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Як найкраще вшановувати Тараса Шевченка?
Події в країні останнього 

півтора року змусили нас 
звернути увагу на багато 
речей, яких ми раніше не 
помічали, які видавались 
неважливими чи віджилими, 
змусили по-новому погляну-
ти на різні історичні події та, 
здавалось би, звичні явища 
й постаті. Серед них і Тарас 
Шевченко, з яким у нас асо-
ціюється цей перший весня-
ний місяць.

Кожен має у голові стандартну 
добірку знань про „хлопчи-
ка, який шукав стовпи, що 
підпирають небо“, „кріпака 
пана Енгельгардта“, „великого 
українського поета“. Інколи до 
цього додаються псевдообра-
зи „вурдалаки“ чи інші подібні 
нісенітниці. Але це минуче. 
Тепер Шевченко — не просто 
автор „Кобзаря“. Не далека 
історична постать за півто-
растолітнім часовим нашару-
ванням. Не монументальний, 
застиглий образ. Нині він 
набагато ближчий, живий, бо 
безпосередньо пов’язаний 
з конкретикою наших днів — 
з конкретними людьми, поді-
ями і конкретною кров’ю… Це 
той поет, чиї слова на Майдані 
читав Сергій Нігоян:

„І вам слава, сині гори, 
Кригою окуті. 
І вам, лицарі великі, 
Богом не забуті.

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

Той „революційний Шевчен-
ко“ з будинку на Грушевсько-
го, який у незабутню зиму 
2014-го спостерігав за спа-
лахами коктейлів Молотова, 
але залишався певним, що 
„вогонь запеклих не пече“. 
Осучаснений, органічний 
навіть для актуального соці-
ально-побутового контексту, 
Шевченко з різних модерно-
вих плакатів і патріотичних 
футболок, які тепер так мод-
но носити. Це робить поета 
звичною складовою нашого 
сьогодення: він як успішний 
сучасник чи хороший друг — 
надихає і додає віри.

Сергій Гетьманчук, асистент кафедри реставрації 
архітектурної і мистецької спадщини:

„Шевченко — еліта: це має бути базою“
Важливо відходити від радянської моделі трактування поста-
ті Шевченка — зображення його як пролетаря, людини з на-
роду, друга селян. Насправді це була еліта: він навчався в Ака-
демії мистецтв, був академіком — і саме це має бути базою для 
презентації цієї постаті. Зараз ми почали перечитувати його 

твори, переосмислювати, проводити паралелі, а не просто читати для галоч-
ки, як у школі чи до чергової річниці. Таке осмислення — це найважливіше.

Валентин Козіцин, студент другого курсу Інституту 
енергетики та систем керування:

„Я провів би форум, дискусії“
Особисто для мене Тарас Шевченко — видатна особистість 
для України. Ліричні вечори, де просто читають вірші, як на 
мене, є надто заїждженою формою. Потрібне щось цікавіше. 
Якби мені дали завдання вшанувати пам’ять поета, я провів би 
форум, дискусії, пов’язані, наприклад, з творами, в яких він по-

рушував проблему людської гідності. Це актуально. Останнім часом Шевченка 
багато цитують також стосовно майбутнього України, патріотизму.

Опитувала й міркувала Ірина ШУТКА

Віктор Мельник, асистент кафедри реставрації архітектурної 
і мистецької спадщини:

„Глибше вивчати творчість, розвивати 
медіаподачу“
У монументалістських формах на сьогодні потреби не бачу: 
пам’ятників Шевченкові достатньо. Насамперед варто глибше 
вивчати його поезію, малярську  творчість, на яку часто не 
звертають уваги. Мені особисто дуже подобається розвідка 

Павла Зайцева, закордонного шевченкознавця: кращого життєпису Шевченка 
я не читав, та бачу, що він не є популярний. Важливою також є медіаподача — 
на радіо, ТБ, в інтернеті. Це, наприклад, могли б бути фільми, науково-попу-
лярні, аналітичні передачі, яких нам дуже бракує.

Юлія Миц, студентка третього курсу Інституту економіки 
і менеджменту:

„Вечори, пам’ятники завжди актуальні“
Доцільними вважаю шевченківські вечори, де читають вірші. 
Я сама в школі навіть брала участь у виставі за мотивами твор-
чості Кобзаря. Пам’ятники теж завжди актуальні.

Анна Жиган, студентка першого курсу Інституту архітектури:

„Мені подобаються паралелі з сучасністю“
Спочатку, у школі творчість Шевченка мені не подобалася 
(це було занадто депресивно для мене), але потім, після по-
дій останнього півроку, почала більше прислухатися до його 
ідей, загалом читати українську поезію. Це стало актуально, 
цікаво. До різних нових підходів у трактуванні цієї постаті 
ставлюсь позитивно, мені подобається, коли проводять па-
ралелі з сучасністю.
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вчена рада

Понад 680 мільйонів гривень — таким, за рішенням Вченої ради, має бути зведений бюджет 
Львівської політехніки у 2015 році. 26 � від цієї суми університет мусить заробити сам

Бюджет-2015: нові доходи і нові видатки
Кошторис
Такі дані 25 лютого під час засі-
дання головного колегіально-
го органу вишу озвучив ректор 
Юрій Бобало, доповідаючи про 
виконання бюджету-2014 та бю-
джет університету на 2015 рік. 
Минулоріч із держбюджету до 
з а г а л ь н о г о  ф о н д у  н а д і й ш л о 
514 млн. 581 тис. гривень. Ще 
148 млн. 187 тис. грн. — це кошти 
спецфонду, які Політехніка отри-
мала за надання освітніх послуг 
(понад 93 млн. грн.), виконання 
госпдоговірних науково-дослід-
них робіт (понад 8 млн. грн.), нав-
чання аспірантів-контрактників 
(понад 788 тис. грн.) тощо. Гроші 
з держбюджету, традиційно вже, 
йшли на оплату праці, стипендій 
і в незначній мірі комунальних 
послуг. Загалом життєдіяльність 

вишу, зокрема, науково-дослідна 
робота, можлива завдяки спецфон-
ду, більшість надходжень до яко-
го — від студентів-контрактників.

Прийнятий бюджет-2015 пе-
редбачає 7-відсоткове збільшення 

ідеологічний фронт

„Геть Москву з України!“
Промова Михайла Косіва, виголошена на Форумі громадськості  
„Україна в умовах неоголошеної війни з Росією“, Львів, 22 лютого 2015 року

В умовах неоголошеної 
війни Росії проти України 
маємо усвідомити бодай 
три найосновніші істини.

Перша. Війна почалася 
не рік тому. Рахунок треба 
вести від 8 січня 1654 року, 
коли гетьман України Бог-

дан Хмельницький провів 
у Переяславі козацьку Раду, 
на якій голота ревнула гасло: 
„Волимо під московського 
православного царя“. Го-
ловне, що „православного“. 
В „Українській радянській 
енциклопедії“, якою ми 
донедавна користували-
ся, читаємо: „У Переяславі 
український народ прийняв 
історичне рішення про воз-
з’єднання України з Росією“.

Звісно, ніякого народу 
в Переяславі не було, туди 
відмовився прибути на-
віть найближчий соратник 
Хмельницького, безстраш-
ний полковник Іван Богун, 
се дійство, яко небезпеч-
но-загрозливе для України 
не благословив Митрополит 

Київський і всії Руси-Украї-
ни Сильвестр Косів. Нечува-
не „зухвальство“! Адже такі 
акти без освячення Церкви 
в уявленнях тогочасних 
людей вважалися нелегіти-
мними. Гетьман лютував 
і привселюдно погрожував, 
що втопить Блаженнішого 
в ополонці Дніпра.

Що несло Україні „бра-
тання“ з москалями, стало 
очевидним одразу, тим 
паче — потім, а надто — 
тепер. „…Ой Богдане!/ Неро-
зумний сину!/ Подивись тепер 
на матір,/ На свою Вкраїну…/ 
Ой Богдане, Богданочку!/ Якби 
була знала,/ У колисці б заду-
шила,/ Під серцем приспала!“ 
(Тарас Шевченко. Розрита 
могила).

Про „московське ярмо“ 
говорив увесь народ, ви-
словлюючи свій біль у та-
кій універсальній поетич-
ній формі як історична 
дума: „А вже років двісті, як 
козак в неволі,/ Гей у неволі, 
у ярмі/ Під московським ка-
раулом/ У тюрмі“.

Після вчинку „нерозум-
ного сина“ Мати-Украї-
на не раз піднімалася на 
збройну боротьбу проти 
Москви. Нас усіх називали 
мазепинцями, петлюрів-
цями, а тепер — бандерів-
цями. Не цураймося цих 
визначень.

Істина друга. Війна Ро-
сії проти України завжди 

Закінчення на 8 с. m

Закінчення на 5 с. m
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горизонт 2020

Інформація і досвід як мотивація
26 лютого Національний кон-

тактний пункт „Дії Марії 
Кюрі для розвитку навичок, нав-
чання та кар’єри“ Львівської полі-
техніки провів семінар „Горизонт 
2020: Дії Марії Склодовської-Кю-
рі“. Захід був особливо цікавий 
тим, що до нього залучили україн-
ських та іноземних науковців, які 
беруть або брали участь у рамкових 
програмах із наукових досліджень 
та інновацій Європейського Союзу.

Насамперед про цілі та засоби програ-
ми Горизонт 2020 розповіла керівник 
НКП „Дії Марії Кюрі для розвитку 
навичок, навчання та кар’єри“ Рам-
кової програми ЄС „Горизонт 2020“ 
Галина Лазько. Відтак власний досвід 
наукової співпраці присутнім опи-
сали керівник проекту від Львівської 

політехніки „Геоінформаційні тех-
нології, просторово-часові підходи 
та оцінювання повного вуглецевого 
балансу для підвищення точності ін-
вентаризації парникових газів“, про-
фесор кафедри ПМ ІМФН Ростислав 
Бунь; учасник проекту „Різнокольо-
рові амбіполярні провідні полімери 
для однокомпонентних полімерних 
оптоелектронних приладів“, який 
досі діє в Політехніці, аспірант уні-
верситету Глазго, (Великобританія) 
Енріко Анджіоні; виконавець проекту 
„Розвиток нової виробничої техноло-
гії для найефективнішого і стабільні-
шого використання електрооптичних 
і нелінійно оптичних кристалічних 
матеріалів“, професор кафедри ТК 
ІТРЕ Анатолій Андрущак. Усі ці про-
екти профінансовані попередньою 
7 Рамковою програмою ЄС.

Усі плюси і мінуси свого проек-
ту „по полицях розіклав“ Ростислав 
Бунь. Правда, уявні полиці плюсів 
аж вгиналися, а от мінус лише один: 
спробувавши працювати за західни-
ми стандартами, молоді українські 
науковці часто вибирають працю 
закордоном, від чого в наукових 
колективах постійна плинність ка-
дрів. Але перспективи кар’єрного 
росту для молодого вченого за та-
кої ситуації — знов-таки позитив. 
Як приклад, професор навів кар’єру 
випускниці нашого вишу Ольги Да-
нило, яка разом із ним брала участь 
у названому вище проекті, а сьогод-
ні, працюючи за кордоном, відвідує 
й доповідає на найбільших у світі на-
укових конференціях.

Анна ГЕРИЧ

семінар із гостем

Інтернет-маркетологія:  
як продавати в інтернеті

Сучасний керівник повинен 
бути інтернет-маркетологом, 

бо саме в інтернет у ХХІ столітті 
активно мігрує не тільки україн-
ський, а й світовий малий та серед-
ній бізнес. У цьому переконаний 
директор компанії „Експера“, 
організатор „Кухні маркетингу“, 
івано-франківський бізнесмен 
Андрій Кузнєцов, який зустрівся 
з політехніками 26 лютого.

Міркування Андрія Кузнєцова ба-
зуються на власному досвіді попу-
ляризації інтернет-магазинів інду-
стріальної шини, товарів для йоги 
тощо, якими він володіє. Допомагав 
керівникові комерційний директор 
рекрутингової компанії „А-Про-
стір“, а також співорганізатор „Кух-
ні маркетингу“ Олексій Бунчак.

— Для наших проектів ми потре-
бували креативних маркетологів, 
але в своєму місті знайшли таких 
дуже мало. Тому зараз у нас працю-
ють люди зі всієї України. Проте, ми 
вирішили, що можемо допомогти не 
тільки собі, а й іншим компаніям, 
і створили курси інтернет-маркето-
логів, яких чомусь не готують в укра-

їнських вишах. Ці курси назвали 
„Кухня маркетингу“. Вони охоплю-
ють 8 занять із найпрофесійнішими 
маркетологами країни. Кожна така 
зустріч триває 2–3 години. Перший 
курс стартував у жовтні 2014 року, 
наразі готуємо другий випуск, але 
надалі вирішили змінити формат — 
створити коворкінг для маркетоло-
гів, де періодично також відбувати-
муться зустрічі з професіоналами, — 
розповів Андрій.

Більшість випускників „Кухні 
маркетингу“ — власники малого та 
середнього бізнесу. Важливо, щоб 
маркетологом був саме директор, 
бо дії навіть найкращого менедже-
ра-маркетолога, до того ж у кризовий 
для економіки час, будуть обмежені 
власником. Усе просто: якщо той, 
хто володіє компанією, своєму „6-му 
чуттю“ іноді все ж довіряє, то інтуїції 
маркетолога довіритись не ризикне.

Інтернет-маркетолог — робота, 
яку можна виконувати на віддалі 
(фріланс), а її вартість — від 10 до 
150 доларів за годину. Гості та-
кож пояснили студентам, які саме 
фахівці цієї галузі потрібні на ін-
тернет-ринку праці. Щоб вибрати 

напрям роботи, порадили відштов-
хуватися від розуміння складових 
успішної присутності онлайн (сайт, 
пошукова оптимізація, реклама, 
PR, директмейл, соціальні мережі, 
аналітика), але найголовніше — не 
забувати, що популяризація інтер-
нет-ресурсів не головна ціль марке-
толога. Найперше завдання — при-
вабити покупця, підштовхнути його 
до купівлі запропонованого товару.

Семінар, який організувала кафе-
дра адміністративного та фінансо-
вого менеджменту ІПДО, завершив-
ся у формі запитань та відповідей.

Подібний захід цього ж дня від-
бувся на кафедрі загальноекономіч-
ної підготовки та маркетингу ІППТ. 
Майстер-клас на тему „Соцмережі як 
інструмент просування бренду. Осо-
бливості та можливості“ там провів 
засновник туристичної компанії „Час 
на мандри“ Юрій Пирч.

Анна ГЕРИЧ
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загальних доходів Політехніки по-
рівняно з минулим роком. За прогно-
зами, кошти спецфонду становити-
муть понад 177 млн. грн. Однак про 
збільшення вартості навчання для 
майбутніх першокурсників наразі не 
йдеться, хоч ректор не виключає, що 
з причин значної інфляції до цього 
питання економістам університету 
доведеться повернутися. Очікуєть-
ся також збільшення надходжень від 
виконання НДР за госпрозрахунком: 
торік ця стаття надходжень перед-
бачала тільки 8 млн. грн., а цього-
річ планується, що наукові розроб-
ки привнесуть до бюджету понад 
12 мільйонів. Відповідно більше 
коштів передбачено для оплати ко-
мунальних послуг: якщо торік їх за-
клали у спецфонді тільки 3 млн., то 
2015-го, враховуючи зростання вар-
тості енергоносіїв, ця сума зросла 
до 27 млн. грн. Загалом цього року за 
комунальні послуги виш заплатить 
майже 50 млн. грн.

Велику частину витрат у 2015 році 
становитимуть статті, що передба-
чають виконання заходів з енерго-
ощадності, продовження капіталь-
ного ремонту навчальних корпусів 
№19, 20 по вул. Князя Романа, (з укрі-
пленням фундаментів цих будівель), 
завершення ремонтів у навчальних 
корпусах №23 (вул. Колесси), №29 
(вул. Коновальця), капітальний ре-
монт 4-го поверху навчального кор-
пусу №33 (вул. Театральна), гур-
тожитку №1, корпусів спортивно-оз-
доровчих таборів Політехніки.

Справи наукові
Про результати виконання науко-
во-дослідних робіт у 2014 році та 
комплексної програми підготовки 
наукових та науково-педагогічних 
кадрів Львівської політехніки за 
2011–2014 роки доповіла проректор 
з наукової роботи професор Наталія 
Чухрай. Дискусію у науковців викли-
кала тема рейтингової системи оці-
нювання вишів та досягнень учених 
за цитованістю їхніх праць в універ-
сальній наукометричній базі SciVerse 
Scopus.

Одноголосно Вчена рада підтри-
мала пропозицію Національного ан-
тарктичного наукового центру щодо 
висунення циклу робіт професорів 
ІГСН Корнилія Третяка та Володимира 
Глотова на здобуття державної премії 
у галузі науки і техніки.

Серед дипломів науковцям, які 
успішно захистили свої наукові ро-
боти, вирізнялася грамота-подяка 
для очільника Навчально-технічного 
центру мережевих технологій Львів-
ської політехніки професора Михай-
ла Климаша, а також його заступни-
ка Василя Романчука та начальника 
відділу АТС Максима Малахова. Її 
політехнікам надіслав командир 
80 окремої аеромобільної бригади 
ВДВ Збройних Сил України полков-
ник Андрій Ковальчук. Вдячність 
українського війська Навчально-тех-
нічний центр мережевих технологій 
заслужив за допомогу в організації 
спецзв’язку, який дозволив коман-
дуванню частини здійснювати опе-
ративну взаємодію з телекомуніка-
ційною мережею Міноборони Укра-
їни, а також своїми відокремленими 
структурними підрозділами на сході 
України.

Цього ж дня Вчена рада затвер-
дила перелік студентів, яким реко-
мендує надати у 2015 році стипен-
дії Президента, Кабінету міністрів 
України, Вченої ради та іменну сти-
пендію Юрія Рудавського. Список 
прізвищ, наразі, не подаємо, але про 
більшість стипендіатів Ви обов’яз-
ково прочитаєте на сторінках нашої 
газети.

Анна ГЕРИЧ

m Закінчення. Початок на 3 с.

вчена рада

Бюджет-2015:  
нові доходи і нові видатки

коротко
В Академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагай-
дачного відбувся достроковий 
випуск офіцерів і сержантів. 
Дипломи отримало понад 
200 випускників. П’ятеро лей-
тенантів завершили навчан-
ня із золотою медаллю, а ще 
32 молоді офіцери отримали 
дипломи з відзнакою, інформує 
сайт Академії. Відбувся й випуск 
сержантів коледжу, що діє при 
академії. Випускників привітав 
міністр оборони України гене-
рал-полковник Степан Пол-
торак. В урочистостях участь 
взяли ректор Політехніки Ю. Бо-
бало і перший проректор В. Пав-
лиш, також воїни-учасники АТО. 
Молоді офіцери присягнули на 
вірність українському народові, 
їх благословив архієпископ 
і митрополит Львівський УГКЦ 
Ігор Возняк.

„Всесвітні студії“: триває 
прийом заявок на навчання 
за кордоном. Фонд Віктора Пін-
чука приймає заявки на участь 
у конкурсному відборі програ-
ми „Всесвітні студії“. Цьогоріч 
гранти насамперед отрима-
ють ті, хто планує навчатися 
у галузях державного управ-
ління, аграрних наук, альтер-
нативної енергетики, охорони 
навколишнього середовища, 
аерокосмічної інженерії тощо. 
Обов’язкова вимога до отриму-
вачів гранту — після навчання 
повернутися в Україну і пропра-
цювати за фахом щонайменше 
5 років. Прийом документів — до 
15 травня. Деталі, online-реє-
страція — на worldwidestudies.org.

Інститут економіки та менедж-
менту відвідали студенти з Іта-
лії. Впродовж трьох днів наші та 
італійські студенти з міста Турин 
обговорювали проблеми роз-
витку країн ЄС, зокрема питання 
економічної безпеки й обміну 
знаннями про історичні пере-
думови інтеграційних процесів. 
Захід, серед співорганізаторів 
якого кафедра зовнішньоеко-
номічної та митної діяльності 
Політехніки, провели у рамках 
підготовки до симпозіуму „Про-
блеми управління зовнішньое-
кономічною та митною діяль-
ністю в умовах європейської 
інтеграції України“.

За матеріалами інформагенцій
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з перших уст

Найважливіше завдання —  
забезпечити якість підготовки фахівців
Новим проректором 

з науково-педагогіч-
ної роботи Львівської 
політехніки нещодавно 
призначено колиш-
нього відповідального 
секретаря Приймальної 
комісії університету 
Олега Давидчака.

— Ту ділянку роботи, яку 
мені доручає ректор, і ті 
завдання, які ставить пере-
ді мною керівництво, на-
магаюся виконувати чесно, 
в міру моїх можливостей 
і знань, — говорить Олег 
Романович. — Звичайно, 
що не можна порівнювати 
роботу в Приймальній ко-
місії і нинішню, адже вона 
значно складніша, бо дуже 
розширюється коло за-
вдань, які треба вирішувати.

— Для Вас це зовсім нова ді-
лянка роботи?
— Не зовсім нова, бо сво-
го часу я працював дека-
ном повної вищої освіти 
в Інституті будівництва та 
інженерії довкілля, заступ-
ником директора і деканом 
Інституту післядипломної 
освіти. Тож навчальний 
процес, його організацію, 
графіки і планування знаю, 
так би мовити, із середини, 
бо мав дотичність до них як 
виконавець. Правда, нині 
діапазон моєї праці значно 
розширився: це і контроль 
за якістю освіти в інститу-
тах (в межах університе-
ту), організація роботи ви-
давництва (свого часу мав 
справу з видавництвом як 
співавтор двох навчальних 
посібників), науково-тех-
нічної бібліотеки. За цей 
короткий час, що працюю 
на новій посаді, вже оз-
найомився ближче з тими 
структурами. Вони пра-
цюють злагоджено, мають 
вже чималий досвід робо-
ти, визнання в Політехніці 

й Україні і мені залишається 
лише підтримувати їхні нові 
починання. Цьому, звичай-
но, завдячую своєму попе-
реднику професору Анато-
лію Загородньому, який ви-
вів ці структури на високий 
професійний рівень.

— Коли  були  виконавцем, 
чи не хотілося щось зміни-
ти в навчальному процесі, 
удосконалити?
— Вважаю, що освіта 
все-таки доволі консерва-
тивна галузь і різкі зміни 
можуть їй лише нашкодити. 
Нині часто можна почути 
від старшого покоління, що 
в Союзі освіта була хороша, 
а всі нинішні реформи її 
лише погіршують. Проте 
дедалі більше освітян пере-
конуються, що новий, гло-
балізований світ вимагає 
певних змін як в освіті, так 
і в науці. Хоча до цих змін 
треба підходити дуже ви-
важено. Новий Закон „Про 
вищу освіту“ дає нам мож-
ливість наблизитися до єв-
ропейської освіти. А це так 
потрібно українським ви-
щим навчальним закладам!

— Ті  зміни,  які  пропонує 
закон, на Вашу думку, спри-
ятимуть якості освіти?
— Все залежить від їхньої 
реалізації. Відповідно до 
закону створюємо такі 
нормативні документи, які 
значно поліпшать якість 
освіти наших студентів, 

навчальний процес. Над 
ними працюють спеціальні 
групи, в які входять дирек-
тори інститутів, проректо-
ри, відповідні фахівці. Зви-
чайно, багато залежить від 
роботи випускових та всіх 
інших кафедр. Положення 
про організацію освітнього 
процесу університету ство-
рюватимемо спільно, адже 
саме кафедрам доведеться 
його реалізовувати. На ста-
дії створення — Національ-
не агентство забезпечення 
якості вищої освіти, яке буде 
ліцензувати, акредитувати 
і долучатися до перевірки 
якості освіти у навчальних 
закладах. Відповідно до ньо-
го змінюватимемо і нашу 
роботу. Наш відділ забез-
печення функціонування 
систем управління якістю 
освіти, за який я теж відпо-
відаю, очевидно буде безпо-
середньо працювати з ново-
створеним агентством.

— Які важливі завдання сто-
ять перед Вами у світлі ново-
го Закону „Про вищу освіту“?
— Найважливіше завдан-
ня — забезпечити якість 
підготовки фахівців. Тепер 
замість напрямів підготов-
ки будемо готувати фахів-
ців лише за спеціальностя-
ми, яких буде дещо менше, 
ніж раніше. Маємо у пів-
річний термін розробити 
нові освітні програми, які 
відповідатимуть стандар-
там Міносвіти. З нового 
навчального року перей-
демо на меншу кількість 
дисциплін у семестрі.

— Чи не потягне це за собою 
зменшення кількості викла-
дачів?
— Справді, в новому за-
коні разом зі скороченням 
дисциплін для студентів 
передбачено й зменшен-
ня навчального наванта-
ження на викладача. Якщо 

нині викладач має 800–
900 годин на рік, то згодом 
матиме лише 600. Думаю, 
викладацький склад не 
буде скорочено.

— З часом університет уже 
не готуватиме спеціалістів 
як окремий кваліфікаційний 
рівень, бо такого у світі вза-
галі не існує…
— Відповідно до закону 
будемо проводити набір 
спеціалістів ще два роки. 
Відтак випускатимемо ма-
гістрів за освітньо-про-
фесійною та освітньо-на-
у к о в о ю  п р о г р а м а м и . 
Відтоді вища освіта за ос-
вітньо-кваліфікаційним 
рівнем „спеціаліст“ при-
рівнюватиметься до вищої 
освіти ступеня „магістр“.

— Зазвичай, організаційна 
і  паперова  роботи  займа-
ють дуже багато часу…
— Думаю, що раду собі з 
цим дам, бо така специфіка 
моєї роботи: мушу встигати 
погоджувати та підписува-
ти великі стоси документів, 
спілкуватися з викладача-
ми, студентами, вирішува-
ти різні нагальні проблеми. 
Найперше, маю належно 
реалізувати ті положення 
про навчальний процес 
і якість освіти, що прописа-
ні в Законі „Про вищу осві-
ту“, адаптувати їх до реаль-
ного навчального процесу 
в нашому навчальному за-
кладі, дбати про престиж 
університету і наших ви-
пускників, рівень їхньої 
підготовки до практичної 
та наукової діяльності. 
Перед нами лише початок 
шляху до інтеграції нашої 
освіти з європейським про-
стором і від того, як ми його 
розпочнемо, буде залежати 
наш майбутній успіх.

Спілкувалася  
Катерина ГРЕЧИН
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Львівському товарознавству — 200 років
Задля високого  
фахового рівня
У Галичині товарознав-
ців почали готувати піс-
ля входження до Австро- 
Угорської імперії.

1811 рік. Початок 
освітніх реформ. Позаяк 
на той час мешканці на-
шого краю вже мали чи-
малий досвід у виробни-
цтві, торгівлі, обміні то-
варів, то виникла потреба 
робити це фахово. Про 
запит ринку на фахівців 
у сфері торгівлі свідчить 
те, що у ХІХ ст. у США 
було 233 комерційні шко-
ли, Німеччині — понад 
250, Австро-Угорщині — 
близько 240, Франції — 
11, Італії — 18. Отож, 
коли у Львові відкрили 
Реальну школу (праматір 
Львівської політехніки), 
то у ній насамперед на-
давали техніко-господар-
ську і торговельну освіту. 
Позаяк підготовка фа-
хівців для сфери торгівлі 
надалі була актуальна, то 
1825 року Реальну школу 
реорганізовано у Підго-
товчу школу технічних 
і комерційних спеціаль-
ностей. Через десять ро-
ків до її складової увій-
шов новостворений тор-
говельний відділ. Відтак 
школа одержала назву 
Реальної торговельної 
академії. 1844 року її ре-
організували у Техніч-
ну академію. Але через 
дев’ять років від неї ча-
стково відокремився тор-
говельний відділ, з якого 
почалася історія Львів-
ської комерційної ака-
демії. 1899 року у Львові 
відчинила двері державна 
Вища торговельна школа, 
яка через три роки стала 
Торговельною академією. 
1922 року її реорганізова-
но у Вищу школу закор-
донної торгівлі, 1936-
го — знову в академію.

Тим часом Техніч-
на академія розвивалася 
своїм шляхом. 1877 року 
їй присвоєно назву „По-
літехнічна школа“. У її 
складі 1889–1890 рр. для 
підготовки кваліфікованих 
спеціалістів торговельно-
го відділу відкрито доцен-
туру суспільної економіки, 
пов’язану з торговельним 
і вексельним правом. Не-
вдовзі (1891 року) у Полі-
технічній школі створено 
кафедру зоології, ботані-
ки і товарознавства. На 
початку 30-х років XX ст. 
це була кафедра ботаніки 
і товарознавства, яка вхо-
дила до складу хімічного 
факультету.

Товарознавці-
політехніки
У Політехнічній школі то-
варознавство мало кілька 
основних векторів розвит-
ку: право, фармація, про-
довольчі товари, нафта 
і нафтопродукти. Першим 
завідувачем кафедри зоо-
логії, ботаніки і товароз-
навства став професор- 
українець Остап (Євстахій) 
Волощак (1835–1918 рр.), 
випускник правничого фа-
культету Будапештського 
університету, а також фа-
культету ботаніки і лікар-
ської справи Віденського 
університету. У Відні він 
працював адвокатом, а та-
кож здобував науковий 
ступінь доктора наук.

У цей період у нашому 
виші було чимало відомих 
товарознавців. Хочеться 
назвати імена найвизнач-
ніших. Доктор Мечислав 
Дунін-Вонсовіч (1849–
1913 рр.), випускник фар-
мацевтичного відділення 
Фрайбурзького універси-
тету, науковий співробіт-
ник Страсбурзького інсти-
туту фармакогнозії, керів-
ник курсу фармакогнозії 
Львівського університету, 

доцент кафедри товароз-
навства Політехнічної 
школи.

Доктор права В. Пі-
лят — кваліфікований 
лектор, який викладав 
торговельне і вексель-
не право. Українець Ро-
ман Залозецький — хі-
мік-технолог, професор 
Львівської і Віденської 
політехнік, Академії зов-
нішньої торгівлі у Льво-
ві, голова Українського 
технічного товариства, 
представник французьких 
і англійських нафтових 
компаній у Галичині, по-
чесний британський кон-
сул у Львові, радник Мі-
ністерства громадських 
робіт у Відні. Ініціював 
створення і став першим 
директором Торговельної 
школи Товариства „Про-
світа“ у Львові 1911 року.

Слід наголосити, що 
у XIX — на поч. XX ст. 
Політехнічна школа 
і Вища торговельна шко-
ла не задовольняли всіх 
потреб українського на-
селення Галичини у під-
готовці дипломованих 
фахівців, тому у період 
1891–1939 рр. у Львові 
функціонували три тор-
говельно-адміністративні 
навчальні заклади, вісім 
торговельно-економіч-
них і купецьких держав-
них навчальних закладів, 
одинадцять торговельних 
і купецьких приватних на-
вчальних закладів.

Після встановлення 
радянської влади заклади 
освіти при національних 
товариствах ліквідува-
ли, Академію зовнішньої 
торгівлі реорганізували 
в Інститут радянської 
торгівлі. З 1945 року до 
нашого міста з Харкова 
перевели Український 
радянський інститут ко-
оперативної торгівлі. 
1947 року ці два інсти-
тути об’єднали і ство-

рили Львівський тор-
говельно-економічний 
інститут. Після Другої 
світової війни у Львові 
вузькопрофільних това-
рознавців також готува-
ли у Поліграфічному та 
Лісотехнічному інститу-
тах. Функціонувала Тор-
говельно-кулінарна шко-
ла, Технікум радянської 
торгівлі.

Щодо Львівської по-
літехніки, то 1944 року 
з хіміко-технологічно-
го факультету виділився 
харчовий факультет, на 
якому читали дисциплі-
ни, пов’язані з товароз-
навством продовольчих 
товарів. Цей факультет 
проіснував усього три 
роки!

2014 року Львівська 
політехніка віднови-
ла підготовку товароз-
навців. На базі кафедри 
екологічної політики та 
менеджменту природо-
охоронної діяльності 
ліцензовано напрям під-
готовки „Товарознавство 
і торговельне підприєм-
ництво“. Орієнтуючись 
на товарознавчі тради-
ції Політехніки, що були 
закладені наприкінці 
ХІХ — другій половині 
ХХ ст., зосереджуємося 
на необхідності підготов-
ки таких фахівців, які на 
основі державних і між-
народних стандартів яко-
сті спроможні проводити 
експертизу товарів, оці-
нити їхню екологічність, 
безпечність використан-
ня, а також приймати ра-
ціональні рішення у сфе-
рі маркетингу, логістики, 
документарних відносин.

Святослав КНЯЗЬ,  
завідувач кафедри  

екологічної політики  
та менеджменту  

природоохоронної  
діяльності  

Львівської політехніки
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велася на три фронти: вій-
на у буквальному розумін-
ні за допомогою, як тепер 
кажуть, летальної зброї; 
війна в галузі економіки; 
війна на фронті культу-
ри. Саме ця остання війна 
є найпідступнішою. Саме 
цей фронт — провісник 
двох перших.

Третя істина полягає 
у тому, що війна на двох 
перших фронтах все одно 
колись закінчиться. Війна 
з Росією на фронті Культу-
ри буде тривати доти, доки 
існуватиме Росія. Можна 
уточнити: поки існувати-
муть імперські прагнен-
ня Росії, а на те, що вони 
колись, чомусь, кудись 
зникнуть, немає жодних 
передумов.

Наведу один з останніх 
прикладів. У передново-
річному посланні до обох 
палат Думи Путін обґрун-
тував історичну законо-
мірність захоплення Кри-
му, тому що тут, каже він 
„розміщений духовний 
витік формування бага-
толикої, але монолітної 
російської нації і центра-
лізованої російської дер-
жави“. Значить, глава Ро-
сії пропонує власним іс-
торикам, культурологам, 
а відтак усьому світові, 
починати „витік“ росій-
ської нації і держави не зі 
своєї території, не від іс-
торії земель, розташова-
них біля Москви, Волги, 
Оки, Уралу, а далеко поза 
ними — в Криму. Чому? 
Тому що, каже він: „Для 
Росії Крим, стародавні 
Корсунь, Херсонес, Севас-
тополь мають величезне 
цивілізаційне і сакраль-
не значення так само, як 
Храмова гора в Єрусалимі 
для тих, хто сповідує іс-
лам та юдаїзм. І саме так 
відтепер і назавжди ми 

й будемо до цього стави-
тися“. Отаким „відтепер 
і назавжди“ буде основний 
принцип зовнішньої полі-
тики РФ.

Путін, окрім усього, — 
невіглас, адже Корсунь — 
це давньоруська назва 
Херсонеса, тепер — Се-
вастополь. Отже, йдеться 
про одне місто. Чому саме 
про нього як про витік ду-
ховности і сакральности, 
себто культури і святости 
москалів? Тому що в Хер-
сонесі візантійські святи-
телі 988 року охрестили 
київського князя Володи-
мира. Того ж року він тут 
узяв шлюб із сестрою Ві-
зантійського імператора 
Василія ІІ — надзвичай-
ної вроди порфірородною 
принцесою Анною. Звісно, 
шлюб не міг відбутися, якби 
наречений був язичником.

Місто-фортеця Херсо-
нес — після Константи-
нограда (Царгорода) — 
було одним із найперших 
і найважливіших центрів 
християнської віри ще 
з ІІІ–ІV століття. Воно ві-
дігравало посередницьку 
роль у налагодженні сто-
сунків між Київською Рус-
сю та Візантією, надто від 
Х ст., коли східна частина 
Криму — Тмутороканське 
князівство — ввійшло до 
складу Давньоруської дер-
жави. Решта півострова 
перебувала під володінням 
Візантії.

987 року комендант 
фортеці Херсонес Варда 
Фока підняв повстання 
проти імператора й ого-
лосив себе правителем 
міста і краю. Василій ІІ 
попросив військової до-
помоги у Києва. Володи-
мир зі своєю дружиною 
здобув (уперше!) Херсо-
нес і як винагороду по-
ставив перед імператором 
вимогу віддати за нього 
заміж сестру Анну. Отака 

безмежно цікава роман-
тично-героїчно-цивіліза-
ційно-сакральна історія. 
Тож тепер, крім нас, які 
одержали і Корсунь-Хер-
сонес, і всю навколишню 
територію Криму у влас-
ність як придане принце-
си-княгині (а Тмуторокань 
і так був наш), на нього 
могли б претендувати хіба 
що греки, спадкоємці ві-
зантійців, але до чого тут 
москалі?

Згадаймо, до слова, 
одного з найвищих авто-
ритетів у російській гума-
нітарній науці, академіка 
Дмітрія Ліхачова. Навіть 
для нього, видатного вче-
ного, „Земля родная“ — це 
Київська, українська зем-
ля. А як можна починати 
історію російської літе-
ратури з Х століття (час, 
коли Володимир Великий 
провів 988 р. хрещення 
України-Руси), якщо ані 
Москви, ані їхнього народу 
і держави ще навіть у гадці 
не було? Перша письмова 
згадка про засновану пле-
менем меря Москву з’явила-
ся щойно 1147 року. Тільки 
з ХІІІ ст. це місто стає цен-
тром удільного князівства 
і з ХV ст. — столицею цен-
тралізованої держави — 
Московського государства.

Таким чином, узагаль-
нюю: москалям потрібна 
не лише наша земля — їм 
насамперед потрібна наша 
історія, наша культура, 
наша сакральна спадщи-
на. Навіщо?

Загальновідомо: без 
великої історичної куль-
турної спадщини мину-
лого не можна утворити 
великої сучасної нації 
та ще й з претензіями на 
роль світового духовного 
лідера, „Третього Риму”. 
А тому треба вкрасти, при-
власнити чуже.

У Харкові працює по-
тужна школа біогенетики, 

учені якої провели ретель-
ні дослідження і з’ясували: 
„Геном українців наближе-
ний до геному хорватів, 
чехів і поляків, але не має 
нічого спільного з росій-
ським“.

Отож, панове історики: 
як тепер бути із поняттям 
„східні слов’яни“, якщо ге-
нофонд українців спорід-
нений із генофондом за-
хідних слов’ян, але не має 
нічого спільного з гено-
фондом москалів? Як і вся 
культура Київської Руси.

А що ж являє собою, за 
дослідженнями тих же спе-
ціалістів, генофонд, себто 
першооснова, російської 
нації? „Генетичну осно-
ву російського народу, а, 
отже, його психологію 
та ментальність склав не 
руський народ, а близько 
50 (!!!) племен іранського, 
монгольського, угро-фін-
ського походження: весь, 
єм, карели, іжорці, ладо-
жани, вежами, чудь, меря, 
мордва, мурома, мокси, 
чуваші, чемериси, комі, 
пермь, печора, ям, зимиго-
ла, корсь, нарова, ліб, кип-
чаки, кінгіт, сіджиут, чи-
чили, іграки, киргизи при-
уральські, черкеси, огузи, 
тухси, ячма, чаруки, болга-
ри волзькі, досить чисель-
ні племена монгольського 
еміра Хушитая, еміра Бай-
ку, — а згодом і племена 
монгольських ханів Золо-
тої Орди“. (Михайло Сла-
бошпицький. Гамбіт на-
дії. — К.: „Ярославів Вал“, 
2014, с. 181–182).

Так от, виявляється, 
звідки починається пси-
хологія російської при-
страсті до „собіранія 
зємєль“… Це у них „в кро-
ві“, від народження. Над 
усім цим конгломератом 
возвишалося войовни-
че, безжалісно-жорстоке 
угро-фінське плем’я меря, 
від якого змушені були вті-

m Закінчення. Початок на 3 с.

ідеологічний фронт

„Геть Москву з України!“
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кати (і то вже у ІХ столітті) 
споріднені племена угрів, 
які (як і фіни) утворили 
свою окрему державу поза 
Московією.

Щоб нас не звинува-
тили в українській упе-
редженості, зайдім на ін-
тернет-сайт Енциклопе-
дії Нижнього Новгорода 
(слов’яни все ж таки, наші 
родичі, русичі) і прочи-
таймо оце твердження: 
„Русских принято отно-
сить к славянским наро-
дам. Хотя известно, что 
этническая основа нации 
складывалась из огром-
ного количества народов 
и племен. Центральное 
положение среди них за-
нимал финно-угорский на-
род меря… Меря жили на 
территории Ярославской, 
Ивановской, Костромской, 
Владимирской, Суздаль-
ской, Московской, Твер-
ской областей. Именно 
здесь происходило форми-
рование этнического ядра 
великорусского народа…“.

А ми кажемо: східні 
слов’яни, східні слов’яни! 
Які слов’яни? „Моголи, мого-
ли,/ Золотого Тамерлана/ Ону-
чата голі“. Оце і є мос калі.

Таким чином, той злі-
пок, якого 300 років тому 
цар Петро І назвав „рус-
скими“ (вкравши це ім’я 
у Київської, Галицько-Во-
линської, Новгородської 
Руси), не є ані руськими, ані 
слов’янами, ані європейця-
ми, ані навіть азіатами.

Крім названих племен, 
меря підкорили собі нов-
городських русичів, але 
вже наприкінці ХV ст., 
перейнявши звідси мову 
й християнську релігію. 
У Московії не проходило 
офіційного (одночасно-
го) хрещення — вони пе-
реймали віру окремими 
групами. Адже деякі їхні 
території 400–500 років 
тому ще перебували на 
рівні кам’яного віку.

Натомість, як засвідчив 
Іван Павло ІІ Папа Рим-
ський 24 червня 2001 року 
під час візиту в Україну: 
„Дніпро став Йорданом 

України-Руси, а стольний 
град Київ — новим Єрусали-
мом, матір’ю слов’янського 
християнства. З Києва по-
чало розквітати те христи-
янське життя, що його ви-
ростило Євангеліє спершу 
на землях древньої Руси, 
відтак на територіях Східної 
Європи, а згодом за Уралом, 
на просторах Азії. Отже, 
Київ у певному значенні 
відіграв роль „Господнього 
Предтечі“ між численними 
народами, до яких, виходя-
чи звідси, пізніше дійшла 
благовість спасіння“.

Такі глобальні духовні, 
сакральні, культурологіч-
ні паралелі утверджуються 
у свідомости сучасників на 
найвищому міжнародно-
му церковному рівні. Ну, 
як же тут не „восхотєть“ 
закріпити за собою цей ду-
ховний простір формуван-
ня християнської культу-
ри, цивілізації на теренах 
Східної Європи? Для цього 
потрібно „окон чатєльно 
уматєріть Кієв“ як „мать го-
родов русских“, хоча в „Лі-
тописі врем’яних літ“ на-
писано „руських“ (з м’яким 
знаком, а не двома „с“).

Від самого початку іс-
нування московського 
государства, а це ХV ст., 
Москва намагається утвер-
дити себе поза межами сво-
єї держави. Ігумен Псков-
ського Єлеазарського мо-
настиря Філотей у своєму 
посланні до князя Івана ІІІ 
Васильовича (1440–1505) 
стверджував: перший Рим 
упав під навалою герман-
ців (476 р.), другий — Ві-
зантія — завойований не-
вірними турками (1453 р.), 
тепер Москва — остання 
твердиня віри. „Два убо 
Рима падоша, а третий 
стоит, а четвертому — не 
быти“. Та як утвердити Мо-
скву у ролі „Третього Риму“ 
без „Господнього Предте-
чі“, без Києва і Дніпра?

Головний ідеолог „вос-
создания союза стран 
русского мира“ патріарх 
Кіріл Гундяєв стверджує: 
„Не могут эти разделе-
ния разделить народ, ты-

сячу лет бывший единым 
народом“ (Послання від 
26 травня 1994 р.). Себто, 
ані українського народу, 
ані його окремої історії, 
мови, культури, ані тим 
паче — Української Церк-
ви — не існує. На цьому 
побудована вся москов-
ська історіософія і куль-
турологія — як церковна, 
так і світська.

Свого часу була широко 
розрекламована багато-
тиражна книга відомого 
філософа-богослова Лева 
Гумільова „От Руси к Рос-
сии. Очерки этнической 
истории — М.: Прогресс, 
1992), у якій читаємо: „Дав-
ня московська традиція 
привабила до себе ряд ет-
носів, які органічно ввійш-
ли в єдиний російський су-
перетнос, що розкинувся 
від Карпат до Охотського 
моря“. Саме „органічно“ і, 
головне, від Карпат. Себто 
ми всі, спадкоємці славно-
го Галицько-Волинського 
князівства, перейшли „ор-
ганічно“ від Давньої Русі 
до нинішньої Росії і скла-
даємо разом з ними єди-
ний суперетнос. Як можна 
назвати людей з подібним 
способом мислення?

Одначе, йдуть роки, 
утверджується Українська 
незалежна держава, яка 
поступово обриває нав’я-
зані століттями московські 
пута політичних, еконо-
мічних, культурних залеж-
ностей. Треба видумувати 
щось нове. Й вони виду-
мали програму „русского 
міра“. Прочитаймо хоч би 
шматок із цієї програми: 
„Политический центр 
воссозданной восточ-
но-славянской федера-
ции сохранится в Москве. 
Но духовный центр будет 
в Киеве. Нашим украин-
ским братьям будет пред-
ложена великая вдохнов-
ляющая перспектива: 
стать новой Византией… 
Киеву необходимо отсто-
ять свою независимость от 
собственных национали-
стов, готовящих ему удел 
столицы незадачливого 

государства — маргинала 
Центральной Европы… 
На Украине активно дей-
ствуют силы, пытающиеся 
присоединить Киев к Га-
лиции, а оттуда увести на 
романо-германский Запад. 
В униатском движении, 
сегодня ставшем полити-
ческой силой на Украине, 
такая программа заложе-
на. Но у Киева — другая 
историческая судьба — 
стать духовной столицей 
восточного славянства, 
ищущего Третий Рим“. 
(Іван Дзюба. Нагнітання 
мороку. Від чорносотен-
ців початку ХХ століття 
до українофобів початку 
століття ХХІ. — К.: Киє-
во-Могилянська академія, 
2011, с. 274).

Невдячний Київ (себ-
то українці) не зрозумів 
своєї історичної долі, на-
кресленої йому Москвою. 
Навіть більше: організував 
другий Майдан, піднявся 
на Революцію Гідності, 
пішов у Європейський 
Союз. Що ж, у такому разі 
Московський патріархат 
закликав Путіна (і то — 
у різдвяному посланні до 
пастви): „Армії потрібно 
нарешті дати справжню 
роботу“. Дали. Бачимо 
кожного дня…

То що ж робити нам? 
Нехай буде збудована Сті-
на на українсько-росій-
ському кордоні, але збу-
дуймо стіну між Україною 
і Росією в ідеологічній 
сфері, культурі, інформа-
ційному просторі. Якщо 
хочемо вижити.

Війна на фронті, в еко-
номічній сфері колись за-
кінчиться, війна в галузі 
культури триватиме дов-
го. Маємо бути готовими 
до неї. Осучаснімо заклик 
літературного класика Ми-
коли Хвильового, виголо-
шений у Харкові 13 травня 
1933 року: „Геть Москву 
з України“. Абсолютно 
всю. Повністю. Назавжди.

Михайло КОСІВ
Друкуємо з незначним  

скороченням.
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пам’яті великого митрополита

Причастімося величного духу 
і мудрого слова
Першого листопада минулого року виповнилося 70 літ з того дня, 

як упокоївся Митрополит Андрей Шептицький, а 29 липня цього 
року відзначаємо 150-річчя від дня його народження. УГКЦ проголо-
сила період від 1 листопада 2014 року до 1 листопада 2015 року Роком 
пам’яті Великого Митрополита.

Святіший Отець Іван Павло ІІ про Ми-
трополита Андрея сказав так: „У його 
особі поряд з освіченістю і духовною 
витонченістю гармонійно поєднався 
незвичайний дар організатора, який 
засновував школи та академії, підтри-
мував богословське і світське навчан-
ня, пресу, сакральне мистецтво і збе-
реження історичних пам’яток“.

Причастімося і ми його велично-
го духу і мудрого слова!

„Як будувати рідну Хату“
„Ідеалом нашого національного жит-
тя є наша рідна всенаціональна Ха-
та-Батьківщина. Тому й надзвичайно 
важливо, щоб усе духовенство єпархії 
якнайправильніше над тим працюва-
ло, щоб по нашим силам спричинити-
ся до здійснення цього ідеалу.

Передовсім треба здати собі спра-
ву з незвичайних труднощів, зов-
нішніх і внутрішніх, які стоять на-
родові на перешкоді до того, та на-
мітити дорогу, яка нас до того веде. 
Про зовнішні перешкоди не будемо 
говорити; не в нашій змозі усунути 
їх. Можемо тільки упросити ласку 
у Всевишнього Бога, в якого руках 
доля народів, щоб справи повів так, 
як бажаємо. Навіть тоді, коли той дар 
із Неба молитвами отримаємо і на 

нього заслужимо вірним і совісним 
зберіганням Божих заповідей, знай-
деться пребагато великих внутріш-
ніх труднощів, які треба буде вже 
нам самим побороти, — очевидно, 
не без помочі Божої благодаті.

Завдання українського народу 
буде в тому, щоб створити такі сус-
пільно-християнські обставини, які 
запевнювали б громадянам прав-
диве і стале щастя та мали досить 
внутрішньої сили, щоб поборювати 
відцентрові тенденції внутрішнього 
розкладу й успішно захищати межі 
від зовнішніх ворогів. Такою могут-
ньою та такою, що забезпечує щастя 
всім громадянам організацією може 
бути Батьківщина тільки тоді, коли не 
буде цілістю, зложеною штучно з різ-
них і різнорідних частин, а подібним 
до моноліту організмом, себто тілом, 
оживленим одним духом, що з вну-
трішньої життєвої сили розвиваєть-
ся, доповнює внутрішні браки і з при-
роди є здоровим, сильним, свідомим 
своїх цілей не тільки матеріальним, 
але й моральним тілом. (…)

На чому ж опреться єдність хати? 
На національній єдності. Україн-
ський нарід є одним народом, дехто 
схоче навіть сказати — одним орга-
нізмом, тому й належить йому стати 
і суцільним національним витвором. 

Але йдеться про те, щоб проаналізу-
вати поодинокі елементи, з яких на-
ціональність складається, і сили, які її 
розбивають. Що ж робить якесь число 
людей одним народом? Передовсім 
мова. Всі, що по-українськи говорять 
або що вважають українську мову за 
рідну, будуть становити український 
нарід. (…) 

Крім мови, конституційним еле-
ментом національности буде, може, 
та стихійна, мало свідома воля всіх 
одиниць об’єднатися в одну органі-
зацію“.

Наведені цитати — це витяги 
з Декрету Львівського Архиєпархі-
яльного Собору 1942 р., текст яко-
го Митрополит Андрей виголосив 
у грудні 1941 р. як пастирське послан-
ня до духовенства та народу „Наша 
державність“ і яке вийшло друком під 
назвою „Як будувати рідну Хату“.

„Коли Митрополит Андрей писав 
той документ, — коментує Блажен-
ніший Любомир Гузар , — ішла Друга 
світова війна. У такому контексті ця, 
здавалося б така буденна, назва на-
бирає особливого значення. Митро-
полит не каже, як відбудувати, як від-
ремонтувати, перебудувати якийсь 
занедбаний будинок, а радить, як 
„будувати“ нову хату“.

Думки й повчання владики особ-
ливо актуальні сьогодні.

Підготувала Ярослава ВЕЛИЧКО

резонансні вихідні

Українці і росіяни — „БорисЬ!“
Минулі вихідні були перенаси-

чені подіями, які сколихну-
ли не лише Україну та Російську 
Федерацію, а й цілий світ.

Українці всіх конфесій у різних містах 
зібралися 1 березня на спільні молеб-
ні „За Україну, за Мир, за Надію“. Ці 
заходи відбулися у рамках всесвітньої 
акції на підтримку народного депута-
та, члена постійної делегації в ПАРЄ 
Надії Савченко, яка у знак протесту 

за незаконне ув’язнення вже понад 
80 днів голодує в російській в’язниці.

„Надія Савченко бореться за істи-
ну, а де істина — там Бог“, — наголо-
сив під час молебню Патріарх Філа-
рет, а парафіяни попросили „Ангела 
миру для України та світу“.

Напруження запанувало й на 
території сусідньої держави. Веле-
людне віче, яке спершу планували 
як Марш миру, через цинічне вбив-
ство відомого російського опозиці-

онера Бориса Нємцова відбулося як 
траурний марш. Мітинг пройшов із 
гаслами, які вже понад рік звучать 
в Україні — „Герої не вмирають“ та 
„Слава Україні“.

Також, як і планували, але значно 
в менших масштабах, учасники мар-
шу виступили на підтримку українки 
Надії Савченко та з вимогою до своєї 
влади випустити її на волю.

Підготувала Наталія ПАВЛИШИН
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вітер зі сходу

Харківські замальовки
Коли випала нагода долу-

читися до прес-туру захід-
ноукраїнських журналістів до 
Харкова, погодилася охоче. 
Як-не-як, а це— одне з трьох 
найсхідніших міст країни, 
місто прифронтове, яке, на 
щастя, не заторкнула війна.

Місто суперечливих 
настроїв
Однак про війну тут нагадує багато. 
Насамперед літаки, які літають дуже 
низько.

— Це перевозять 200-х і 300-х, — 
пояснює координатор Харківського 
прес-клубу Людмила Доля.

…Останнім часом у Харкові три-
вожно. 15 лютого лідер самопрого-
лошеної ДНР Захарченко обіцяє таки 
„взяти“ місто. 22 лютого під час акції 
вшанування полеглих Героїв Майда-
ну від теракту гине активіст Ігор Тол-
мачов і міліціонер Вадим Рибальчен-
ко. Ще двоє постраждалих — 15-річ-
ний Данило Дідик і 18-річний Микола 
Мельничук — помирають у лікарні. 
За кілька днів „випливає“ інформа-
ція, що Путін хотів розпочати війну 
з Харкова, а через кілька годин після 
того мер Кернес, який ні кроку не 
ступає без охорони, відмовляється 
визнати Росію агресором. Що ж, ди-
сонанс подій, думок і вчинків.

Ще місяць тому Харків жив звич-
ним життям. Усі, з ким довелося по-
спілкуватися впродовж двох днів, 
висловлювали свою підтримку ціліс-
ності України і засуджували москов-
ського агресора.

— І сепаратистські настрої 
у нас є. Але вони приховані, — розсі-
яв „рожеві“ ілюзії віце-президент із 
гуманітарних питань ВО „Українські 
рубежі“, координатор волонтерства 
„Станиця Харків“ Олексій Алмазов.

Ще один доволі цікавий спів-
розмовник — поважний пан, який 
очолює товариство слобідських ко-
заків. Наголошує, що є близько 20-ти 
об’єднань, їхнє — одне з небагатьох 
проукраїнських, однак отаман вияв-
ляє стурбоване зацікавлення, який 
відсоток львів’ян розмовляє росій-
ською і чи їх не переслідують.

Про патріотичні налаштування 
харків’ян нагадує Шевченко, вдягне-
ний у синьо-жовтий шаль, та пам’ят-
ник Незалежності.

Місто науки
Харків нічим не вражає 
з туристичного погляду. 
Звичайні сірі будівлі у сти-
лі радянського класицизму. 
Подекуди на причілках жит-
лових будинків — портрет 
Гагаріна чи кадр із фільму 
Бикова про Другу світову 
війну. Будівля оперного 
театру нагадує львівський палац Пе-
трушевича.

— Наше місто було ще більш не-
показним, — наголошує Людмила 
Доля. — Лише останнім часом його 
трохи прикрасили, наприклад, у цен-
трі на одній будівлі встановили градус-
ник, на даху іншої — скрипаля у танці.

Негативне враження складається 
про харківський електротранспорт. 
Трамваї понищені і занедбані, у до-
щову погоду у них важко знайти сухе 
сидіння. А перейти з однієї частини 
колії на іншу неможливо, не загруз-
нувши в болото. Досі я вважала, що 
лише у Львові після дощу треба осте-
рігатися машин. Виявляється, у Хар-
кові також. Але водії тут прихильні 
до пішоходів — зупиняються на пе-
реходах.

Однак Харків по-справжньому 
славиться своїми науковими здо-
бутками. Скажімо, розробками Ін-
ституту монокристалів цікавиться 
чи не весь світ, Інститут метрології 
виконує функції Головного центру 
із забезпечення єдності вимірю-
вань в Україні, Державної служби 
єдиного часу та еталонних частот. 
Наукою тут зацікавлюють і дітей. 
Прикладом того є Ландау-центр, де 
у незвичній формі школярам пояс-
нюють найважливіші теми з мате-
матики, фізики, біології. Діти охо-
че йдуть до мобільного планетарію, 
де знайомляться із загадками кос-
мічного та екстремального світу.

Місто переселенців 
і волонтерського руху
Харків найбільш наближений до 
Донеччини і Луганщини, де три-
ває запекла війна. Отож, тут чи не 
найбільше переселенців. Як розпо-
відає куратор волонтерського руху 
„Станиця Харків“ Олексій Алмазов, 
у місті зараз близько 1,5 тис. приїж-
джих. Уже заселені всі готелі, мо-

телі, хостели, вільні приміщення, 
придатні до проживання. Людей се-
лять і в утеплених вагончиках. По-
селяють переселенців не лише в мі-
сті, а й в області. Чимало харків’ян, 
які мають власне вільне житло, 
зголосилися до „Станиці“ і запро-
понували приїжджим безкоштовне 
проживання. Це попри те, що допо-
магати у Харкові тимчасовим пере-
селенцям часто не є безпечно. Ось 
нещодавно згоріло кафе, власники 
якого — волонтери.

— Усіх тимчасово переміщених 
осіб (так їх називаємо офіційно) ми 
реєструємо (на світлині), — розпо-
відає Олексій Алмазов. — Оскільки 
це тимчасова реєстрація, то лише на 
півроку. Як бачите, черги великі.

Кожен переселенець отримує па-
кет найнеобхідніших засобів гігієни, 
продуктів харчування, одягу. Про 
все це дбають волонтери, які заохо-
чують місцеве населення до допомо-
ги, а також співпрацюють із закор-
донними громадськими організаці-
ями. Дуже важливо, що переселенці 
отримують юридичну і психологічну 
допомогу. Той, хто має малих дітей, 
може залишати їх на кілька годин 
з аніматорами. Загалом до роботи 
центру волонтерської ініціативи за-
лучено понад 100 осіб — правників, 
психологів, бухгалтерів, соціальних 
працівників, медиків. Тут наголошу-
ють, що первинна допомога — важ-
лива, але вона лише первинна. Далі 
людина повинна знайти своє засто-
сування і давати собі раду сама. Тому 
переселенці за необхідності прохо-
дять курси затребуваних професій. 
Однак у Харкові вони наражаються 
на таку ж проблему, як і у Львові — 
бажають отримувати більшу зарп-
латню, ніж їм пропонують.

Ірина МАРТИН

Львів–Харків–Львів
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коротко
Президент Петро Порошенко 

підписав Указ про вшанування 
пам’яті князя Київського Во-
лодимира Великого — творця 
середньовічної європейської 
держави Руси-України. Відпо-
відно до указу, Кабміну доруче-
но розробити за участю Націо-
нальної академії наук України, 
громадських організацій та 
затвердити план заходів щодо 
вшанування пам’яті князя Київ-
ського Володимира Великого.

Президент України Петро По-
рошенко надав Надії Савчен-
ко звання „Герой України“. 
Відзначивши мужність і стій-
кість цієї жінки, Президент 
наголосив, що „Надія є симво-
лом незламності українського 
духу та героїзму, символом 
того, як треба захищати і лю-
бити Україну. Символом нашої 
перемоги!“.

Надію Савченко нагородять 
премією „Світло Справедли-
вості“ „за моральне і духовне 
лідерство“. Нагороду заснува-
ла канадійка українського по-
ходження Анастасія Шкільник 
на честь її батька — доктора 
Михайла Шкільника, видатного 
юриста, громадського і політич-
ного діяча часів визвольного 
руху в Україні 1917–1920 рр., та 
вручається „за моральне і ду-
ховне лідерство в Україні“. По-
передніми лауреатами премії 
були Євген Сверстюк, Мустафа 
Джемілєв та Лариса Заливна. 
Цьогорічна церемонія нагоро-
дження відбудеться 22 квітня.

1 березня у Національному 
музеї-меморіалі „Тюрма на 
Лонцького“ відбулася зустріч 
із зв’язковою „Роксоляною“ 
Головного командира УПА 
Романа Шухевича — Ольгою 
Ільків. 70 років тому поетеса 
Ольга Ільків створила славно-
звісне „Повстанське танго“. 
Торік побачило світ друге 
видання її поетичної збірки 
„У тенетах двох „закриток““, 
основою котрої став тюремний 
зошит підпільниці. Ця збірка — 
своєрідне звернення Ольги 
Ільків до українського народу 
від імені тих, що вижили, і тих, 
що не дочекалися незалежної 
України.

За матеріалами інформагенцій

благодійна виставка

Монументальна Шевченкіана 
світу в Політехніці
26 лютого відкриттям фотовиставки відомого дослідника пам’ятни-

ків Шевченкові у світі лучанина Руслана Теліпського у Львівській 
політехніці стартувала „Монументальна Шевченкіана“. Вона проходила 
в рамках благодійної акції допомоги бійцям АТО „Підстав плече герою, 
що йде за нас до бою!“. Виставку організував Міжнародний інститут осві-
ти, культури та зв’язків із діаспорою.

— Рік освячений вели-
кою боротьбою Украї-
ни за незалежність, рік 
перемог і поразок, коли 
український народ взяв 
на озброєння найпо-
тужнішу зброю духов-
ну, освячену словом 
Тараса Шевченка. Важ-
ливо пам’ятати, що наш 
фронт — це не лише 
східна Україна, а в кож-
ного на своєму робочо-
му місці, — наголосила 
під час відкриття ви-
ставки директор МІОК 
Ірина Ключковська.

Відкрив виставку 
проректор із науко-
во-педагогічної роботи 
Львівської політехніки Олег Давидчак. 
Гостями були директор департаменту 
з питань культури, націо нальностей 
та релігії ЛОДА Наталія Гамкало, про-
ректор Львівської національної ака-
демії мистецтв Роман Яців, студентка 
Інституту гуманітарних та соціальних 
наук Роксолана Щукіна, яка приїхала 
на навчання до Львова з Луганська, 
студентка з Канади, стажистка Львів-
ської політехніки Іванка Воткін.

Окрасою урочистого відкриття 
експозиції стали пісні на слова Тараса 
Шевченка у виконанні Народної хоро-
вої капели студентів Народного дому 
„Просвіта“ Львівської політехніки 
„Гау деамус“.

Опісля дослідник виголосив лекцію 
для всіх охочих про монументальні 
пам’ятники Тарасові Шевченкові в сві-
ті, акцентувавши, що саме вшанову-
ючи Кобзаря на різних континентах, 
українці зберігають свою ідентич-
ність.

Руслан Теліпський 15 років подо-
рожує світом у пошуках пам’ятників 
Кобзарю. За цей час побував у понад 
25 країнах на чотирьох континентах. 
Як наголошує дослідник, його місія — 
„зібрати докупи всі пам’ятники, не-

зважаючи на те, хто їх 
робив — аматор чи та-
лановитий митець, щоб 
цей великий скарб мог-
ли побачити майбутні 
покоління. Пам’ятники 
Шевченку — це згадка, 
що ми походимо від тих, 
хто віддав своє життя за 
Україну“.

Руслан Теліпський 
провадить також во-
лонтерську роботу: 
співпрацює із Само-
обороною Майдану Во-
лині, є координатором 
проекту „Меценати для 
солдата“, очолює наг-
лядову раду від Конґре-
су українців Латвії для 

постачання продукції і медичного 
обладнання у прифронтові військові 
та цивільні шпиталі, займається ко-
ординаційною роботою з польськими 
волонтерами щодо інструктажу укра-
їнських спецпідрозділів та батальйо-
нів для надання першої невідкладної 
допомоги. У Шевченківські дні дослід-
ник проведе лекцію і виставку для бій-
ців біля Луганська.

Варто наголосити, що Руслан Те-
ліпський збирає кошти на купівлю 
автомобіля „швидкої допомоги“ для 
добровольчого батальйону „Кривбас“. 
Саме тому під час виставки можна було 
придбати світлини із зображенням 
пам’ятників. Збір допомоги відбува-
ється не лише по Україні, а й у Поль-
щі. Долучитися до підтримки україн-
ських військових може кожен охочий: 
у Фейс буці — Ruslan Telipskyi, на сайт — 
kobzaryk.com чи перерахувавши кошти 
на картковий рахунок Приватбанку: 
4149   6054   0028   2828.

Наталія ПАВЛИШИН

На першій сторінці — пам’ятник Тарасові  
Шевченку у Варшаві, скульптор А. Кущ, архітек-
тор Б. Брукальский, 2002 р. 
Світлина Руслана Теліпського 
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студентський лідер

Справжній успіх — це успіх команди

Профбюро студентів та аспі-
рантів у Львівській політех-

ніці є своєрідною платформою, 
де молодь може випробувати 
свої організаторські здібності 
та втілити всі, навіть найкре-
ативніші ідеї. Третьокурсник 
Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій 
Олександр Николяк понад рік 
очолює найактивнішу молодь 
свого інституту і за цей час його 
команда встигла чимало. Цього-
річ Сашка обрали ще й головою 
оргкомітету студентського фес-
тивалю „Весна Політехніки“.

Ми поспілкувалися з молодіжним лі-
дером про його діяльність та роботу 
команди профбюро ІКНІ.

— Для студента очолювати профбю-
ро і зуміти вдало сформувати дієву ко-
манду — завдання непросте. Ви мали 
досвід організаторської роботи?
— До того як очолити профбюро 
свого інституту я курував роботу 
спортивного відділу, тож деякий 
досвід роботи в команді в мене вже 
був. Щоправда, тоді мені доводи-
лося координувати діяльність лише 
п’ятьох людей. Коли мене обрали 
головою профбюро, то команди 
практично не було, оскільки стар-
ші студенти завершили навчання. 
Тож довелося набирати цілком нову 
команду, зокрема й на керівні поса-
ди. На початках було дуже важко, та 
зараз уже можу сказати, що мені це 
подобається. Важливо, що знайшли-
ся однодумці і робота пішла!

— Що робили, аби згуртувати ново-
прибулих членів команди?
— Спершу ми багато проводили 
проектів на тім-білдінг, тренін-
гів, організовували чимало поїздок 
у Карпати, щоб урешті „перетво-
рити“ окремих осіб в організації 
у справді дружній колектив. Ще 
більше здружилися, готуючись до 
„Осені Політехніки“, бо тоді відчу-
ли наскільки насправді все нелегко 
і яку вагу має командна згуртова-
ність. Зараз робота вже структуро-
вана і більше уваги приділяємо, щоб 
наша діяльність відповідала викли-
кам часу. Наразі хотілося б, щоб ко-
жен із відділів більше акцентував на 

благодійності. Тобто, щоб було яко-
мога більше проектів, спрямованих 
на те, аби допомагати сиротинцям і, 
звичайно, нашим військовим. Зараз, 
наприклад, ми допомагаємо волон-
терам збирати речі і відправляти на 
схід. Нещодавно також проводили 
благодійні аукціони побачень, а ви-
ручені кошти спрямували на допо-
могу українській армії.

А загалом, якщо порівнювати нашу 
роботу зараз і рік тому, то багато що 
змінилося. Додалися регулярні про-
екти, зокрема англомовні курси для 
дітей, буккросинг тощо. Зараз також 
напрацювали кілька цікавих проектів, 
які вже найближчим часом втілимо 
в життя. Але наразі хочемо витримати 
інтригу, щоб це було цікавим сюрпри-
зом, бо раніше й справді нічого схожо-
го не робили в Політехніці.

— Як виглядає робота команди Вашо-
го профбюро?
— У нас кожен очільник відділу скла-
дає план на цілий семестр. Встанов-
люємо терміни реалізації і впродовж 
виділеного часу стараємося це все 
зробити. Навіть якщо щось не вдало-
ся, то обговорюємо, що і чому пішло 
не так. Та й у таких випадках є пози-
тив, адже отримуємо досвід і вчимося.

Щоразу при оголошенні набору 
до нас приходить дуже багато мо-
лоді, яка прагне проявити себе. Для 
них ми влаштовуємо двотижневий 
„випробувальний термін“. За цей 
час студенти повинені розкрити 
себе в креативній роботі, показати 
чи спроможні брати на себе відпо-
відальність, працювати в команді. 
Таке вливання нових студентів дуже 
добре для нашої діяльності, оскільки 
кожен приходить зі свіжими ідеями. 
Також кожен, хто хоче втілити свій 
задум в життя — має таку можли-

вість, бо стає головним організато-
ром того чи іншого заходу. Звичай-
но, бувало, коли одна людина в ос-
танній момент „підставляла“ цілу 
команду. В таких випадках ми не за-
стосовуємо жодних „санкцій“, а да-
ємо другий шанс. Але й до цього не 
ставимося цілком негативно — адже 
це досвід. Найважливішим, на мою 
думку, в командній роботі — взає-
морозуміння, бо без цього не буде 
ні команди, ні дружніх стосунків.

— Де берете свіжі ідеї для діяльності 
профбюро?
— Часто влаштовуємо „мозкові ата-
ки“ (брайн-стормінги), щоб з’явилися 
нові ідеї. А також у нас дуже багато 
людей, які є активістами різних гро-
мадських організацій, тож маємо мож-
ливість у такий спосіб співпрацювати 
з різними організаціями, як всеукра-
їнськими, так і міжнародними, і до-
лучатися до їхніх всебічних починань.

— Як даєте раду з навчанням і такою 
активною громадською роботою?
— Звичайно, що першочерговим для 
студента є навчання. Але мені дуже 
важко зосереджуватися лише на цьо-
му, якщо довкола є стільки можли-
востей. Зараз більше уваги приділяю 
громадській роботі, а вільний час 
проводжу за книжками — здебіль-
шого читаю літературу, яка сприяти-
ме розвитку вмінь роботи в команді 
(серед прочитаного недавно — „Фі-
нансист“ Теодора Драйзера). Пере-
конаний, що кожен студент повинен 
розвиватися в усіх напрямах. Гро-
мадська діяльність дає великий дос-
від спілкування з людьми, бачення 
життя. До прикладу, я зрозумів, що 
не все вимірюється дипломом, який 
отримуємо, а більше — якою ти є лю-
диною чи маєш якийсь досвід.

— Чи може сьогодні молодь щось змі-
нити?
— Я вважаю, що найбільш прогре-
сивною та найперспективнішою ка-
тегорією нашого суспільства є саме 
студенти. Ми можемо бути рушій-
ною силою, бо якраз від нас залежить 
яким буде майбутнє. Зараз поміж 
нами формуються майбутні лідери, 
громадські діячі.

Розмовляла Наталія ПАВЛИШИН
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палітра

Керамічні сади та їхні квіти-плоди

„Хто зацвів?“. Чайники. Поміж ними — будяк, оцвітина, гербарій, 
а ще — інжир, гранат, горіхи. Дві мисткині-керамістки Ганна 

Друль та Ірина Марко у пошуках відповідей на екзистенційні питання, 
які впродовж двох останніх років особливо загострились, виростили 
цілий сад з об’ємних форм, випуклих і напівпорожніх. Свій „урожай“ 
представили у галереї „Зелена канапа“.

Образ саду для українців — один із 
ключових архетипів національної 
міфології. Він присутній і в твор-
чості Сковороди, Шевченка, Ліни 
Костенко, бо сад — це неперерв-
ність традицій, це впорядкована 
циклічність, це зв’язок між насіни-
ною і плодом, коли що посієш, як 

доглянеш — те й збереш. Для Ганни 
Друль та Ірини Марко, які вистав-
кову діяльність активно 
провадять ще з 80-х ро-
ків і разом виставляють-
ся не вперше, сад є кон-
центрацією думок і дій, 
усього того, що людина 
творить на рівні мен-
тальному.

Хоч роботи худож-
ниць гармонійно співіс-
нують у просторі гале-
реї, їхні втілення художніх задумів 
різні: Ірина Марко останнім часом 
полюбляє ліпити великі порожні 
форми, такі собі, як вона каже, „шка-
ралупки“, а Ганна Друль надає пере-
вагу наповненості, повертається до 
творення сирен. Як Ірина не може 

відповісти самій собі, чому в неї так 
багато порожнин („Чи я зображаю 
нашу теперішню спустошеність? Чи 
це те порожнє, котре можна напов-
нити новим?“), так і Ганна не може 
пояснити повернення до ліплення 
сирен. Але тепер її сирени, на від-
міну від тих, що десять років тому 
створені в Центрі польської скуль-

птори в Оронську, коли 
мисткиня була на сти-
пендії, не є класичним 
містично-казковим об-
разом, тепер вони в ма-
сках. І ця неоднознач-
ність, непевність („зараз 
такий час — подвійний, 
мусиш жити і працюва-
ти, ніби нічого не ста-
лося, а насправді пере-

живаєш“) вселяють тривогу.
Близько 20 робіт, більшість з ко-

трих просто з печі, символічно-аб-
страктні й предметні — поблукати 
„Садом“ можна до середини березня.

Наталя ЯЦЕНКО

прем’єра

Трагідрама на кружалі жорна

На великій сцені заньківчан 
перша прем’єра у новому 

році — народна пісня на 2 дії 
„Вій, вітерець!“. П’єсу латвій-
ського драматурга й поета Яніса 
Райніса у 50-х роках минулого 
століття поставив Віктор Івчен-
ко, її навіть возили до Риги, 
з успіхом зіграли 500 разів. 
Тепер, до 150-річчя від дня 
народження автора — новий 
подих у легендарні вітрила — 
постановка Вадима Сікорського.

Якщо коротко, то сюжет для біль-
шості знайомий і співаний-перес-
піваний: любовний трикутник з го-
стрими кутами, з якого годі знайти 
розумний і для всіх прийнятний ви-
хід — пристрасний Улдис припли-
ває свататись до багатої мельнико-
вої доньки, а натомість з першого 
погляду закохується в сироту, яка, 
однак, любить (та чи любить, може, 
таки просто жаліє?!) каліку-сопілка-

ря Гатиня. Звична проблема цікава 
тим, що лягає на особливості націо-
нальні (українізації, на щастя, твір 
не зазнав) і доповнюється звуковим 
рядом. Вітер і вода — ці дві стихії 
є постійно присутніми і в опоетизо-
ваних діалогах героїв, і незримо — 
загалом.

Режисеру, як завше, дуже точ-
но вдалося підібрати акторів на 
відповідні ролі. А ще — досягти 
гармонії у підпорядкуванні про-
стору (декорування його доречно 
мінімалістичне) дії, яка, як вихор, 
закручується на сцені і не втрачає 
до опускання завіси свого тем-
поритму. Сильні почуття, рівно-
правна боротьба жіночого й чоло-
вічого начал, кохання й морально-
го обов’язку — „вітер гне, а ти не 
гнися“ — у цю стихію варто занури-
тися, щоб вийти з глядацької зали 
зворушеним і оновленим.

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
20 березня в eventhall „Kіно“ (проспект 

Чорновола, 2) гурт AtmAsfera презен-
туватиме нову музичну інтерактивну 
програму MantraDiving. Будуть нові 
композиції, нові враження, територія 
вільна від алкоголю та поганих думок. 
Гості заходу зможуть не тільки слухати, 
а й брати активну участь у концерті, 
взаємодіяти з музикантами. Вхід — 
благодійний внесок.

У Києві відбулася презентація кіно-
театру „Ліра“, де показуватимуть 
лише українські фільми. Репертуар 
кінотеатру — приблизно 50 вітчиз-
няних стрічок, які знято за останні 
роки. У планах закладу — три-чотири 
кіносеанси на тиждень.

8 березня фіналіст „Голосу країни“, 
володар неформального титулу 
„сталевий голос країни“ Арсен Мір-
зоян дасть у Львові два концерти. 
На сцені Національного академічно-
го драмтеатру ім. М. Заньковецької 
звучатимуть хіти співака, чимало із 
них — в особливих аранжуваннях, 
а також нові пісні, написані спеціаль-
но для львівського шоу.

За матеріалами інформагенцій

Ганна Друль

Ірина Марко
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„Хочеться просто бути“
Ми читаємо її „Непроявлені знімки“, „Розмови з Богом“, „Твої 

улюблені пси та інші звірі“, „Казки Різдва“, „Братик Біль, 
сестричка Радість“ (остання збірка отримала нагороду книжкового 
рейтингу „ЛітАкцент року-2014“ у номінації „Проза“). Авторка цих 
творів — редактор, перекладач, молода поетка і прозаїк Богдана 
Матіяш — сьогодні гостя нашої редакції.

— Богдано, розкажіть нашому чита-
чеві про себе.
— Я народилася і виросла у Києві. 
У Києво-Могилянській академії ви-
вчала теорію, історію літератури 
і компаративістику, а по тому ще 
три роки була в аспірантурі і навіть 
не думала, що весь цей науковий 
досвід залишиться далеко поза-
ду. Але маю відчуття, що все най-
справжніше і найцікавіше почалося 
вже після завершення навчання. Те-
пер гадаю, що мені хотілось би бути 
випускницею радше УКУ, але тоді 
я не мала фінансової можливості 
жити й утримувати себе у Львові. 
Вже коли закінчила Могилянку, ба-
гато, отриманого в ній, дуже пере-
оцінила. Зрозуміла, що її система 
цінностей не надто мені близька. 
Деякі знання треба було з себе ніби 
„витрушувати“.

— Який  був,  образно  кажучи,  Ваш 
шлях  у  літературу?  Розумію, що  це 
відносне поняття, але…
— Підозрюю, все почалося з читан-
ня. Тато і мене, і моїх сестер рано 
навчив читати. В чотири роки я вже 
читала казки. А років у шість написа-
ла два перші вірші. Це було якось так 
само природно, як пробувати малю-
вати, ліпити з пластиліну або грати-
ся квітами. Ніколи не мала жодних 
письменницьких амбіцій, потреби 
цим хвалитися і якби одного разу 
письменник Анатолій Дністровий не 
підштовхнув мене до того, щоб впо-
рядкувати рукопис віршів і подати 
його на конкурс видавництва „Смо-
лоскип“, можливо, я би ще довго не 
думала про те, що мої тексти можуть 
бути ще комусь цікаві.

— Ваші поезії — без розділових знаків. 
Чому?
— Для мене сам спосіб писання вір-
шів дуже пов’язаний із думанням, 
а в ньому немає жодних розділових 
знаків, як і в говорінні. А ці мої вір-
ші — таке собі говоріння подумки. 
Дуже тихе й спокійне.

— „Розмови з Богом“ — це власний по-
шук спілкування з Богом? І чи був на те 
вплив старшої сестри Софії?
— Ні, впливу сестри-монахині 
в цих текстах немає. Вони писалися 
з міцної любові, в якій я дуже змі-
нювалася. Відкривала для себе нову, 
дивовижно тонку, найгарнішу мову 
та вчилася нею говорити. І усвідом-
лювала, що це природно — говорити 
такою гарною мовою і з людиною, 
і з Богом. Що інтимність такого спіл-
кування важлива і гарна. Ця книж-
ка і була спробою зафіксувати такі 
важливі інтимності і не боятися їх 
розповісти.

— „Твої  улюблені пси та  інші  звірі“ 
були намаганням проникнути у тва-
ринний світ, порівняти його зі світом 
людини?
— Ні. Було дуже багато думання про 
те, яким був світ на самому почат-
ку, після сотворення. Про те, який 
він тоді був вільний і наскільки все 
живе в ньому було одне до одного 
приязне. Що не було страху. Ні лю-
дині не треба було боятися звірів, ні 
звірям людини. Що все це змінило-
ся вже згодом, після гріхопадіння. 
Була туга за тим, що ми не можемо 
мати досвіду життя в тому світі, яким 
його для нас було задумано. Це туга 
за Раєм. За ось такою безмежною 
довірою до всього, а особливо — до 
свого Творця. Ця книжка — спроба 
бодай у текстах і в серці пережити цю 
довіру. Відчути, яким був Рай.

— Розкажіть про працю над  есеями 
„Братик Біль, сестричка Радість“ як 
про відтворення того, що є між болем 
і радістю. Які почуття відтворювати 
найлегше, а які найважче?
— Я довго писала цю книжку, чоти-
ри роки. Спочатку ці малі прозові 
тексти не задумувала як книжку. Не 
було якогось „плану“ розповісти про 
біль і радість. Коли ж текстів стало 
більше, я зрозуміла, що пишу про 
дуже різні досвіди й речі, з якими 
людина стикається впродовж життя, 

і всі вони — в цьому великому спек-
трі поміж болем і радістю. Звісно, 
про біль писати набагато складніше, 
тому що він, навіть найкрихітніший, 
насправді є дуже великим. Згадай-
те, як ви почуваєтеся поруч із лю-
диною, якій цієї миті, тут і тепер, 
боляче. Що відчуваєте в її присут-
ності. Не раз — це така безсилість, 
нездатність допомогти хоч чимось. 
А водночас — схиляння перед без-
міром її болю. Про це так просто не 
напишеш…

— Якось Ви сказали: „Не хотіла бути 
письменником, про переклад узагалі не 
думала. Хочеться просто бути“. Що 
по-вашому — „бути“?
— Подивіться на людей довкола. На 
те, як багато речей змушують нас по-
стійно кудись поспішати, бігти. На 
пари і з пар, на роботу, у магазин, 
на базар, на потяг, на автобус, бо ми 
постійно кудись не встигаємо. Люди 
квапляться робити кар’єру, заробля-
ти гроші — дедалі більше й більше, 
бо інфляція, бо ще щось. І в біль шості 
абсолютно не залишається часу на 
те, щоб просто бути — неквапно 
ходити лісом і дивитися, як зміню-
ється колір землі, коли нарешті по-
волі настає весна; зауважувати, що 
з вирію почали повертатися птахи; 
що подовшав день. Просто бути — 
це мати час на себе і на близьких, на 
добрі й теплі емоції, на прогулянки 
і неквапність. Урешті, на спокійне 
і тихе думання про світ і про все, що 
в ньому є.

— Що для Вас у житті найважливіше 
і тугу за чим відчуваєте найбільше?
— Це дуже глобальне питання. Най-
важливіше, напевно, залишатися 
людиною, християнкою — за будь-
яких обставин. Дуже часто відчуваю 
глибоку тугу за лагідністю — такою, 
що не має меж.

Розмовляла Ірина МАРТИН
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70 років активного життя:  
набутки і здобутки
Завдяки професійній і наполегливій праці декількох поколінь викла-

дачів кафедри фізичного виховання Львівської політехніки — тут 
тепер працюють сім доцентів, один професор, два майстри спорту 
міжнародного класу і вісімнадцять майстрів спорту — створено її 
імідж як однієї з провідних в області й, загалом, Україні.

Її спрямованість 
й ініціативи
Відповідно до вимог часу, кафедра 
проводить практичні заняття з фі-
зичного виховання, фізичної реа-
білітації, спортивного виховання, 
масового спорту, а також науко-
во-методичну, науково-дослідну, 
фізкультурно-оздоровчу та виховну 
роботи. Кафедра плідно працює над 
вирішенням основних завдань: фор-
мування фізичної культури та осо-
бистості студента, зміцнення його 
здоров’я, підготовка та участь сту-
дентів-спортсменів у різноманітних 
міських, обласних, національних та 
міжнародних спортивних заходах.

Кафедра стала ініціатором 
в Україні:

— розвитку 57 видів спорту. За 
70 років її діяльності підготовлено 
86 майстрів спорту міжнародного кла-
су, 642 майстрів спорту СРСР і України, 
1823 кандидатів у майстри спорту;

— проведення щорічних сту-
дентських наукових конференцій 
з питань фізичної культури 
(з 1981 р.);

— розробки проведення за-
нять за видами спорту та зі сту-
дентами спеціально-медичних 
груп;

— проведення спартакіад 
серед факультетів (з 1960 р.) 
та універсіад серед інститутів 
(з 2002 р.);

— створення груп здоров’я, 
спортивних секцій, клубу ама-
торів волейболу для профе-
сорсько-викладацького складу 
(ПВС) та працівників Полі-
техніки (з 1960 р.), клубів за 
зацікавленістю для студентів 
(з 2000 р.);

— проведення спортив-
них свят для мешканців міста 
(1946–1991 рр.);

— проведення меморіалів 
пам’яті Євгена Замори, Рома-
на Федана, Євгена Мокрого, 

Станіслава Жернового, Костянтина 
Калініна;

— проведення спартакіад гур-
тожитків (1968–2005 рр.), спартакі-
ад „Здоров’я“ для ПВС і працівників 
(з 1964 р.).

Кафедра брала активну участь 
у створенні оздоровчо-спортив-
них таборів Львівської політехніки 
(з 1956 р.) й проведенні спортив-
но-масової роботи під час відпо-
чинку там студентів і працівників 
університету.

Студенти  
на спортивних аренах
Якщо простежити історію кафедри, то 
побачимо, що спортсмени-політехні-
ки завжди гідно захищали честь Укра-
їни, області та університету на Олім-
пійських іграх: Аполінарія Плеханова 
(викладач кафедри, майстер спорту 
СРСР з фехтування, 1952), Юрій Дми-
трієв (студент РТФ, велоспорт, м.с., 
1968), Олексій Дем’янюк (студент 
ММФ, легка атлетика, м.с. м.к, 1980), 

Дмитро Дем’янюк (студент ІАРХ, 
легка атлетика, м.с. м.к., 2008), Олек-
сандр Дідух (студент ІНЕМ, настіль-
ний теніс, м.с. м.к, 2012), Володимир 
Бурий (студент ІКТА, санний спорт, 
м.с., перші юнацькі зимові Олімпій-
ські ігри, 2012), Антон Комар (студент 
ІНЕМ, стрільба з лука, ІІ літні юнацькі 
Паралімпійські ігри, 2014).

На всесвітніх студентських фо-
румах особливо добре проявили себе 
такі студенти, як Євген Мокрий (ХТФ, 
важка атлетика, почесний майстер 
спорту, чемпіон Фестивалю моло-
ді у Москві, 1957), Анатолій Секира 
(ММФ, гребля на байдарках і каное, 
м.с. м.к., срібний призер, 1977), Тетя-
на Ткачова (ІПДО, настільний теніс, 
м.с., 2010), Віталій Вергелес (ІІМТ, 
гребля на байдарках і каное, м.с. м.к., 
чемпіон і срібний призер, 2014), Ми-
кола Полюляк (ІПДО, баскетбол, 
к.м. с., 2014), Олександр Доленко 
(ІПДО, баскетбол, к.м. с., 2014), В’я-
чеслав Моторчук (ІНПП, баскетбол, 
к.м. с., 2014). На чемпіонатах сві-
ту — політехніки теж серед перших: 
Володимир Андрейчук (курсант ВІ, 
гирьовий спорт, м.с., 2001 рік — чем-
піон у ривку з рекордом України та 
в команді України, 2002 рік — І місце 
у ривку та ІІІ місце у двоборстві), Ан-
дрій Яремцев (курсант ВІ, гирьовий 
спорт, м.с., 2001 р. — чемпіон у скла-
ді команди України), Микола Владов 
(ІЕСК, стрільба з лука, м.с., І місце 
в командному заліку серед молоді, 
2001), Ігор Пащук (ІНЕМ, бокс, м.с. 
м.к., п’яте місце серед молоді, 2002), 

Тетяна Ткачова (ІКНІ, настіль-
ний теніс, м.с., 2001), Світлана 
Козюпа (ІКТА, пауерліфтинг, 
м.с. м.к., бронзова призерка), 
Роман Звизло (ІТРЕ, армспорт, 
2013), Маркіян Пилипів (ІБІД, 
армспорт, 2014), Ірина Яськова 
(ІНЕМ, бокс, 2014), Олена Шепі-
лова (ІНЕМ, фехтування, 2014), 
Юрій Бадан (ІКНІ, спортивне 
орієнтування, 2014), Антон Ду-
кач (ІКТА, санний спорт, 2015).

На спортивних аренах Євро-
пи проявили себе як найкращі 
Олексій Дем’янюк (ММФ, лег-
ка атлетика, м.с. м.к., чемпіон 
у закритих приміщеннях, 1979), 
Олена Олещенко (ІЕФ, стрільба 
з лука, м.с., срібна призерка мо-
лодіжного чемпіонату у складі 
команди СРСР, 1987), Соломія 
Коровицька (ХТФ, гандбол, чем-
піонка молодіжної першості, 
1994), Назар Ніранович (ІЕФ, 



ч. 6 [2886]
5 — 18 березня 2015 17фізкультуРа і сПОРт

дзюдо, м.с., срібний призер молодіж-
ного чемпіонату, 1994), Мар’ян Шель-
кевич (РТР, кікбоксинг, м.с., бронзо-
вий призер молодіжного чемпіонату, 
1994), Ігор Пащук (ФЕМ, бокс, м.с., 
бронзовий призер молодіжного чем-
піонату, 2001), Тетяна Ткачова (ІКНІ, 
настільний теніс, 2002), Наталя Мути-
на (ІМФН, карате, м.с. м.к., чемпіон-
ка Європи 2005 р., срібна призерка — 
2007 р.), Віталій Вергелес (ІІМТ, гребля 
на байдарках і каное, чемпіон серед 
молоді, 2011), Ірина Дубас (ІАРХ, 
стрільба з лука, чемпіонка серед моло-
ді, 2011), Ірина Яськова (ІНЕМ, бокс, 
м.с., третє місце у чемпіонаті Європи, 
2014), Михайло Бібер (ІІМТ, волей-
бол, чемпіонат серед молоді, 2013 і 
2015 роки), Микола Савєнков (ІБІД, 
регбі, бронзовий призер, 2014), Світ-
лана Козюпа (ІКТА, пауерліфтинг, м.с. 
м.к., срібна призерка), Галина Добрєва 
(ІАРХ, стрільба з лука, м.с. м.к., чемпі-
онка Європи).

Один за всіх…
Навіть у складах ведучих команд 
Львівщини студенти-спортсмени 
виступають успішно: Олег Раврик 
(ІНЕМ, водне поло, команда „Ди-
намо“ — чемпіон та володар Куб-
ка України 2014 р.), Леся Смолінг 
(ІГСН) і Наталя Савчин (ІХХТ) — 
гандбольна команда „Галичанка“, 
срібний призер 2014 р. серед ко-
манд суперліги, Володимир Пили-
пів (ІБІД), Олег Ратушняк, Дмитро 
Скляренко (ІІМТ) — волейбольна 

команда „Барком“, переможець се-
ред команд вищої ліги 2014 р. Михай-
ло Бібер (ІІМТ), Юрій Білан (ІГДГ), 
Юрій Семенюк (ІНПП) у складі теж 
„Баркому“ цього року вийшли у фі-
нальну частину ігор у вищій лізі.

Збірні команди університету 
з гандболу, баскетболу, волейболу, 
настільного тенісу й водного пола, 
починаючи ще з радянських часів, 
здобували очки, граючи у перших 
і вищих лігах. Здобувати такі високі 
результати їм допомагали тренери. 
Тож за підготовку спортсменів вищо-
го класу почесне звання „Заслужений 
тренер України“ було надано Віктору 
Корягіну і Анатолію Заверикіну (бас-
кетбол), Івану Козаку (бокс), Валенти-
ну Літовцеву (гандбол). А Валентин 

Роміх (кікбоксинг) є ще, крім цього, 
й заслуженим тренером Євро-Азії. 
Підтримували розвиток спортивного 
процесу в університеті і директори 
інститутів (раніше — декани факуль-
тетів) та ректори Львівської політех-
ніки — Стефан Япольський, Микола 
Максимович, Григорій Денисенко, 
Михайло Гаврилюк, Юрій Рудавський 
і теперішній ректор Юрій Бобало.

Кафедра має намір продовжува-
ти свою активну діяльність і впро-
ваджувати фізичну культуру в сус-
пільство.

Арнольд ПРОХОРОВ,  
доцент, м.с., відмінник освіти 

України, завідувач кафедри  
1972–2005 років

знай наших!

Богатирі Львівської політехніки
19 лютого у КІНО Event-Hall (ex-Millennium) за 

результатами першого етапу змагань ново-
створеної студентської ліги стронгмену визначено 
найсильнішого студента-політехніка.

У богатирських іграх, які 
сформовано з п’яти кла-
сичних вправ, взяло участь 
8 спортсменів. З першої 
вправи учасники задали 
змаганням дуже високий 
темп, і до останнього бо-
ротьба, яка тривала дві 
з половиною години, була 
запеклою. Студент ІНПП 
Володимир Захарків хоч 
і не здобув перемоги, але 
не журиться, бо, по-перше, 
у ніяких силових конкур-
сах досі участі не брав, і, 
по-друге, „найкраща наго-
рода — це чудові враження 
і досвід“. Головний суддя 

турніру Володимир Рекша 
зазначив, що рівень студен-
тів був набагато вищий, ніж 
очікувалось.

Двоє переможців, а це 
Ростислав Потопляк (ІКНІ) 
та Роман Грицеляк (ІХХТ), 
отримали в нагороду набір 
спортивного харчування 
й спортивну екіпіровку для 
таких змагань, а також пе-
рейшли у фінал, де змагати-
муться за звання найсильні-
шого студента Львова. По-
чесним суддею фіналу, який 
відбуватиметься у червні, 
буде Василь Вірастюк.

Н. Я.
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Кросворд
Горизонтально:
5. Співвідношення розмірів на географічній карті. 
6. М’який червоно-брунатний олівець без оправи, який 
використовують у живописі. 8. Заключна сцена театраль-
ної вистави, в якій бере участь велика кількість дійових 
осіб. 11. Четверта частина року. 14. Низький чоловічий 
голос. 15. Твердий кристалічний стан води. 16. Теплова 
електроцентраль. 17. Сто календарних років. 19. Неза-
перечна істина, що не потребує доведення. 22. Невелика 
хижа тварина з цінним хутром. 24. Український науко-
вець, Президент НАНУ. 25. Матеріал для створення Єви. 
26. Пласт землі, вивернутий плугом. 27. Щит, який виго-
товив Гефест для Зевса. 30. Сезон збирання і переробки 
цукрової тростини на Кубі. 32. Кулясте несамосвітне 
тіло, що обертається навколо Сонця. 34. Американська 
ропуха. 35. Французький фізик-атомник ХХ ст. 36. Су-
провідник туристів, екскурсантів. 38. Найбільша сучасна 
черепаха; шкіряста черепаха. 39. Місто на північному 
сході Чехії. 42. Провітамін „А“, якого багато в моркві. 
44. Віршований розмір. 46. Чорноморський дельфін. 

Вертикально: 
1. Американська телевізійна премія. 2. Столиця Казах-
стану. 3. Перший шийний хребець людини. 4. Річка в 
Іспанії, що впадає у Середземне море. 6. Половина на-
вчального року в університеті. 7. Держава в Гімалаях 
з найбільшою вершиною Еверест. 9. Неякісний замін-
ник; сурогат. 10. Розпорядження особи щодо її майна 
на випадок смерті. 11. Завершальна частина музичного 
твору. 12. Нестримний голосний сміх. 13. Річка забуття 
у давньогрецьких міфах. 14. Український політичний 
діяч, голова Проводу ОУН. 18. Місце з’єднання проводів 
електричного кола. 20. Морська тварина роду поліпів, 
яка живе колоніями на морських та океанічних скелях. 
21. Вид гри в теніс, де пара, що складається з чоловіка і 
жінки змагається з іншою парою, теж у складі чолові-
ка і жінки. 23. Велика довгохвоста папуга. 24. Переда-
ча м’яча своєму партнерові у футболі. 28. Український 

шахіст, міжнародний майстер спорту, якому Лісотех-
нічний університет присвоїв почесний титул honoris 
causa. 29. Український телеканал. 31. Велика товста кни-
га. 32. Французький легковий автомобіль. 33. Місто в 
Індії, де є Тадж Махал. 35. Компанія, яку звільняє від 
оподаткування чужоземна країна, якщо доходи отри-
мані за межами цієї держави. 37. Дрібні цукерки круглої 
форми. 40. Хімічний елемент, блискучий метал сіро-
го кольору, тугоплавкий, легко піддається механічній 
обробці. 41. Один із мушкетерів А. Дюма. 43. Сходи до 
літака. 45. Представник населення Північної Африки та 
Близького Сходу.

Склала Христина ВЕСЕЛА

наш календар
8 березня — Міжнародний жіночий день.

Пам’ятні дати
5.03.1827 — народився Леонід Глібов, 
український байкар.
5.03.1904 — народився Марко Вороний, 
український письменник (син поета Ми-
коли Вороного), якого у 1937 р. розстріляли 
комуністи.
5.03.1950 — загинув генерал Роман Шухе-
вич-„Чупринка“, Головний Командир УПА, 
Голова Проводу ОУН в Україні.
6.03.1856 — народився Микола Садов-
ський (Тобiлевич), видатний український 
актор, режисер, один з основоположни-
ків українського театру.
6.03.1951 — помер в емiграцiї у Франції 
український письменник i громадський 
діяч Володимир Винниченко.
7.03.1855 — народився Микола Максимо-
вич, український вчений-гідротехнік.

8.03.1169 — московський князь Андрій 
Боголюбський зруйнував Київ.
8.03.1967 — померла Олена Кульчицька, 
українська художниця.
9.03.1814 — народився Тарас Шевченко, 
геніальний український поет.
9.03.1862 — народився Микола Пимонен-
ко, відомий український живописець.
9.03.1886 — народився Георгій Нарбут, 
український графік.
10.03.1787 — народився Устим Кармелюк, 
керівник селянського руху на Подiллi.
10.03.1861 — помер у  Петербурзі Тарас 
Шевченко.
10.03.1939 — помер у  більшовицькому 
концтаборі Сергій Єфремов, український 
політичний діяч, письменник, історик лі-
тератури, заступник голови Центральної 
Ради.
11.03.1816 — народився Олександр Афанась-
єв-Чужбинський, український письменник.

12.03.1863 — народився Володимир Вер-
надський, український учений-геохiмiк, 
перший президент Академії наук України.
14.03.1872 — народився Олекса Новакiв-
ський, видатний український маляр, 
представник експресіонізму.
14.03.1891 — народився відомий україн-
ський актор Амвросiй Бучма.
15.03.1939 — проголошення самостійної 
Карпатської України.
16.03.1664 — у Корсуні поляки стратили 
українського гетьмана Івана Виговського.
16.03.1882 — народилася Христина Алчев-
ська, українська поетеса i педагог.
17.03.1847 — народився Федір Вовк, укра-
їнський антрополог, етнограф, археолог.
17.03.1917 — у Києві створено Українську 
Центральну Раду — парламент України на 
чолі з Михайлом Грушевським.
18.03.1913 — у Львові створено військове 
формування Українських Січових Стрільців.
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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 “
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Спосіб друку — офсетний. 
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Реклама та ОГОлОшеннЯ

 для львів’ян і гостей міста

Львівський національний 
академічний театр 
опери та балету 
ім. С. Крушельницької
7 березня — „Кармен“ (опера, прем’єра). 18.00.
11 березня — „Уклін Тобі, Тарасе!“ 

(концертна програма). 18.00.

Львівський академічний 
театр ім. Л. Курбаса
6 березня — „Ma-Na Hat-Ta  

(Небесна земля)“. 19.00.
7 березня — „Лісова пісня“. 19.00.
11 березня — „Memento vivere“  

(за Роменом Ґарі). 19.00.

Національний академічний 
український драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
6 березня — „Блазні мимоволі“. 18.00.
9 березня — „Наш Шевченко“ (концерт 

сестер Тельнюк). 18.00.
10 березня — „Моя Шевченкіана“  

(моно вистава Святослава 
Максимчука). 13.00,  
„Назар Стодоля“. 18.00.

11 березня — „Диво-квітка“. 12.00,  
„Назар Стодоля“. 18.00.

Камерна сцена
5 березня — „Любов на замовлення“. 19.00.
6 березня — „Варшавська мелодія“. 18.00.

Львівський академічний 
театр „Воскресіння“
7, 8 березня — „Ніч для жінок“. 18.00.

Львівський драматичний 
театр ім. Лесі Українки
7 березня — „Лісова пісня“. 18.00.

Перший український театр 
для дітей та юнацтва
5 березня — „Чєрєвічкі“ (прем’єра). 14.00.
6 березня — „Дикі лебеді“. 12.00, 
7 березня — „Троє поросят“. 14.00.
11 березня — „Дикі лебеді“. 11.00,  

„Втеча з реальності“. 15.30.

 експрес-оголошення
Вважати недійсними втрачені документи: 
диплом ВК № 41372449, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Хорт Іванни Романівни;
диплом ТВ-1 № 152943, виданий Львівським по-
літехнічним інститутом на ім’я Мізіка Богдана 
Івановича;
студентський квиток №  09118099, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Артемчук Аліни Михайлівни;
студентський квиток №  08968673, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Банковського Ігоря Ігоровича;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Дімітрієвич Наталії Драголюбівни;
залікову книжку, видану Національним уні-
верситетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ястремської Вікторії Вікторівни;

студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Ратушної Марти Олегівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Юхненко Тетяни Валеріївни;
студентський квиток № ВК 10317980, виданий 
Національним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Канцір Наталії Іванівни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Захарії Тамари Олександрівни;
студентський квиток №  10317815, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Волошенко Наталії Ми-
колаївни;
студентський квиток, виданий Національним 
університетом „Львівська політехніка“ на ім’я 
Скірки Роксоляни-Христини Романівни.

Збери команду 
і реєструйся!

Відкриті вакансії на 
заводі P&G у Борисполі

Стажування

семінар
„Вища освіта в Австрії та Німеччині 

для українців: переваги та кар’єрні шанси“




