трак-
тори і пили самогонку — 
фактично деградували.

— Чи  ставили  ви  собі  за-
питання про те, як це все 
змінити?
— Безперечно, змінюва-
ти треба, але як — повинні 

вирішувати фахівці-ре-
форматори. Я лише бачу 
певні симптоми і говорю 
про них. Ніколи не ставив 
собі завдання щось зміню-
вати в системі чи ламати 
її. Радше треба апелювати 
до особистості, яка в цій 
системі. Нам усім треба 
час  до  часу  запитувати 
себе:  на що  я  витрачаю 
свій  час?  Чого  хочу  від 
життя?
Ми не ставимо за мету 

навчити  чогось  глядача, 
адже  він  може  бути  ро-
зумніший  від  нас,  а  на-
магаємося говорити з ним 
нарівні. Все, що прагнемо 
зробити — це спровокува-
ти людей на дискусію, ста-
вити запитання не тільки 
їм, а насамперед собі.
Думаю,  що  вистава 

буде цікавою не лише сту-
дентам, а й викладачам, бо 
говоримо про те, як часто 
вони самостверджуються 
через  студентів.  Однак 
скажу, що і багато викла-
дачів підтримують нас — 
порадами,  перепостами, 
морально.
Плануємо  показати 

„Диплом“ не лише у Льво-
ві, а й повезти його до ін-
ших міст, зокрема маємо 
попередні  домовленості 
з  Києвом,  Донецьком, 
Одесою.

Розмовляла  
Ірина МАРТИН
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спортогляд

Студенти Львівської політехніки 
збирають нагороди
У межах Універсіади Львівщи-

ни-2014 тривають обласні 
змагання з різних видів спорту. 
У березні політехніки-спортовці 
потрапили у трійку призерів із 
греко-римської боротьби, дзюдо 
і спортивної аеробіки.

У змаганнях із греко-римської бо-
ротьби команда нашого універси-
тету здобула перше місце. А ось уже 
змагання з дзюдо завершились на 
користь Львівського національно-
го університету імені І. Франка — 
828 очок. Друге місце посіла команда 
Львівської політехніки (750 очок), 

а  третє  —  команда  Львівського 
державного університету фізичної 
культури (667 очок). До слова, за 
нагороди змагалося 113 спортсме-
нів, серед яких — 8 майстрів спорту 
України.
У змаганнях зі спортивної аеро-

біки, які відбувались у спорткомп-
лексі Львівської політехніки, взяли 
участь представники 7 вишів Львів-
ської області. Силу, спритність, ви-
тривалість та грацію демонстрували 
понад 100 спортсменів. У перший же 
змагальний день політехніки у п’яти 
номінаціях здобули чотири перші 
місця та одне друге. Переможну ес-

тафету підхопили дівчата з команди 
степ-аеробіки та фанку. Підсумком 
другого змагального дня стали дві 
„бронзи“ — Іван Швець (індивіду-
альні виступи чоловіків) та Софія 
Войцехівська  й  Іван  Швець  (змі-
шана пара). Завершились змагання 
виступом команди аероденсу  (по-
літехніки — на четвертому місці). 
В загальнокомандному заліку спорт-
смени Львівської політехніки посіли 
друге місце, поступившись команді 
ЛДУФК. Тепер студенти готуються 
до участі в чемпіонаті України.

Наталя ЯЦЕНКО

здоровий спосіб життя

Краса і здоров’я — у склянці!
Нещодавно купував воду 

в магазині і подумав, що 
наші пращури сміялися б, напев-
но, з нас, людей ХХІ століття. 
Вони казали: „Хто хоче чистої 
води, нехай іде до джерела 
пити“. Хто б міг подумати, що 
буде ціла індустрія видобування 
і продажу води.

Ми  купуємо  воду  в  пластикових 
пляшках, з бульбашками чи без них, 
кольорову чи звичайну, але купує-
мо. А що ж робити? Пити ж хочеться, 
а немає біля багатоповерхівок кри-
ниць із джерельною водою, з кра-
на — краще не ризикувати.
А ви знали, що прісної води на 

нашій  планеті  не  більше 3�? Але 
і з цього об’єму 75 � — лід (у поляр-
них шапках і льодовиках). Якщо взя-
ти літрову пляшку з водою як світові 
запаси, то прісної води — не більше 
30 мл (і це для всіх людей планети!). 
Дуже влучно каже народна мудрість: 
„Бо води хоч топитись, та нема де 
напитись“.
В дитинстві, коли у мене боліла 

голова, тато завжди казав: „Випий 
горнятко води і пройде“. Я не розу-
мів процесу, але випивав склянку. 
Ви знаєте, допомагало!
А от в Ізраїлі лікарі запевняють, 

що багато хвороб спричинені саме 

нестачею води в організмі. Також 
доведено,  що,  п’ючи  достатньо 
води,  можна  позбутися  депресії, 
розладу сну, браку енергії, дефіци-
ту уваги. Особливо це актуально для 
студентів, які протягом дня працю-
ють головою.
А група британських учених на 

чолі з Девідом Льюїсом нещодавно 
довела, що недостат-
ня  кількість  вжитої 
рідини  може  бути 
причиною хронічно-
го  нежитю  і  частих 
застуд.  За  даними 
дослідника,  люди, 
котрі  випивають  на 
день менше 3 склянок 
води, страждають від 
застуди і хронічного нежитю в п’ять 
разів частіше, ніж ті, хто випиває 
8 склянок. Часто й голлівудські ак-
тори розповідають про свою звичку 
пити не менше 2 л у день (навіть на 
прем’єрах їх можна побачити з пля-
шечкою води).

Актуально для хлопців.  Часто 
від молодиків можна почути фразу 
на кшталт: „Я чай поглинаю літра-
ми, а якщо враховувати пиво — то 
куди ж мені ще воду?“ Однак чай, 
кава або пиво не замінюють води, 
оскільки  після  їх  вживання  виво-
диться більше рідини з організму, 

ніж випито, а кофеїн (який, до речі, 
є і в чаї) не дає проникати воді в не-
обхідні місця організму. Тож на кож-
ну випиту чашку кави або порцію 
алкоголю треба додатково випити 
склянку води.

Спеціально для студенток. Іноді 
дівчата, що стежать за своєю фігу-
рою, бояться пити воду, щоб не по-

правитися. Це марний 
страх,  бо,  навпаки, 
вода сприяє схуднен-
ню,  виводить  шкід-
ливі речовини з орга-
нізму. А втрата навіть 
10 �  води  вже  спри-
чиняє  галюцинації. 
До  того  ж,  достатня 
кількість води підтри-

мує шкіру в хорошому стані і навіть 
розгладжує  зморшки. Хочете  бути 
красивими? Не забувайте про воду!
Не можна визначити норму води 

на день, бо це залежить від ваги лю-
дини,  температури  повітря,  спо-
собу життя й інших чинників. Але 
в середньому наш організм потре-
бує не менше 1,5 – 2 л води на добу. 
Так що, дорогі читачі, якщо хочете 
бути розумними, активними і здо-
ровими — пийте воду!

Олександр ГОРОДИЛОВСЬКИЙ, 
студент групи ЖР-11 ІНПП
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Кросворд
Горизонтально:
1. Порода великих собак. 3. Острів у складі Індонезії. 
9. Заборона державною владою на ввіз або вивіз золота, 
валюти, деяких товарів. 10. Вокально-інструментальний 
твір для солістів, хору і оркестру. 14. Донька Кроноса і 
Реї, сестра Зевса, верховна олімпійська богиня. 15. Міс-
то, районний центр Львівської області. 16. Різкий силь-
ний поштовх. 19. Держава у Південній Америці. 20. Наша 
Батьківщина. 21. Шведська назва фінського міста Турку. 
22. Стиль естрадної молодіжної музики, для якого харак-
терний спів, декламація ритмічних віршів у супроводі 
ударника або синтезатора. 27. Збори, на яких кардинали 
обирають Папу Римського. 28. Статуя, в яку закохався її 
творець — Пігмаліон. 32. Генетичний двійник. 33. Жанр 
публіцистики, для якого характерне різке, нищівне ви-
криття якогось політичного явища чи особи. 34. Бороть-
ба товстунів, батьківщиною якої є Японія. 37. Пристрій 
у вигляді рупора, який використовують для підсилення 
людського голосу. 38. Багатий покровитель науки і мис-
тецтва. 39. Багаторічний дрейфуючий морський лід в 
полярних басейнах. 40. Нелітаючий австралійський птах. 

Вертикально: 
2. Великий морський десятиногий рак. 4. Заборона, яку 
накладає президент на рішення парламенту. 5. Частина 
світу, що об’єднує два материки. 6. Фахівець сільсько-
го господарства з вищою освітою. 7. Країна в Афри-
ці зі столицею Рабат. 8. Учень університету, академії. 
11. Персонаж у трагедії В. Шекспіра „Отелло“. 12. Кухар 
на кораблі. 13. Одиничний вектор. 17. Різновид шашли-
ку. 18. Загальна назва всіх снастей на кораблі. 23. Танець 
М. Огінського. 24. Найбільший зубатий кит. 25. Людська 
фігура з дерева, пап’є-маше, пластмаси для примірю-

вання одягу. 26. Член органу державної влади, обраний 
виборцями. 29. Сучасний італійський письменник, автор 
романів „Ім’я троянди“, „Маятник Фуко“. 30. Отруйна 
змія родини гадюкових. 31. Велика прісноводна донна 
риба. 35. Вода в стані натхнення. 36. Нижня палата поль-
ського парламенту.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
11 квітня — Міжнародний день визволення 
в’язнів із фашистських концтаборів.
12 квітня — День авіації та космонавтики.

Пам’ятні дати
10.04.1622 — помер у Києві Петро Конаше-
вич-Сагайдачний, гетьман українського 
реєстрового козацтва.
10.04.1813 — помер Жозеф Луї Лаґранж, 
французький математик і механік.
10.04.1898 — у Полтавi народився Степан 
Скрипник (Патріарх УАПЦ Мстислав).
10.04.1940 — помер український компози-
тор Нестор Нижанкiвський.
10.04.1947 — народився Юрій Рудавський, 
професор, ректор Львівської політехніки 
(1991 – 2007).
12.04.1954 — помер Олесь Донченко, укра-
їнський письменник.
14.04.1629 — народився Ганс Крістіан Гюй-
ґенс, нідерландський фізик, математик 
і астроном. Винайшов маятниковий годин-
ник, відкрив кільце планети Сатурн.
14.04.1768 — в Україні пiд проводом Мак-
сима Залiзняка та Івана Гонти почалося 

найбільше повстання проти польського 
панування.
14.04.1841 — народилася Христина Алчевська, 
український педагог-просвітитель.
14.04.1887 — народився Іван Кавалерідзе, 
український скульптор, кінорежисер і дра-
матург.
15.04.1452 — народився Леонардо да Вінчі, 
італійський маляр, архітектор, скульптор, 
винахідник та філософ.
15.04.1844 — народився Теофiл Копистин-
ський, український живописець.
15.04.1893 — помер Іван Манжура, україн-
ський поет i етнограф.
15.04.1912 — у Північній Атлантиці зіткнувся 
з айсбергом і затонув „Титанік“.
15.04.1918 — помер Iван Нечуй-Левицький, 
видатний український письменник.
15.04.1968 — помер Борис Лятошинський, 
український композитор.
16.04.1848 — скасування панщини в Габс-
бурзькій імперії, до складу якої входила 
тоді Галичина.
16.04.1956 — помер Петро Карманський, 
український поет-модернiст, перекладач 
„Божественної комедії“ Данте.
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J J J
Поїхав українець на кориду 

в Іспанію. Повертається й роз-
повідає:

— Арена така гарна, на три-
бунах — іспанські чоловіки, усі 
такі гарні, спокійні… Іспанські 
жінки гарні, спокійні… Випус-
тили бика на арену — вийшов 
такий великий, спокійний… 
Тореадор вийшов — гарний 
такий, спокійний… Аж ось 
тореадор дістав комуняцький 
прапор… І всі, холєра, наче по-
скаженіли!
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О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний університет 
„Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. 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. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 140247.
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культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН
Комп’ютерне складання — Дмитро ПОДОЛЯНЧУК

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

експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом ВК № 17405242, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Лозинського Олександра Мироновича;
диплом НВ № 897993, виданий Львівським політехнічним інститутом та 
диплом про перепідготовку ДСК № 009807, виданий Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я Зінька Павла Ярославовича;
студентський квиток, виданий Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Яреми Оксани Олегівни.

МНОГАЯ ЛІТА!

Колектив  кафедри  теоретичної 
радіо техніки та радіовимірювань Ін-
ституту телекомунікацій, радіоелек-
троніки та електронної техніки Львівської політех-
ніки сердечно вітає зі 75-річчям від дня народження 
провідного спеціаліста кафедри

Анатолія Григоровича  
ОСТАНІНА

і бажає йому доброго здоров’я, довгих років життя, 
весняного настрою і творчих успіхів.

З пошаною і завжди з Вами — колектив 
 кафедри ТРР.

Колектив кафедри дизайну архітектурного середовища ІАРХ Національно-
го університету „Львівська політехніка“ висловлює щиросердечні співчуття 
доценту кафедри Богдану Володимировичу Гою і його родині з приводу 
смерті батька

Володимира.

Колектив кафедри інформаційно-вимірюваль-
них технологій ІКТА Національного університету 
„Львівська політехніка“ сумує з приводу смерті 
професора кафедри, декана факультету автоматики 
(1981 – 1991), завідувача кафедри інформаційно-ви-
мірювальної техніки (1971 – 1981)

Євгена Степановича  
Поліщука,

який відійшов від нас у Вічність 5 квітня 2014 року на 83-му році життя.
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким покійного.

благодійна акція

„Я хочу побачити світ!“
Стартувала ІХ Всеукраїнська благодійна акція 
„Серце до серця“. З 7 до 27 квітня в її рамках 
у Львові відбуватимуться різноманітні розва-
жальні заходи (концерти, аукціони, виставки, 
змагання, марафони, конкурси).
Акція проходить під гаслом — „Я хочу поба-

чити світ!“. Цьогоріч її метою є збір коштів для 
створення першої в Україні лікарні для ліку-
вання косоокості (таких діток в Україні близько 
200 тис.).
Долучитися до акції та допомогти реалізу-

вати мету може кожен небайдужий. Докладніша 
інформація на сайті www.sercedoserca.com.ua.
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