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Минуть, 
Уже потроху і минають  
Дні беззаконія і зла. 



ВАША ДУМКА

НАСКІЛЬКИ БЛИЗЬКИЙ ШЕВЧЕНКО ДО МОЛОДІ?

Феріде Смаїлова, студентка п’ятого курсу 
Інституту будівництва та інженерії довкілля:

„Шевченко актуальний 
у будь-який час“

Мені здається, що творчість Шевченка буде акту-
альна в будь-який час, тому що він завжди писав 
про боротьбу, справедливість, Батьківщину. Звісно 
ж, що дистанція між сучасною молоддю й Шевченком 
є, бо тоді були інші пріоритети, бачення світу, життєві цілі й бажання. Тоді, 
у часи Шевченка, серйозніше ставилися до важливих речей — патріотизм, 
Батьківщина, любов. Нині ставлення молоді до цього більш поверхове. За-
лучити молодь, студентів до того, щоб вони читали й слухали його, можна, 
спираючись на актуальність творів. Мені була б більш цікава його особи-
стість — чим він цікавився, про що думав, що робив.

Богдана Воят, студентка третього курсу 
Інституту гуманітарних та соціальних наук:

„Він живе серед нас“
Інколи, читаючи твори Шевченка, може здатися, 
що він і є сучасник. Я сумніваюсь, що є людина, 
котра, прочитавши твори Шевченка, не упізнала 
себе або життя країни в певних рядках. Також впев-
нена, що не знайдеться людини, яка б не знала, хто він і 
не змогла згадати бодай рядок з його віршів. Слова „борітеся — поборете“ 
стали символом Майдану, символом українського визволення з-під гніту 
„братнього сусіда“. Тож, на мою думку, Шевченка точно не забуто, він живе 
серед нас, надихає нас і мотивує боротися за своє. Щодо наближення Шев-
ченка до молоді, то мені надзвичайно сподобалася виставка „Квантовий 
стрибок Шевченка“, яку організували в київському метро і яка демонстру-
вала Шевченка в незвичних образах, дотичних до сучасного суспільства..

Опитувала Анастасія СТЕПАНЯК (МОЗГОВА)

Ігор Лех, студент першого курсу Інституту 
будівництва та інженерії довкілля:

„Це олдскул“
На мою думку, молодь цікавиться ним до уні-

верситету. Потім вона йде в доросле життя, 
перед нею постають нові перспективи, які фор-

мують нові цілі. У школі нас вчать культури, патрі-
отизму, щоб ми не забували своїх поетів, зокрема й 

Шевченка. Навіть ЗНО, яке ми складали перед вступом 
до університету, на мою думку, є підготовкою не до дорослого життя, а 
до того, що потрібно шанувати свій край, не забувати тих, хто нам дав те, 
що ми сьогодні маємо. Вважаю, що Шевченка до молоді наближати не 
потрібно, бо це — олдскул, який потроху забувається. У сучасному світі є 
дуже багато різних людей, які виконують не менш важливу місію для нашої 
країни, наприклад, спортсмени, популярні сьогодні блогери.

— Традиційно у шкільному 
тлумаченні Шевченка та 
української культури зага-
лом відбувається акценту-
вання на моментах жертов-
ності і страждання. Наша 
культура справді сповнена 
їх, цього не можна заперечи-
ти, але не можна й запере-
чити, що таке тлумачення не 
надихає молодь: коли вона 
шукає зразки для насліду-
вання — обирає супергероїв, 
а не мучеників.

Окропити кров’ю свободу: 
сьогодні саме ціною крові ми 
платимо на Східному фронті 
за незалежність України. 
Ціну ідеалів свободи Шев-
ченка у ХХ–ХХІ столітті ми 
розуміли лише у такі екстре-
мальні періоди, і саме тому 
Шевченко ожив на Майдані. 

Шевченко молодий тією мі-
рою, якою його перевідкри-
ває нове покоління. Сучасні 
студенти зробили це на 
Майдані, і його образ рево-
люціонера, Апостола правди 
набув нових інтерпрета-
цій. Те покоління, для якого 
Шевченко озвався голосом 
Сергія Нігояна, „борітеся 
— поборете“ вивчило не за 
шкільною партою, бо відчуло 
психоемоційний резонанс 
між поетовими словами і 
власними настроями, пере-
конаннями, діями. Шевченко 
сучасний не тому, що він 
замаскований у нові образи, 
а тому, що ми знаходимо 
у ньому ті сенси, які є для 
нас актуальними в питанні 
нашого буття.

Історія Шевченка — про те, що 
немає нічого важливішого за 
свободу, яка є головною вар-
тістю життя, без якої нічого 
не має сенсу. У цьому плані 
Кобзарева постать є дуже 
європейська. Шевченко до-
водить: найголовніший міф 
про людину — те, що вона 
смертна. Якщо він помер, 
то чому його так багато 
довкола нас, більше, ніж де-
яких сучасників?, — Богдан 
Тихолоз.

Продовженння теми на 12 с.
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NOTA BENE!

Закінчення на 6 с. m

ІНПП СВЯТКУЄ ВИПУСКНИЙ

На українському ринку праці побільшало правників, 
психологів, журналістів та педагогів.

Традиційно до випускників 
звернувся директор Інституту, про-
фесор Володимир Ортинський:

— Нам надзвичайно приємно 
бачити вже сформованих людей, 
які, маючи знання, сьогодні отри-
мають диплом і зможуть активно 
долучитися до розбудови нашої 

держави, працювати за 
професією, використо-
вувати знання, отримані 
тут. Ми працюємо вже 
дев’ятий рік — 8 люто-
го минуло вісім років від 
наказу створення нашо-
го Інституту. Порівню-
ючи ті дні і сучасні, ми 
бачимо те, над чим пра-
цював колектив ІНПП. 
Сьогодні наші доктори, 
професори, кандидати, 
доценти, викладачі є 
більш професійні, ніж 
коли ми розпочинали 

нашу роботу. Звичайно, це відобра-
зилося на якості підготовки студен-
тів, на ваших знаннях і здобутках, 
готовності працювати у галузі, яку 
ви обрали. Хочу побажати, щоб 
ви всі працювали за фахом, вико-
ристовували свої знання, щоб не 
виїжджали на заробітки, щоб вдо-

сконалювалися і надалі, щоб були 
професійно активними і задоволе-
ними своєю працею.

Від імені випускників зі словами 
подяки виступила студентка Анна 
Януш.

— Навчання у Львівській полі-
техніці розширило наш кругозір, 
дало підґрунтя для наукових звер-
шень, відкрило нові траєкторії руху, 
було цікавим та захопливим. Ми от-
римали актуальну освіту з викорис-
танням інноваційних технологій, — 
наголосила мовиця.

До зачитання наказу ректора 
запросили заступника директора 
ІНПП з наукової та міжнародної ді-
яльності Тараса Герасиміва, дипло-
ми випускникам вручав директор 
Інституту Володимир Ортинський. 
Першими свідоцтва отримали ви-
пускники-АТОвці. 

Урочистості події додав святко-
вий концерт вокально-естрадного 
гурту ІНПП „Файно бенд“ під керів-
ництвом Владислави Терехової.

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)
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АМЕРИКАНСЬКИЙ НАУКОВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОГО 
ПОХОДЖЕННЯ ЄВГЕН-ЗЕНОН СТАХІВ СТАВ 
ДОКТОРОМ HONORIS CAUSA ЛЬВІВСЬКОЇ 
ПОЛІТЕХНІКИ

У Політехніці надали почесне звання доктора 
Honoris Causa відомому американському вченому 
українського походження, інженерові, керівникові 
Інституту географії та екології Університету Джонса 
Хопкінса (Балтимор, США), директору міжнародних 
проектів Інституту водних ресурсів Корпусу інженерів 
армії США, професорові Євгенію-Зенону Стахіву. 

На подію зібралися представ-
ники Вченої ради університету й 
усі, кого цікавлять здобутки цього 
науковця. Промоційну доповідь 
про Євгена-Зенона Стахіва ви-
голосив директор Інституту бу-
дівництва та інженерії довкілля 

Львівської політехніки професор 
Зіновій Бліхарський, наголосив-
ши, зокрема, на значних здобут-
ках вченого. А також на його від-
даності рідній землі.
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СТУДІЇ

ПРО ВИСОКІ ЗДОБУТКИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНУ 
РОБОТУ І БЮДЖЕТ

На останньому зимовому засіданні Вченої ради 
обговорили важливі питання науки та фінансів, 
обрали на посади професорів та очільників 
кафедр, відрахували неуспішних з аспірантури… 
Однак усе розпочалося з президентських 
нагороджень професорів університету. З цієї 
нагоди до Львівської політехніки прибув голова 
ЛОДА Олег Синютка. 

Нагородження 
професорів 
і студентів-
спортсменів

Указом Президента України за 
значний особистий внесок у дер-
жавне будівництво, соціально- 
економічний, науково-технічний 
розвиток держави, вагомі трудо-
ві досягнення, сумлінну працю 
орденом „За заслуги“ ІІ ступеня 
нагороджено директора ІНЕМ 
Олега Кузьміна. Орден „За заслу-
ги“ ІІІ ступеня отримав завідувач 
кафедри електромехатроніки та 
комп’ютеризованих електроме-
ханічних систем ІЕСК Орест Ло-
зинський. 

Почесне звання „Заслуже-
ний діяч науки і техніки України“ 
присвоєно професорові кафедри 
програмного забезпечення ІКНІ 
Романові Базилевичу, а також 
директорові ІГДГ Корнилієві Тре-
тяку.

Приводом до нагородження 
студентів-спортсменів став чем-
піонат України з кіукушинкай-ка-
рате, що відбувся в Одесі. Його 

чемпіонкою стала другокурсни-
ця ІМФН Валерія Троян. Друге 
місце виборола першокурсниця 
ІКТА Анастасія Юреня.

Перемоги та призові місця у 
різних вагових категоріях здо-
були і першокурсники. Студент 
ІНЕМ Роман Камінський переміг 
серед юніорів і юніорок. Яромир 
Терех з ІМФН та Денис Швидкий 
з ІКНІ — на третьому місці. 

Чемпіони і призери отримали 
кубки, медалі, дипломи. Також 
відзначено тренера, який підго-
тував студентів до цих змагань, 
— майстра спорту Олександра 

Короля.

Про два бюджети — 
торішній  
і цьогорічний

Очільник університету Юрій 
Бобало ознайомив присутніх із 
цифрами надходжень до дохідної 
частини бюджету — майже 1 млрд 
200 млн, а також до спеціального 
фонду (тобто кошти, які університет 
заробив) — близько 305 млн грн. 
Ректор також озвучив показники 
надходжень від коледжів та ІППТ, 
які є структурними підрозділами 
університету.

Торік надходження спецкоштів 
перевершило планові на 12%, що 
збільшило частку коштів у зведе-
ному бюджеті до 25% супроти за-
планованих 23%.

Бюджетні асигнування Львів-
ської політехніки, порівняно з 2017 
роком, збільшено майже на 76 млн 
грн, а це приблизно на 8%. Сума 
виконання загального фонду мен-
ша від затвердженої, тому що на 
фінансування будівництва нового 
гуртожитку виділено менше бю-
джетних коштів, ніж прогнозували. 
Торік університет заробив майже 
275 млн грн, а це 122% від плану.

Ректор окремо зупинився на 
надходженнях і видатках кожного 
інституту, проаналізував їхні при-
бутки і витрати, підсумував фі-
нансово-господарську діяльність 
структурних підрозділів універси-
тету, а також наголосив, що кон-
тингент студентів-комерційників за 
останні роки суттєво збільшився — 
майже в п’ять разів, що є ознакою 
суттєвого зростання надходжень 
до спеціального фонду.

Що стосується видатків Львів-
ської політехніки, то 74% стано-
вить оплата праці. Втім, вони також 
скеровані на стипендії, частково на 
оплату комунальних платежів, ка-
пітальне будівництво тощо. Левова 
частка видатків 2018 року, що за-
галом зросли, порівняно з 2017 ро-
ком, була за рахунок спецфондів, а 
це зарплата, відрядження, продук-
ти, послуги технопарку, ремонти, 
транспорт, матеріальний інвентар 
та інше.

А який буде бюджет цього 
року? Його озвучив голова бю-
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СТУДІЇ

джетної комісії Анатолій Загород-
ній. Отож, у проекті закладено на 
93 млн грн більше, зокрема за-
гальний фонд становитиме майже 
973 млн грн, а спеціальний — по-
над 318 млн грн. Голова бюджет-
ної комісії Анатолій Загородній 
докладно представив бюджетний 
план у презентаційних таблицях.

Отож, Вчена рада затвердила 
звіт ректора про виконання бю-
джету 2018 року, а запропонова-
ний бюджет на цей рік ухвалила 
і надала ректорові право коригу-
вати показники бюджету універ-
ситету залежно від доведених 
лімітів загального фонду та еко-
номічної ситуації в державі. 

Відтак проректори і керівники 
структурних підрозділів мають 
завдання — дбати про енерго- 
збереження та економію мате-
ріальних і фінансових ресурсів, 
напрацювати комплекс заходів 
із залучення інвестицій і спон-
сорських коштів для 
розвитку матеріаль-
но-технічної бази 
університету. 

Результати 
таємних 
голосувань

Ірина Луцюк стала 
професоркою кафед-
ри хімічної технології 
силікатів ІХХТ, Віктор 
Мельник — профе-
сором кафедри без-
пеки інформацій-
них технологій ІКТА, 
Юлія Шийка і Наталія 
Гриців — доцентами 

кафедри прикладної лінгвістики 
ІКНІ.

Вчена рада обрала Петра 
Топільницького на посаду профе-
сора кафедри хімічної технології 
переробки нафти та газу ІХХТ 
та проголосувала за двох заві- 
дувачів кафедр. Отож, кафедру 
соціальних комунікацій та інфор-
маційної діяльності ІГСН очолив 
Андрій Пелещишин, а кафедру 
прикладної лінгвістики ІКНІ — 
Олена Левченко.

Обрання  
до авторського 
колективу, 
висунення  
на здобуття премій

Науковці Львівської політехні-
ки Володимир Павлиш, Дмитро 
Федасюк, Ніна Гайдук та очіль-
ниця Ресурсного центру освітніх 

інформаційних технологій осіб з 
особливими потребами Оксана 
Потимко ввійшли до авторського 
складу роботи „Інтегроване ін-
формаційно-освітнє середовище 
та реабілітаційні заходи для за-
безпечення рівного доступу до 
якісної вищої освіти осіб з особли-
вими освітніми потребами“, спіль-
ної з Харківським національним 
університетом радіоелектроніки. 
Це зумовлено, зокрема, тим, що 
Львівська політехніка має вагомий 
досвід у напрацюванні розв’язання 
проблем доступності вищої освіти 
для людей з особливими потре-
бами — понад два десятки років 
у нас готують фахівців зі соціаль-
ної роботи; Львівська політехніка 
також є осередком, що дозволяє 
здійснювати міждисциплінарні до-
слідження у цій тематиці. Йдеться 
про здобутки з архітектурної до-
ступності, а також запроваджен-
ня інформаційних технологій. Цю 
спільну працю висунено на здо-
буття Державної премії України в 
галузі освіти.

На таке саме визнання претен-
дує і комп’ютеризований навчаль-
но-методичний комплекс „Елек-
тротехніка та електроніка“, до яко-
го входять підручники, посібники, 
монографії, інформаційна система 
самонавчання, публікації. Вчена 
рада проголосувала за те, щоб до 
авторського складу цього комп-
лексу ввійшли науковці ІЕСК, ІКНІ, 
ІТРЕ, професори — Юрій Бобало, 
Петро Стахів і Наталя Шаховська, 
доцент Орест Гамола. Науковці 
Львівської політехніки працюва-
тимуть разом зі своїми колегами з 
Київської політехніки. За словами 

директора ІЕСК Ан-
дрія Лозинського, ро-
боту спрямовано на 
створення сучасних 
інформаційних тех-
нологій у навчанні, 
підвищення ефектив-
ності засвоєння знань 
з електротехніки й 
електроніки. 

Вчена рада також 
підтримала висунення 
наукового досліджен-
ня Христини Іванюк з 
ІТРЕ на здобуття пре-
мії Верховної Ради 
України для молодих 
учених. 

Ірина МАРТИН
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ЄВГЕН-ЗЕНОН СТАХІВ: ЕКОНОМІКА І СТАЛИЙ  
РОЗВИТОК — НИНІ НАЙВАЖЛИВІШЕ ДЛЯ КОЖНОЇ 
КРАЇНИ

Про глобальні економічні та екологічні проблеми сучасного 
світу, українських науковців, які у різні часи робили 
революційні прориви у світовій науці та про те, які виклики 
постали нині перед науковим світом, говорив у своїй лекції 
„Комплексне управління водними ресурсами та його роль у 
скороченні бідності“ американський науковець українського 
походження, тепер уже доктор Honoris Causa Львівської 
політехніки, Євген-Зенон Стахів.

Почесний гість роз-
почав своє знайомство 
з Політехнікою зі зустрі-
чі з ректором нашого 
університету, профе-

сором Юрієм Бобалом 
та проректором із між-
народних зв’язків Оле-
гом Матвійківим. У ході 
спілкування зачепили 

чимало цікавих питань, 
зокрема про зростання 
сучасної освіти в Укра-
їні та  важливість для 
її дальшого розвитку | С
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У 2003 році тимчасова військо-
ва адміністрація Іраку призначила 
Євгена Стахіва міністром водно-
го господарства та іригації. Після 
воєнних дій система іригації була 
зруйнована, тож її відновлення 
впало на плечі вченого.

Євген-Зенон Стахів народив-
ся в 1944 році у Львові в родині 
відомого українського підпільни-
ка, діяча ОУН Євгена Павловича 
Стахіва. Емігрував з родиною до 
США з Австрії у 1949 році. З іні-
ціативи батька почав вчитися на 
інженера, проте завжди тяжів до 
природничих наук. 

Здобув докторський ступінь з 
управління водними ресурсами в 
Університеті Джонса Хопкінса у 
Балтиморі й уже більше 40 років 
здійснює дослідження в цій галу-
зі, спеціалізуючись на розробці 
методів управління водними ре-
сурсами великих річкових басей-

нів та протипаводкового захисту в 
умовах кліматичних змін.

Від 1989 року пан Стахів пра-
цював у Міжурядовій групі екс-
пертів ООН зі зміни клімату (IPCC) 
як провідний експерт із дослі-
дження водних проблем. Очолює 
управління міжнародних про-
ектів Інституту водних ресурсів 
Корпусу інженерів армії США (ця 
установа відповідає за підтрим-
ку дамб, річкових навігаційних 
шляхів, систем протипаводково-
го захисту по всій країні). Свого 
часу його нагороджено Премією 
цивільного досягнення секретаря 
армії США та Премією цивільного 
досягнення військових інженерів 
США.

— Здобути звання доктора 
Honoris Causa Львівської політех-
ніки — для мене велика честь. 
Це рівноцінно міжнародним на-
городам. Особливо вражає усві-
домлення, що перебуваю у стінах 
університету, де навчалося багато 

українських героїв. Я завжди від-
чував близькість до української 
землі, де я народився, тож ниніш-
ній день для мене дуже важливий, 
— наголосив у своїй урочистій 
промові науковець.

Кажучи про зміни в Україні, 
новий доктор Honoris Causa на-
голосив на зростанні наших уні-
верситетів, які нині рівняються до 
найкращих європейських вишів.

Професор Євген-Зенон Ста-
хів — п’ятдесятий доктор Honoris 
Causa Львівської політехніки.

Привітали гостя голова Наці-
онального товариства ім. Тара-
са Шевченка, почесним членом 
якого науковець став нещодавно, 
професор, академік НАН України 
Роман Кушнір, голова Асоціації 
випускників Львівської політехніки 
Іван Ривак, провідний співробіт-
ник Інституту фізики Національної 
академії наук України професор 
Василь Шендеровський.

Наталія ПАВЛИШИН

АМЕРИКАНСЬКИЙ НАУКОВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОГО 
ПОХОДЖЕННЯ ЄВГЕН-ЗЕНОН СТАХІВ СТАВ ДОКТОРОМ 
HONORIS CAUSA ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
m Закінчення. Початок на 3 с.
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створення відпо-
відних лабораторій 
зі сучасним облад-
нанням. Саме це 
посприяло б роз-
ширенню можли-
востей для науко-
вих досліджень та 
відповідному прак-
тичному рівню під-
готовки студентів. 
Хоча, як зазначив 
Євген Стахів, нині 
українська молодь 
на доволі високих 
щаблях за рівнем 
освіченості у сві-
ті. І не завжди для 
цього потрібне до-
роговартісне облад-
нання, іноді достатньо 
комп’ютера і розуму.

— Я — пластун-чор-
номорець. І дуже гор-
дий, що нині стою у залі 
університету, де навча-
лося багато видатних 
пластунів, зокрема за-
сновник куреня „Чор-
номорці“, провідник 
ОУН Роман Шухевич, 
— наголосив на почат-
ку своєї публічної лекції, 
послухати яку зібралося 
чимало студентів, Євген 
Стахів. 

Акцентувавши на 
знаних українських на-
уковцях, які стояли на 
порозі до отримання 
Нобелівської премії, 
серед яких — Пулюй, 
Вернадський, лектор 
перейшов до глобаль-
ної проблеми нищення 
екології. Передовсім на-
голосив на тому, що ми, 
українці, вже достатньо 
забруднили довкілля, 
тож тепер, коли наша 
економіка зростає, му-
симо подбати про від-
новлення екології. 

На думку вченого, 
добробут країни зале-
жить від її водних та 
енергетичних ресурсів. 
У своїх дослідженнях він 
чітко окреслює цей вза-
ємозв’язок: країни, які 
потерпають через по-
стійні посухи, здебіль-
шого належать до дуже 

бідних. Це стосується й 
відсутності електрое-
нергетики. За приклад 
він навів ситуацію Аф-
рики: у тій частині, де 
немає електрики, нема 
індустрії, навіть рівень 
освіти значно нижчий.

— Сьогодні перед 
вченими постало значно 
більше викликів, аніж це 
було ще донедавна. Нині 
ми не можемо покла-
датися на досліджен-
ня, які провадилися ще 
півсотні років тому, бо 
зміна клімату вносить 
свої серйозні коректи-
ви. Коли, наприклад, 
будуємо водосховище в 
Афганістані, то мусимо 
знати, який буде клімат 
за 50 років, а дані дуже 
різняться. Саме від того, 
чи буде більше посух чи 
злив, залежить, яким 
будувати водосхови-
ще. Основна проблема 
сьогодні: як ухвалюва-
ти правильне рішення, 
— зазначив науковець. 
— Мусимо думати про 
сталий розвиток — еко-
логію й зміни клімату. І 
спробувати передбачи-
ти, якою буде наша пла-
нета хоча б за п’ятдесят 
років.

Ще один виклик, який 
сьогодні є перед світом 
— втримати баланс між 
зменшенням бідності 
та сталим розвитком. 
Однією з підстав для 

досягнення сталого 
розвитку повинне бути 
інтегроване управлін-
ня, зокрема й водними 
ресурсами.

— Бачу на прикла-
ді різних країн, що для 
інвестицій у збережен-
ня довкілля і соціаль-
ного зростання мусить 
передовсім відбутися 
зростання економічне. 
Є чотири стовпи для 
зменшення бідності. І 
серед них перший — 
економічне зростання. 
А вже потім зміцнення 
інституційної спромож-
ності управління, тобто 
впровадження реформ, 
якісна медицина, осві-
та. Подолання бідності,  
голоду, якісна освіта — 
це все добрі цілі, але 
тут потрібний розвиток 
економіки. Без нього 
неможливо всього цього 
досягнути, — підкрес-
лив Євген Стахів.

Важливо, на переко-
нання почесного докто-
ра Політехніки, зуміти 
передбачити, які напря-
ми науки потрібно роз-
вивати для майбутнього. 
Нині вже зрозуміло, що 
це мусить бути штучний 
інтелект, біотехнології, 
нанотехнології, матеріа-
лознавство. Та це дале-
ко не весь перелік, який 
необхідний.

Серед запитань, що 
особливо цікавили, було 

передовсім, чим за-
грожує глобальне 
потепління Україні.

— На мою дум-
ку, України нема у 
переліку країн, на 
які суттєво впли-
нуть зміни клімату. 
Так, він буде, але 
незначний: стане 
трохи посушливіше 
на Херсонщині. Та 
у вас є досить во-
досховищ. А нині, 
коли не даєте воду 
для Криму, можете 
використовувати 
її для зрошування 
ґрунтів у південних 

областях.
Щодо вирубки кар-

патських лісів і серйоз-
ної небезпеки забруд-
нення, то науковець 
порадив передусім до-
тримуватися законів, а 
вони, на його переко-
нання, доволі добрі за 
європейським рівнем. 
Також потрібно поз-
бутися корупції. Тоді й 
зникне й ця проблема.

Серед озвучених пи-
тань одне стосувалося 
сучасного стану Чор-
ного моря, зважаючи 
на те, що Крим окупова-
ний, а Росія доволі сер-
йозно забруднює море.

— Так, це серйозна 
проблема. Та існує комі-
сія зі зберігання Чорно-
го моря, до якої входять 
Туреччина й Болгарія, 
які є членами НАТО. І ці 
країни мали б теж пиль-
нувати ці порушення. Це 
не лише українська про-
блема, вона є міжнарод-
ного рівня. Український 
уряд мусить вимагати 
дотримання цього. Бо 
лише писати і говорити 
— замало. Бо буде, як 
із Мінськими угодами, 
які не є результативни-
ми. Інші країни повинні 
тиснути більше й шукати 
розв’язання цієї пробле-
ми, — додав на завер-
шення Євген Стахів.

Наталія ПАВЛИШИН
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НАЙБІЛЬШЕ МРІЮ ПОТРАПИТИ ДО ТОКІО

Нещодавно асистент кафедри інформаційних систем та 
мереж ІКНІ, Заслужений майстер спорту, член збірної 
України з парафехтування Андрій Демчук повернувся 
з Етапу Кубка світу в ОАЕ у м. Шаржа, де були чергові 
відбіркові змагання на Паралімпіаду-2020. Завдяки 
відвертості співрозмовника дуже швидко зауважую 
його щирість, любов до викладацької роботи і спорту, 
відданість справі, цілеспрямованість і надзвичайно 
глибоку віру в Бога.

Спорт і наука —  
у тандемі

До 2016 року у Львівській полі-
техніці Андрія Демчука знали як сту-
дента, аспіранта, зрештою, молодо-
го викладача. Однак після перемоги 
на паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро, 
коли свою медаль він присвятив за-
гиблим воїнам, серед яких — двоє 
друзів, про чемпіона дізналися в 
усьому університеті. До Політех-
ніки приїжджали з телебачення, а 
розгорнений плакат із портретом 
переможця тривалий час висів у 
четвертому корпусі.

Для мого співрозмовника спорт 
і наука — у тандемі. Про кафедру 
відгукується схвально: 

— У нас надзвичайно доброзич-
лива атмосфера. Таке враження, що 
всі ми — студенти, які лише трохи 
підросли. Значною мірою це зав-
дяки завідувачу Василеві Литвину, 
який так зумів об’єднати однодум-
ців. Коли їду на змагання, колеги без 
проблем замінюють мої пари, а на 
робочому столі ставлять табло з на-
писом „До приїзду Андрія залиши-
лося … днів“ і щодня міняють цифру. 

Однак попри те, з цього на-
вчального року Андрій Демчук у 
Львівській політехніці працює за 
сумісництвом, адже мусить більш-
менш розраховувати і часові рамки, 
і вирішувати фінансові потреби сім’ї. 
Отож, його основним місцем праці 
став Український центр з фізичної 
культури і спорту людей з інвалід-
ністю.

На першому місці 
був спорт, а далі — 
математика

Від народження в Андрія Дем-
чука одна стопа була більша від 
другої. Однак він активно захо-

пився спортом. Згадує, що коли 
треба було вчитися, а випадала 
нагода пограти у футбол, завж-
ди обирав друге, за що потім 
перепадало від батьків. Про свої 
проблеми зі здоров’ям тренерові 
нічого не казав. Коли вже у фут-
бол стало важко грати, подався у 
баскетбол, а ще перед тим ходив 
на карате. 

Хотів вступати на журналісти-
ку. Однак проблеми зі здоров’ям 
щораз більше давалися взнаки — 
я знав, що журналіста ноги году-
ють, а не мав певності, що буде 
з моїми ногами. Оскільки мав 
задатки до математичних наук, 
ще й друзі вчилися у Політехні-
ці, то вирішив вступати сюди. З 
підготовчих курсів не вступив, не 
вистачило двох балів, хоча досі 
впевнений, що мав тих балів із 
запасом. Вступив уже на загаль-
них підставах — і на комп’ютерні 
науки в ІКНІ, і на інформаційну 
безпеку в ІКТА. У двох списках був 

серед лідерів. Залишилося вибра-
ти, де вчитися і занести туди ори-
гінали документів. Я був у лікарні 
на черговій операції, батьки теж 
чомусь не могли піти до Політех-
ніки, тому попросили це зробити 
тітку. Вона запитала, на який по-
верх нести — на 5-й чи 6-й. Я сам 
не знав, тому сказав нести ниж-
че. Вийшло ніби випадково, що я 
на цій кафедрі опинився, але на-
справді все в житті є так, як має 
відбутися. Тепер не уявляю, що 
був би на якійсь іншій кафедрі чи 
в іншому інституті. 

Від трійок — до 
аспірантури

— На першому курсі я вчився 
невдало, здебільшого на трійки. 
Знаєте, приходиш після школи, де 
ти ніби багато знав і ніби багато 
розумів, але рівень університету 
— то інше, — відверто каже спів-
розмовник. 

На початку другого курсу „про-
блемну“ стопу таки ампутували. На 
рік взяв академку. Операція трохи 
змінила не лише життя студента, 
а й також його ставлення до бага-
тьох речей. Бо коли повернувся до 
університету, то, як каже, взявся за 
розум. У навчанні здобував щораз 
більші успіхи. Поза парами працю-
вав у SofteServe. І пішов на фехту-
вання, де почав стрімко зростати 
кар’єрно. Спорт допоміг йому ор-
ганізувати навчання. Поєднувати ці 
два заняття, та ще й так віддано, 
було непросто, але Андрій хотів і 
вчитися, і фехтувати, бо це все при-
носило задоволення.

Почалися насичені поїздки на 
змагання. Викладачі йшли назу-
стріч, дозволяючи достроково 
складати сесії. Звісно, було не-
легко, адже багато практичних 
занять, лабораторних доводилося 
виконувати в дорозі. Тоді навчив-
ся розподіляти час і багато читати 
не лише фахової, а й художньої лі-
тератури. Дякувати Богові, з усім 
справлявся і до п’ятого курсу вий-
шов на такий рівень у навчанні, що 
керівник дипломної, теперішній 
завідувач кафедри, запропону-
вав вступати до аспірантури —  
я не планував цього, але подумав 
і вирішив: якщо знайду цікаву й 
потрібну тему дослідження, то 
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вступатиму, адже до всього треба 
ставитися віддано. Якщо беруся за 
щось, то не кидаю на півдорозі. І 
ми з Василем Володимировичем 
обрали тему: розробка програм-
но-алгоритмічного комплексу, який 
дасть змогу особам із глибокими 
вадами зору отримати доступ до 
відеоконтенту. Ще коли я був на 
другому чи третьому курсі, викла-
дачі кафедри мали відрядження до 
Швеції і взяли мене. Там ми вчилися 
начитувати книжки для незрячих у 
дейзі-форматі. І ось цей досвід став 
вирішальним у визначенні напряму 
наукового дослідження. 

В аспірантурі Андрій Демчук до-
сяг бажаних результатів — підго-
тував і 2015 року успішно захистив 
кандидатську. 

Cтуденти тепер 
знають більше, ніж 
викладачі

Викладати почав ще в аспіран-
турі. Любить працювати зі студен-
тами, спілкуватися з ними. На його 
переконання, сьогодні викладачі не 
є давачами знань, а повинні пока-
зувати напрямок, скеровувати: 

— Теперішні студенти самі 
знають, що вчити, куди йти. І ча-
сто більше обізнані, ніж викладач. 
Розуміють, що аби в майбутньому 
розвинутися професійно, треба те-
пер над собою працювати. Мені як 
викладачеві цікаво з тими, хто знає 

значно більше, бо можу не лише їм 
щось розповісти, а й взяти від них. 
Минули ті часи, коли до аудиторії 
заходив сивочолий професор, який 
єдиний міг дати унікальні знання, 
і всі молилися на його підручник. 
Тепер знання доступне, у більшості 
фірм спершу дивляться на нього, а 
диплом — це вже додаток. На мою 
думку, університет дає широку 
можливість дізнатися про інші ва-
ріанти свого розвитку й обрати те, 
що ближче і більше цікавить, тобто 
побачити широкий спектр мож-
ливостей. Тому я кажу студентам: 
„Ваша єдина проблема — лінь, яку 
треба побороти“.

Мій співрозмовник викладає 
студентам комп’ютерних наук і 
системного аналізу курс, який 
передбачає командну роботу над 
завданнями, ораторську роботу, 
презентаційні навички. Маючи 
досвід публічних виступів, пре-
зентацій, показує студентам, як 
донести власну думку через дош- 
ку, слайд, мовлення: 

— Максимально роблю все, аби 
бути нарівні зі студентами. Я ви-
могливий, але не тиран, поважаю 
студентів. Прагну отримувати від 
них добрий результат. 

Якщо людина хоче 
жити, її нічим не вб’єш

Андрія Демчука часто запиту-
ють, чи не впадав у відчай після 

ампутації. Відповідає, що коли лю-
дина хоче жити, її нічим не вб’єш. 
До того ж, на той час мав дівчину, 
яка підтримала. Вчилися в одній 
школі. Через вісім років зустрічань 
одружилися. Вже мають маленьку 
донечку:

— Мені завжди хотілося бути 
корисним країні, місту, намагав-
ся цінувати те, що в мене вкла-
дали батьки. Знаєте, коли батьки 
мають дитину з інвалідністю, то 
життя сім’ї складається цілком 
по-іншому. Моя мама, наприклад, 
дуже довго не працювала. А після 
ампутації моє життя не змінилося, 
лише пішло в інший напрям роз-
витку. Тепер щодня тренуюся по 
2–4 години, адже мені вже за 30, 
тому доводиться більше докладати 
зусиль. 

Після повернення з Ріо-де-Жа-
нейро з міського бюджету Дем-
чуку виділили певну суму на жит-
ло. Таку саму частку він доклав з 
призових, котрі виділила держава. 
Придбав житло. Дуже повільно ро-
бить там ремонт. І готується до па-
ралімпіади в Токіо 2020 року, куди 
так прагне потрапити.

Чи змінилося в університе-
ті ставлення до Вас після 

Ріо-де-Жанейро? 
— На кафедрі завжди ставилися 

чудово. Звісно, більшість студентів 
не здогадувалася, що маю пробле-
ми зі здоров’ям, адже моє легке 
кульгання не таке вже й помітне. 
Було приємно зайти до корпусу й 
побачити плакат. Я єдиний зі Льво-
ва тоді привіз золоту медаль. Були 
ще з області — мій друг Антон Дац- 
ко також фехтувальник і тенісист 
Віктор Дідух. Але, на жаль, ніхто 
з-поза кафедри не виявив бажання 
хоча б потиснути мені руку. Трохи 
було образливо, бо я всюди, де би 
не був, наголошую, що представ-
ляю Львівську політехніку. Однак 
вирішив, що може недогледіли, 
секретарка не туди папірець з ін-
формацією поклала. Та й дотриму-
юся принципу: попри все, робити 
добро, жити за Божими закона-
ми. Змалку мене батьки привчили 
до того, що без Бога ні до порога, 
тому щонедільна Літургія зі сім’єю 
— звична і така необхідна для мене 
частка життя. Бог дає мені силу, 
підтримку, натхнення, допомагає 
робити вибір. 

Ірина МАРТИН
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БОРОТЬБА ЗА ЕКОЛОГІЮ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ  
В ГОЛОВІ

Нещодавно, у рамках робочого візиту до Львова, 
очільник Міністерства екології та природних ресурсів 
України Остап Семерак зустрічався зі львівськими 
студентами-екологами, зокрема політехніками, 
і прочитав лекцію на тему „Екологічне майбутнє 
України та світу. Екопатріотизм як шлях до сталого 
розвитку“. Для тих, кому не вдалося потрапити на 
подію, „Аудиторія“ занотувала найцікавіше.

У нас немає 
планети-Б

— Важко не помітити 
високі температури в літ-
ній період, причиною яких 
є продукт людства — пар-
никові гази. Якщо ми до 
2035–2050 років не змі-
нимо стиль життя і госпо-
дарства, настануть незво-
ротні зміни. Науковці вже 
зафіксували максимально 
високу середньорічну тем-
пературу, збільшення кіль-
кості ураганів, посилення 
заморозків. Цьогорічні 
аномальні морози у США 
призвели до землетрусів: 
волога, яка була у ґрунтах, 
замерзла, почала розши-
рюватися, що спричинило 
зміну рухів у нижніх шарах 
землі.

Президент Франції Емману-
ель Макрон якось сказав, що в 
нас немає планети-Б, тому ми 
повинні подбати про її успішну 
долю. Світ об’єднався і вже є хо-
роші тенденції, що ми встигнемо 
врятувати Землю. Людство має 
позитивний досвід подолання 
еко-проблем, наприклад, бо-
ротьба з озоновою дірою: за ос-
танні 30 років, завдяки застосо-
ваним практикам, діра зменшу-
ється. Проблему розв’язують, але 
над нею потрібно далі працюва-
ти, і Україна тут не пасе задніх.

Повертаючись до глобальної 
проблеми зміни клімату через 
парниковий ефект і питання, як 
кожен із нас може на це впли-
нути: зменшивши споживання 
продуктів харчування, ми змен-

шуємо продукування парникових 
газів. Особливо важливо змен-
шити купування тих товарів, які 
ми викидаємо: наприклад, каву 
зі собою краще купувати у свою 
чашку, а не у паперову склянку — 
ви навіть не замислюєтеся, який 
корисний вплив це має. З цього 
потрібно починати, а далі — ко-
мунікувати з іншими та спонука-
ти їх також берегти планету.

Ми на шляху до змін
— 3 роки тому, коли мене 

призначили Міністром екології, 
найбільшим викликом для мене 
стало усвідомлення питання, що 
я можу зробити, щоб швидко змі-
нити ситуацію. Ми звернулися до 
соціологічних опитувань україн-

ців: з’ясувалося, що пріоритет 
захисту довкілля був у другому, 
а може й у третьому десятку. Чи 
можна за такої ситуації очікува-
ти, що влада приділятиме цьому 
належну увагу, виділятиме кошти, 
впроваджуватиме нові техноло-
гії, спрямовані безпечно впливати 
на довкілля? Я зрозумів, що для 
того, аби змінити уклад у головах 
українців, потрібна еколого-про-
світницька робота. Нашою мі-

сією стала комунікація зі 
суспільством про те, що 
планета хвора на „рак“. Те-
пер у нас є постійно чин-
ні еко-проекти із УГКЦ та 
ПЦУ, окремо є співпраця із 
Пластом та іншими моло-
діжними організаціями. Мі-
ністерство імплементує ін-
струменти, які дають мож-
ливість залучити інвестиції, 
нові технології і зменшити 
вплив на довкілля. Вва-
жаю, що нова кліматична 
політика має стати части-
ною економічної політики, 
і вона нею стає.

Україна  
у світовій 
екології

— 2015-го країни об’єд-
налися в боротьбі зі зміна-
ми клімату через Паризь-

ку угоду. З гордістю скажу, що 
Україна є третьою європейською 
країною, яка ратифікувала її — 
так ми змогли заявити на весь 
світ, що ми країна, яка претен-
дує на лідерство у формуванні 
майбутнього світу. Україна стала 
дев’ятою у світі серед держав, які 
підготували і схвалили нову стра-
тегію низьковуглецевого розвит-
ку, що дасть можливість змінити 
нашу економіку і „наздогнати“ 
у розвитку сусідні європейські 
країни.

Наш національний добровіль-
ний внесок схвалив уряд одразу 
після підписання угоди, він є пуб- 
лічний. Ми залучаємо до роботи 
не лише представників уряду, а 
й науковців, представників ГО. 
Якщо серед вас є ті, хто хоче до-
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лучитися до обговорення нашого 
національного внеску, — ми від-
криті до співпраці. Після ратифі-
кації угоди ми не залишалися на 
місці, а прийняли низку основних 
документів, спрямованих на ве-
дення політики, що забезпечує 
зменшення викидів парникових 
газів, застосування кращих світо-
вих практик і технологій в Украї- 
ні. Держава вже використовує 
їх, починаючи від транспортної і 
сільськогосподарської галузі, за-
кінчуючи енергетичною. 

Подолання проблеми парни-
кових газів — непростий процес, 
бо 70–80% цих викидів належать 
тепловій енергетиці. На жаль, в 
Україні досі немає чітких та про-
зорих правил оцінки, обліку і 
звітності парникових викидів, але 
ми вже підготували відповідний 
документ і наразі очікуємо на 
його розгляд у Верховній Раді.

Проблема насущна — 
сміття

— Коли ми говоримо про від-
ходи, йдеться не лише про твер-
ді побутові відходи (тпв) чи ко-
мунальні відходи — їхній об’єм 
становить менше 10% відходів, 
які за рік утворюються в Україні. 
Не хочу нікого рекламувати, але 
уявіть: „Криворіжсталь“ продукує 
за рік більше відходів і за об’є-
мом, і за масою, ніж уся Україна 
— тпв. Комунальне сміття — лише 
маленька частина проблеми (Ред. 
— екологічної), яка є в нашій дер-
жаві. В Україні 90% тпв вивозять 
на захоронення, тобто на полі-

гон. Європейські країни нічого 
не вивозять на захоронення, а 
вдаються до інших практик. Наше 
глобальне завдання — зменшити 
відсоток вивезення і збільшити 
відсоток переробки сміття, змен-
шити кількість утворення відходів, 
не лише тпв. Які технології будуть 
застосовувати, як їх імплементу-
вати, скільки це буде коштувати 
— це справа не Міністерства і не 
уряду, а — приватного бізнесу, 
органів місцевого самовряду-
вання і громадян, які обирають 
останнє. Сьогодні львівська вла-
да проявляє неабиякі потуги для 
розв’язання цієї проблеми. Гри-
бовицька трагедія стала каталі-
затором для вироблення нової 
поведінки з відходами.

Усе — в нашій голові
— Коли ми говоримо про 

екологічну сферу, насправді це 
стосується не стільки природи й 
довкілля, скільки нашої голови — 
все залежить від того, як ми ду-
маємо, як живемо, як впливаємо 
на світ. Доки ви чистите зуби — 
потрібно закривати воду, інакше 
витече склянка води — не так і 
багато, але за цей час у будинку 
витече ванна води, а у місті — пів 
річки Полтви.

В Україні є проект „Компола“. 
Його автори — двоє 12-річних 
київських школярів, які змай-
стрували компостер, де пере-
робляли органічні відходи сво-
єї школи. Впродовж року вони 
носили туди відходи з їдальні, 
які спеціальні хробачки пере-

творювали на компост. Весь рік 
хлопчик і дівчинка робили це 
лише вдвох. Результатом про-
екту стало зібраних на різних 
конкурсах 35 тисяч доларів, на 
які діти закупили ще такі ком-
постери й роздали в інші школи. 
Міністерство дізналося про це і 
знайшло спонсорів, тепер понад 
200 українських шкіл мають ці 
компостери.

Можливості для 
студентів

— Екологія, захист довкілля 
— це величезний ринок сучас-
них можливостей для кожного 
з вас. Міністерство шукає мо-
лодь: вона приходить до нас на 
практику, потім залишається на 
навчання. Я вас заохочую тяжко 
працювати, щоб ви були готові 
до нових викликів. Не бійтеся ди-
витися на світ інакше, ніж ваше 
середовище. Працюйте більше, 
ніж можете, тоді станете уні-
кальними й успішними. Кожен із 
вас хоче чогось досягти в житті, 
тому, будь ласка, ніколи не зу-
пиняйтесь! Може здаватися, що 
в моєму житті все дуже просто і 
швидко: у 35 років стати членом 
українського парламенту, у 40 — 
міністром, але на цій дорозі було 
багато розчарувань і програшів. 
Я не зламався і вас до цього за-
кликаю. Заохочую всіх плідно 
працювати й приходити до нас у 
Міністерство!

Анастасія СТЕПАНЯК 
(МОЗГОВА)

ЗНАЙОМСТВО З ПОЛЬСЬКИМИ МАГІСТРАМИ

На кафедрі фотоніки Львівської політехніки 
побували студенти Жешувської політехніки.

Це візит делегації зі семи 
осіб, які навчаються на напрямі 
„мехатроніка“. Після знайом-
ства з кафедрою, екскурсії го-
ловним корпусом, яку їм орга-
нізував завідувач кафедри ФОТ 
Ярослав Бобицький, польські 
магістри зустрілися з нашими 

студентами. Ті їм продемон-
стрували роботу машинок, які 
виготовляють на практичних 
заняттях та в гуртку робото-
техніки, яким керує Василь 
Татарин (до слова, деталі до 
машин гуртківці отримують від 
компанії „Сайпрес“), а також 

дізналися про щорічні змаган-
ня „Роборейс“, у яких вони ак-
тивно беруть участь.

Огляд машинок, спільне 
фото, а далі — спілкування у 
невимушеній атмосфері, про-
гулянка містом. Є сподівання, 
що це знайомство переросте 
в плідну співпрацю, зокрема 
у семестровий обмін на нав-
чання.

Ірина МАРТИН
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ШЕВЧЕНКО: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

Чому постать Тараса Шевченка та інших відомих 
людей обростає стереотипами? Як правильно читати 
„Кобзар“? Чому скидання з Кобзаря кожуха — не вихід? 
Про це і більше знає український літературознавець, 
директор Львівського національного літературно-
меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз.

Оновити або 
залишити

— Ми живемо в ту переломну 
епоху, коли повинні перезаванта-
жити українську класику, спробу-
вати освіжити її сприймання або 
чесно сказати, що вона залишила-
ся у минулому. Якщо ми зуміємо 
показати по-новому, оригінально, 
свіжо і творчо тих, на чиїх плечах 
стоїмо, зокрема і Шевченка, тоді 
є дуже високі шанси, що вони й 
далі будуть з нами. Поза 
всяким сумнівом, Шевчен-
ко — поле для будь-яких 
експериментів, навіть ри-
зикованих.

Щодо провокативної ви-
ставки Олександра Грєхова 
„Квантовий стрибок Шев-
ченка“: сама дискусія, що 
розгорнулася в суспільстві 
довкола проекту, свідчить 
про гостру актуальність 
постаті Кобзаря і потреби 
його сучасної інтерпретації. 
Якби суспільство було бай-
дужим до Шевченка — не 

було б такої реакції, якби не було 
потреби реінтерпретації — про-
ект би не постав. Особисто мені 
більше до вподоби роботи Андрія 
Єрмоленка, якими він намагався 
продемонструвати багатоманіт-
ність постаті Шевченка як укра-
їнського національного суперге-
роя. Але мистецтво не знає табу, 
і той факт, що Шевченка, Франка 
чи Лесю малюють на футболках, 
хочуть бачити їх поруч зі собою, 
має набагато більше значення, ніж 
те, як це зроблено, хоча, як — це 
також питання культури.

У полоні стереотипів
— Цікаво, що сучасне поколін-

ня сформувалося вже у новій дер-
жаві, однак не вільне від тих, досі 
живучих стереотипів радянської 
школи, які отруюють сприймання 
Шевченка. Ми впізнаємо цю по-
стать у різних образах, він пере-
творився на образ-архетип, який 
є частиною не тільки нашої колек-
тивної свідомості, а й колективно-
го несвідомого. Образ Шевченка є 
символом України й поза її межа-
ми. З іншого боку, приналежність 
до верхньої ланки національно-
го іконостасу означає найбільшу 
міру стереотипізованості, а сте-
реотипи завжди містять момент 

приблизності і гіперболізації, що 
дистанціює нас від правди.

Шевченко не лише предмет 
наукового шевченкознавства, а й 
соціальної міфології, постать, яка 
обростає протилежними означен-
нями: святий чи грішний, мученик 
чи супергерой, невдаха чи непо-
мильний лідер нації і найбільший 
геній усіх часів і народів, ате-
їст-богохульник чи Апостол віри 
й Пророк, провінціал чи денді, 
бунтар чи проповідник гуманізму.

„Монументалізація 
стає індульгенцією 
на моральне та 
інтелектуальне 
ледарство“

З одного боку, пам’ятник по-
трібний, бо уособлює пам’ять, з 
другого — пам’ять вироджується 
у забудькуватість: про пам’ятник 
згадують на ювілеї та уродини, 
покладаючи квіти, але часто не 
згадують про саму людину.

(Ред. — Далі йдеться про фейс- 
бук-скандал довкола „єдиної 
фотографії Тараса Шевченка“, 
на якій насправді зображений 
Фрідріх Ніцше). Коли натрапив 
на цей сюжет, я був шокований: 
багато українців, серед них — 
відомі політики, артисти, поши-
рили це. Напевно таке відбулося 
тому, що ми спраглі до сенсацій, 
а також тому, що часто знання 
про Шевченка є поверховими. 
Уявлення пересічних перехожих 
рідко вибігають поза межі лише 
кількох біографічних фактів і 
хрестоматійних творів, вивчених 
у школі. 
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Шевченко — „це 
сумно і про село“

— Один із образів-стереотипів 
про Шевченка, що сформувався 
ще за його життя, стосується 
його творчості, мовляв, вона ба-
зується на переспівуванні нібито 
фольклорних кліше — така-собі 
літературна попса, зрозуміла для 
всіх. Так, низка його творів, ран-
нього періоду, наприклад, „Кате-
рина“, „Наймичка“ на емоційно-
му рівні увійшли у загальну свідо-
мість, їх знали напам’ять прості 
селяни. Але якщо поглянути 
на період „Трьох літ“ і полі-
тичну поезію, на останній пе-
ріод творчості і філософічного 
Шевченка, то маємо справу 
далеко не з „попсарем“ і „лі-
тературним шансоньє“, а з 
модерним поетом-філософом.

Ще один живучий стерео-
тип, з яким найтяжче боротися 
— Шевченко завжди сумний, 
депресивний дідуган, який на-
рікав на недолю, мученик. Му-
ченик — не той, хто мучиться, 
а той, хто долає муку, може 
переступити через неї, бачить 
вищий сенс. Шевченко — му-
ченик, не тому, що був у ка-
зематі на засланні, а тому, що 
вийшов звідти самим собою і 
жодна риса його внутрішньої 
особи не змінилася після де-
сятилітніх випробувань. Крім 
цього, є спогади про нього 
як про дуже веселого й жит-
тєрадісного улюбленця това-

риства. З іншого боку, існують 
спогади й про відстороненого 
інтроверта, зануреного у власні 
роздуми, і найголовніше — ми 
маємо „Кобзар“.

„Кобзар“ — не збірка 
віршів

— Сприймати його як збірку 
віршів означає не розуміти масш-
табу творчості. Читати „Кобзар“ 
потрібно як інтелектуальний пси-
хологічний роман. На непідгото-
ваного читача він справді може 
справити песимістичне вражен-
ня. Для того, щоб знайти силь-
ного, життєрадісного Шевченка, 
якого Франко називав „поетом 
бажання життя“, потрібне певне 
духовне зусилля: потрібно „пе-
релізти“ через його романтизм, 
знайти не лише соціально-побу-
тове і балади, а й — козацький 
волелюбний дух. Знайти філосо-
фічне опертя самому собі в поезії 
„Трьох літ“, переболіти заслання, 
побачити в цій поезії не лише на-
рікання, а й стійкість, дійти до ос-
таннього, філософічного періоду 
творчості, щоб із Шевченком пе-
рейти всі стадії його духовного 
онтогенезу. Це дуже непроста ду-
ховна праця, але це обов’язок для 
кожного українця — тільки після 
цього можна будь-що говорити 
про Шевченка.

Скинути шапку — 
замало

— Образ селянського мужика, 
батька — це не сам Шевченко, а 
роль, яку він собі обирав, особливо 
після заслання — щоб продемон-
струвати свій новий статус у куль-
турній свідомості. Образ модника, 
завсідника салонів, який носив 
єнотову шубу, циліндр і метелика 
— теж образ. Як поет він конструю-
вав імідж, йому було важливо, яким 
його сприймають, тому здирання 
з Шевченка шапки чи кожуха не 

розв’яже проблеми.
Чому нам так складно виз-

волитися від стереотипів? Є дві 
причини — синдром недочита-
ного „Кобзаря“ і синдром не-
довиконаного „Заповіту“, який 
тільки тепер виконується пов-
ною мірою. Ми повинні рухатися 
від міфів до фактів, від культу до 
розуміння. Ми повинні переза-
вантажитися, щоб наблизитися 
до Шевченка: він з нами вже 
дуже багато років, через що в 
нашій програмі його сприйман-
ня накопичено дуже багато по-
милок, рутини і штучних наша-
рувань, тому періодично треба 
її оновлювати — читати, думати, 
діяти. 

Для себе я виділив чотири 
головні уроки від Тараса Шев-
ченка: людина здатна, свобода 
варта, безсмертя можливе й 
Україна буде!

Анастасія СТЕПАНЯК  
(МОЗГОВА)
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ВІЙНА СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ 

Психолог Володимир Станчишин розповідає про 
реадаптацію людей, які повертаються з війни,  
про те, як це впливає на тих, хто на війні не був.

Втрати не лише сходу
Психотерапевт наводить кілька 

аргументів того, що війна зачепила 
всіх, навіть тих, хто не воював і в 
кого ніхто з рідних не був на Дон-
басі.

 • Всі ми втратили частину тери-
торії, яку в нас відтиснули. Отже, 
втратили цілісність держави, з 
якою себе ідентифікуємо. 

 • Маємо 1,5 млн внутрішньо пе-
реміщених осіб, а отже, проблеми 
тих, хто вимушено залишив усе, що 
набув, раптово втратив свій спосіб 
життя. І цих людей не завжди охо-
че приймали на новому місці. Це 
історії невиплаканого і втраченого 
життя. Хтось знайшов себе в нових 
умовах, а хтось ні й повернувся на-
зад, де війна. Можливість втрати-
ти все в один момент демонструє 
нашу крихкість. А ми тут відчули це 
переселення різними чинниками, 
одне з яких — суттєве зростання 
цін на оренду житла.

 • Втрата безпеки. Тепер живемо 
в стані пригаслої війни, у постій-
ній підвищеній тривозі, тому її не 
відчуваємо, бо не маємо з чим по-
рівнювати. В усіх нас підвищився 
рівень тривоги. Натомість хочемо 
знати, що буде завтра.

 • Втрата віри і сподівання. Під час 
Революції Гідності ми більше вірили 
у зміни, сподівалися, що оберемо 
кращу владу. А потім відчули роз-
чарування, відтак втратили моти-
вацію боротися. Тепер більшість 
людей не хочуть голосувати за лі-
дерів президентських перегонів, 
однак розуміють, що не мають ви-
бору. Втрата віри призвела до того, 
що хтось був готовий відправити на 
„Євробачення“ Maruv. Ми втратили 
здоровий глузд розуміння справ-
жніх демократичних процесів, тому 
багато хто готовий проголосувати 
за коміка.

 • Втрата здоров’я. Це 30 тисяч 
поранених. Однак нема статисти-
ки про втрату душевного здоров’я 
чи тих, хто почав хворіти внаслідок 

перемерзання. Втрата здоров’я 
внаслідок війни призвела до змі-
ни парадигми життя. Був період, 
коли всі здавали корки, аби зібра-
ти гроші на виготовлення протезів 
для вояків.

 • Втрата 13 тисяч життів. То чи 
можемо сказати, що жодним чином 
нас не зачіпає 13 тисяч похоронів? І 
що більше ми занурюємося в себе, 
то більше це таки про нас. Люди, 
які кажуть, що не мають стосунку 
до війни, насправді дуже маскують 
своє почуття провини.

Хто воює?
Всі ми до війни мали свій спо-

сіб життя, свої емоційні проблеми. 
Чому нині говоримо про це? Тому 
що будь-яка реабілітація почина-
ється з того, ким була людина до 
війни, які мала проблеми та який 
вела спосіб життя, чи були задо-
волені її базові потреби. Учасників 
війни ділимо на певні категорії. 

Добровольці, здебільшого ко-
лишні майданівці. Вони стовідсо-
тково вірили, що поїдуть і вирвуть 
назад нашу свободу й відвоюють 
захоплену територію. Заради того 
свідомо жертвували своїм життям 
і здоров’ям. А потім розповідали 
про величезне розчарування тим, 
що побачили, найперше про зраду 
командирів. І це вплинуло на їхню 
віру в себе, в суспільство.

Мобілізовані до Збройних сил. 
Ці люди мали добрі роботи, сім’ї, 
високу самооцінку, але розуміли 
свій обов’язок: „Якщо я отримав 
повістку, то йду на війну“. Це най-
більш осмислена частина воїнів. 
Вони знали, за що йдуть на війну. 
Можливо, до кінця не передбача-
ли, що їх там чекає. Але зіткнулися 
з проблемою, що ніхто не знає, як 
воювати, бо це перша наша війна 
за часів незалежності, війна, якої 
ніхто не сподівався. 

Хлопці, які до війни пили, 
вживали наркотики. Коли їм ска-
зали: або тюрма, або війна — вони 

обрали друге. Ті особи мали дуже 
низьку самооцінку. Для них вій-
на стала місцем отримати форму, 
зброю і тим утвердитися. І багато 
смертей є не воєнними втратами, 
а втратами через наркотики, алко-
голь, небезпечну поведінку. Люди 
з такими проблемами найчастіше 
мають психічні розлади.

Адаптація до умов війни до-
волі непроста. Війна — це втрати 
не лише фізичні, економічні, а й 
психологічні. Ніхто на війні не ви-
рішить свої проблеми — стосунків 
з дружиною, низької самооцінки, 
тяги до алкоголю. Там вони лише 
посилюються. 

Куди звернутися  
по допомогу?

Як зізнається воїн на інвалідно-
му візку Сергій Тітаренко, з війни 
ніхто до кінця не повертається — 
вона завжди з тими, хто воював. Бо 
війна відбувається не лише на схо-
ді, а й у всій країні. Тому якщо наш 
мозок хоче нас вберегти від пере-
конання „це мене не стосується“ чи 
створити певну зону комфорту, то 
це насправді омана. 

Коли за якийсь час після почат-
ку війни почали відкривати центри 
психологічної допомоги, воїни ка-
зали, що психолог-мозкоправ їм не 
потрібен. Тому почали працювати 
з їхніми рідними. Мами і дружини 
приходили з проханням: „Допомо-
жіть йому“, але силоміць це було б 
недієво. Тоді вирішили працювати 
за кількома принципами: 

 • „рівний рівному“ — коли до во-
їна приходить інший військовий, 
який не має подібних проблем, але 
готовий допомогти, з яким можна 
говорити однією мовою; 

 • через священиків, особливо в 
Галичині, бо люди готові довіряти 
священикові, який розуміє, коли 
треба скерувати воїна до фахівця 
і готує його до цього;

 • через дружин і матерів, які та-
кож є учасницями процесу і також 
потребують терапії.

Отож, по такі види допомоги 
може звернутися кожен, хто або 
сам розуміє, що її потребує, або 
бачить потребу того, хто поруч.

Ірина МАРТИН

ч. 7 [3047]
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

СТУДЕНТИ-ПОЛІТЕХНІКИ ЗУСТРІЛИСЯ ЗІ 
ЗНІМАЛЬНОЮ ГРУПОЮ „СКВОТ 32“

Уже 11 квітня в прокат вийде один 
із небагатьох українських фільмів 
про життя молоді „Сквот 32“. А 
1 березня студенти Львівської 
політехніки, їх прийшло дуже 
багато, зустрілися зі знімальною 
групою стрічки та акторами, які 
зіграли головні ролі. 

На такі зустрічі зі 
своєю цільовою ау-
диторією творці су-
часного українського 
кіна їздять, не оми-
наючи найбільших 
вишів України. Вже 
побували в Києві, 
Чернівцях, Ужгороді, 
Івано-Франківську. До 
середини березня зні-
мальна група відвідає 
ще п’ять українських 
міст. І це не лише для 
того, щоб презенту-
вати „Сквот 32“, на 
який очікує молодь з 
перших днів зйомок 
2017 року, а й щоб мо-
тивувати, запалити до 

руху й підштовхну-
ти до пошуку но-
вих можливостей 
у житті. 

— Ми їдемо до сту-
дентів, щоб погово-
рити про мотивацію, 
шляхи пошуку успіху, 
як сьогодні вірити в 
майбутнє, жити на 
позитиві та чому це 
треба робити. Просто 
показуємо та розпо-
відаємо на власних 
прикладах, чому ми 
віримо та чому не 
їдемо з України, — ка-
жуть актори.

Цю стрічку створює 
Garnet International 

Media Group за під-
тримки Державного 
агентства України з 
питань кіно.

„Сквот 32“ — один 
із небагатьох фільмів, 
який розповідає про 
життя сучасної укра-
їнської молоді. Одного 
дня дівчина-фотограф 
раптово потрапляє у 
старий київський бу-
динок, де знаходить-
ся сквот. Після цього 
її життя змінюється 
назавжди. Фільм на-
повнений елемента-

ми хіп-хоп культури: 
реп, графіті, брейк, 
бітбокс. Режисер-де-
бютант фільму — 
Сашко Лідаговський. 

Зустріч видалася 
справді багатогран-
ною. Розповідали про 
все: кастинг, перші 
знімальні дні та мо-
менти, які запам’ята-
лися найбільше. Спіл-
кування у форматі 
„питання-відповідь“ 
продемонструвало, 
що студентам цікавий 
не лише сюжет стріч-
ки, а й внутрішнє жит-
тя команди, взаємини. 
Запитували про все: 
як було грати ту чи 
іншу сцену, де шука-
ють ідеї для творчості 
автори стрічки… 

Актори зазначили, 
що, працюючи над 
фільмом, намагалися 
якнайглибше занури-
тися у світ сучасної 
молоді. А ідеї для сцен 
черпають зі звичай-
ного повсякденного 
життя. Такі собі зама-
льовки з’являються, 
коли йдуть вулицею, 
їдуть у метро. Голов-
на мета, яку ставили 
перед собою творці 
„Сквот 32“ —вдихнути 
у це покоління більше 
бажання жити й діяти.

Наталія ПАВЛИШИН| С
ві

тл
ин

и 
На

та
лі

ї П
ав

ли
ш

ин
ч. 7 [3047]
7 — 13 березня 2019 15



ПРОСВІТА

ПОЛІТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ  
     ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ

Хроніка подій кінця 80-х — початку 90-х років

Політехніка 
і Львів 
змінюються

Початок 1991 року 
проходив під знаком 
виборів деканів фа-
культетів і підготовки 
до виборів ректора на 
альтернативній основі 
відповідно до затвер-

дженого демократич-
ного статуту. Першими 
деканами майже од-
ностайно було обрано 
Зіновія Стоцька (МТФ) 
і Ореста Лозинського 
(ЕМФ).

27 лютого колектив 
Політехніки обрав рек-
тором інституту Юрія 
Рудавського, а він сфор-

мував нову команду 
проректорів, які добре 
зарекомендували себе 
у громадській роботі і 
співпраці з активістами. 
Особливо хочу відзна-
чити Маркіяна Йосипо-
вича Павликевича, який 
брав участь у підготовці 
статуту інституту, спів-
головував у раді інсти-
тутського Руху, готу-
вав його програму для 
ЛПІ, всебічно сприяв 
діяльності громадських 
організацій. 10 червня 
1990 року за підтримки 
делегації політехніків 
його обрали головою 
об’єднання осередків 
НРУ Залізничного ра-
йону. А його дружина 
Арета Павликевич очо-
лила ТУМ Франківсько-
го району.

Практика призначен-
ня чи обрання за кон-
курсом громадських ак-
тивістів на відповідальні 
посади триває й досі за 
керівництва університе-
том Юрія Бобала.

Політехніка змінюва-
лася на очах: нашу бага-
тотиражку, переймено-
вану на „Львівський по-
літехнік“ (від 1997 року 
— тижневик „Аудито-
рія“), 1991 року очоли-
ла Ярослава Величко, 
Зеновій Теплюх оби-
рався деканом, Юрій 
Рашкевич і Маркіян 
Павликевич — завіду- 
вачами кафедр, Воло-
димир Пуцило очолю-
вав Військовий інститут, 
був завідувачем кафед-
ри, Ірину Ключковську 
призначено директором 
Міжнародного інституту 
освіти, культури і зв’яз-
ків із діаспорою, Во-
лодимир Крайовський 
став директором студ-

містечка (нині прорек-
тор), Дмитро Федасюк 
завідував кафедрою, 
був директором інсти-
туту (нині проректор), 
Галина Захарчин і Орест 
Івахів — завідувачі ка-
федр, колишній голова 
Студентського братства 
Іван Паров’як — дирек-
тор видавництва, Петро 
Холод — завідувач ка-
федри і декан, Христи-
на Соболь — декан ма-
гістратури ІБІД.

Чимало просвітян і 
колишніх рухівців захи-
стили докторські дисе- 
ртації: Микола Кукляк, 
Лонгін Зорій, Христи-
на Бурштинська, Тарас 
Салига, Орест Кунтий, 
Галина Захарчин, Ольга 
Мних, Корнелія Товс- 
тюк, Богдан Рицар, Во-
лодимир Ромака, Воло-
димир Самарик. У цьо-
му ряду з приємністю 
хочу відзначити пасіо-
нарну Христину Васи-
лівну — гарну жінку і 
прекрасну людину, яка 
в усі часи була і є нашим 
духовним лідером.

Професор Лев Глу-
хівський був депута-
том ВР України трьох 
скликань, троє наших 
активістів стали лау-
реатами премій: Шев-

ченківської — Ярослав 
Гнатів (за вклад у фран-
кознавство), Державних 

у галузі науки і техніки 
— Любов Закалик (за 
написання підручника), 
Ігор Кархут — за про-
ектування і будівництво 
стадіону „Арена Львів“. 

SS Зіновій Стоцько 

SS Юрій Рудавський SS Маркіян Павликевич

SS Лев Глухівський 

SS Віктор Яворський 

SS Орест Лозинський 

Початок у чч. 3 — 6
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ПРОСВІТА

Заслуговують на 
згадку добрим сло-
вом професори, котрі 
заснували чи підтри-
мували громадські та 
суспільно-культурні 
організацій: Орест Ча-
бан, Віктор Яворський, 
Ярослав Буджак, Воло-
димир Перхач, Богдан 
Гнідець. Вони давали 
мудрі поради, генеру-
вали ідеї, стримува-
ли нас, молодших, від 
ризикованих вчинків, 
своєю присутністю до-
давали нам сміливості і 
наснаги. 

Хочу згадати тих, хто 
виконував ніби рутинну, 
але таку потрібну ро-
боту в радах ТУМ, НРУ, 
профкомах і профбюро. 

Це Федір Василенко, 
Ореста Ремешило-Риб- 
чинська, Олег Телеп, 
Володимир Гайдук, Ми-
хайло Олійник, Теодор 
Мокрівський, Василь 
Шевчук, Маркіян Нагір-
ний, Микола Демедюк, 
Мирослав Русин, Петро 
Топільницький, Любо-
мир Пархуць, Адріян Ку-
сий, Ростислав Білосе-
вич, Володимир Літин-
ський, Мирон Щеглюк, 
Степан Козак, Мирон 
Циців, Іван Фецович, 
Богдан Щербатюк, Анд- 
рій Воробкевич, Бог-
дан Василина, Леонід 
Лібацький, Віталій Лоз-
бень, Святослав Баран, 
Олег Фелиштин, Віктор 
Жировецький, Любов 

Шуст, Марія Стефани-
шин, Мирослава Дра-
гомижська, Ярослав 
Білий, Михайло Бей, 
Микола Блажівський, 
Василь Довгей, Воло-
димир Бойчук, Василь 
Демків, Юрій Вегера.

Велику організаційну 
роботу під час прове-
дення масових заходів 
провадили Лідія Грицен-
ко з ХТФ і Ярослав Ман-
дич з ІБФ. Активними 
учасниками Варти Руху 
були Артур Висоцький з 
ІЕФ, Олег Буринський і 
Богдан Івасенко з НДКІ, 
студенти Ігор Вовк і Ро-
ман Дикий. 

Володимир ЯРЕМКО
Далі буде

SS Володимир Перхач SS Богдан Гнідець SS Орест Чабан

SS Ігор Кархут

НАШ КАЛЕНДАР
8 березня — Міжнародний жіночий 
день.

Пам’ятні дати
7.03.1855 — народився Микола Макси-
мович, український вчений-гідротех-
нік.
7.03.1875 — народився Моріс Жозеф Ра-
вель, французький композитор.
7.03.1962 — помер Семен Скляренко, 
український письменник.
8.03.1169 — московський князь Андрiй 
Боголюбський зруйнував Київ.
8.03.1869 — помер Гектор Берліоз, 
французький композитор, автор дра-
матичної симфонії „Ромео і Джульєтта“.
8.03.1967 — померла Олена Кульчицька, 
українська художниця.

9.03.1814 — народився Тарас Шевченко, 
геніальний український поет.
9.03.1851 — помер Ганс Крістіан Ерстед, 
данський фізик, який виявив дію елек-
тричного струму на магнітну стрілку, що 
привело до виникнення нової галузі фі-
зики — електромагнетизму.
9.03.1862 — народився Микола Пимо-
ненко, відомий український живопи-
сець.
9.03.1930 — розпочався судовий про-
цес у Харковi над 45 членами вигаданої 
сталiнiстами „Спiлки визволення Укра-
їни“.
10.03.1787 — народився Устим Кармелюк, 
керiвник селянського руху на Подiллi.
10.03.1861 — помер у Петербурзi Тарас 
Шевченко.

10.03.1939 — помер у більшовицькому 
концтаборi Сергiй Єфремов, україн-
ський політичний діяч, письменник, 
історик літератури, заступник голови 
Центральної Ради.
11.03.1816 — народився Олександр 
Афанасьєв-Чужбинський, український 
письменник.
12.03.1863 — народився Володимир 
Вернадський, український учений-гео- 
хiмiк, перший президент Академiї наук 
України.
13.03.1927 — померла Днiпрова Чайка 
(Людмила Василевська), українська 
письменниця-демократка.
13.03.1951 — помер Дмитро Дорошенко, 
український історик, державний і по-
літичний діяч, член Центральної Ради.

SS Ярослав Буджак

SS Любов Закалик

ч. 7 [3047]
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КУЛЬТУРА

ЗАНУРЕННЯ В СЛОВА І МУЗИКУ

Книгу норвезького композитора й піаніста Кетіля 
Бйорнстада „До музики“ варто було репрезентувати 
саме так — у поєднанні з живим фортепіанним 
виконанням класичних творів Дебюссі, Гріга, Брамса, 
Шопена, що згадані в романі. Уривки якісної прози, 
коментарі до них перекладачки Наталії Іваничук — 
вечір у Будинку орґанної та камерної музики 26 лютого 
був всебічним і цілісним.

Кетіль Бйорнстад дебютував як 
піаніст, виконавець класичної му-
зики, та згодом світ побачила збір-
ка його поезій. Невдовзі він відій-
шов від своїх музичних вподобань 
у бік джазу — зацікавлення ним 
привело до появи власного сти-
лю — авангардної імпровізаційної 
музики, в котрій переплелися кла-
сика, джаз, фолк і рок. Спочатку 
Бйорнстад відокремлював одну 
свою діяльність від другої, тому в 
ранніх літературних творах тема 
музики не присутня. Митець видав 
декілька музичних альбомів і по-
над тридцять книжок. Та визнан-
ня до Бйорнстада як письменника 
прийшло тоді, як з’явився друком 
роман „До музики“ — перша ча-
стина трилогії про піаніста Акселя 
Віндінґа.

Книжка починається з опису 
води, як вона біжить по камінню 
— автор живе на околицях Осло 
в будиночку на березі моря, вода, 
смерть і музика є провідними у 
його творчості. Потім — опис ро-
дини героя, дуже переконливий і 
живий. Усе це з перших сторінок 
занурює читача у розповідь на-
стільки, що той вірить автору й 
прагне читати далі.

— Сюжет нединамічний. Книжка 
має композицію музичного твору: 

тема переходить в іншу тему — пе-
рекладаєш і читаєш так, ніби граєш 
музику. У ній показане становлення 
людини через музику — своєрідна 
симфонія росту. І під час перекла-
дання музика вела й наповнюва-
ла мене, весь час була присутня, 
як хтось невидимий, хто стоїть за 
плечима й зазирає у переклад, — 
розповіла Наталія Іваничук. — На-
трапляла на якусь композицію у 
творі — і шукала її на Ютубі, а потім 
оприлюднювала у фейсбуці. Таким 
чином готувала своїх читачів до по-
яви книжки.

Перекладачка зізналася, що ця 
книжка — одна з небагатьох, яку 
дуже глибоко пропустила крізь 
себе. Щоправда, потрапила в Осло 
лише тоді, як переклала „До музи-
ки“, — відходила маршрутами тво-
ру вздовж і впоперек. Найбільше 
враження на неї справила аула — 
актова зала університету й публіч-
на концертна зала для класичного 
співу.

Біографічне начало у книзі Кеті-
ля Бйорнстада дуже виразне. Герой 
дорослішає на очах, закохується в 
дівчинку, життя якої закінчується 
трагічно — вона не витримує бо-
ротьби за статус професійної піа-
ністки й помирає. Мова й мислен-
ня оповіді поетичні, щемкі почуття, 
описані в ній, допомагають вслуха-
тись у самого себе.

Наталія Іваничук трохи відгор-
нула завісу своєї перекладацької 
кухні:

— Будь-який переклад для мене 
— це творчість. Перекладаю сенси, 
а не слова — рада, що позбулася 
кайданів буквальності. Перекладаю 
приблизно 10 сторінок на день, хоч 
входження у текст буває довгим. 
Важливо, щоби не було відчуття, 
що ти вже сам пишеш текст, а не 
перекладаєш.

Наталя ЯЦЕНКО

Центр Довженка спільно з 
Львівською національною 
філармонією пропонує новий 
музичний проект „Класична 
музика не лише у стінах фі-
лармонії“. Розпочнеться проект 
із музичного дійства-концерту 
„Ця чарівна флейта“ 17 березня. 
Звучання флейти, гобоя, арфи 
доповнить камерний оркестр. 
На початку квітня солісти фі-
лармонії виконають хіти з мульт- 
фільмів у концерті „Подорож у 
чарівний світ казок“. І травнева 
подія — містично-музична по-
дорож The Planets, в якій слухачі 
насолодяться космічною музи-
кою Густава Голста.

У прокат вийшов докумен-
тальний фільм „Малевич“, 
створений за підтримки Дер-
жагентства України з питань 
кіно та Міністерства культури 
Італії. Маємо можливість побачи-
ти відтворений на екрані сценарій 
супрематичного кіно, який Кази-
мир Малевич написав ще 1930-го  
року, побачити маловідомі архівні 
кадри з художником, фотографії 
його картин з додаванням комп’ю-
терної графіки, почути спогади 
родичів, а також коментарі іс-
ториків мистецтва, галеристів і 
архітекторів із різних країн.

Будинок органної та камерної 
музики запрошує відвіда-
ти нову виставку Byzantine 
Electricity. Це серія полотен 
із використанням іконописних 
технік, на яких зображено місце-
вості, що відображають тради-
ційну, класичну культуру. Їх ав-
тор — Антон Проненко, митець, 
який народився у Львові в родині 
художника-реставратора, а те-
пер живе й працює в Києві. Він 
поєднує класичне бачення зі 
сучасним. Як йому це вдається, 
можна побачити до 20 квітня — 
вхід на виставку вільний.

У соціальному кафе „Горіховий 
дім“ (пр. Шевченка, 9) худож-
ник Юрко Кох відкрив персо-
нальну виставку „Колекція: 
зима-весна 2019“. Майже на 
кожному полотні автор нашаро-
вує різні часи, які пережив Львів. 
Він доповнив виставку портре-
том соліста львівської Опери 
Олега Лихача. Це не буквальне 
зображення артиста, а збага-
чене фантазією — намальовані 
його мрії.
За матеріалами інформагенцій
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КУЛЬТУРА

„ЛОЕНГРІН“: СУЧАСНА ПОСТАНОВКА НА СЦЕНІ ОПЕРИ

Творів німецького композитора Ріхарда Ваґнера нема 
в репертуарі українських театрів. Тому прем’єра його 
опери, або музичної драми „Лоенгрін“ у Львівській 
національній опері — знакова подія для всього 
оперного мистецтва України.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ 
століть більшість музичних драм 
Ваґнера було поставлено на львів-
ській сцені. Глядачів приваблював 
безперервний розвиток сюжетів у 
його творах, зростання в них емо-
ційного напруження. Вперше „Ло-
енгрін“ львівська публіка побачила 
на сцені театру Скарбека 1877 року. 
Згодом — там же, за 20 років, і в 
останні роки ХІХ століття. Відразу 
після відкриття Великого міського 
театру (тепер — Опери) „Лоенгрін“ 
з’явився в його репертуарі. Патро-
неса Оперного Соломія Крушель-
ницька виконувала головну партію 
— втілювала палку та болісну при-
страсть Ельзи. Теперішня постанов-
ка „Лоенгріна“ — перше звернення 
до творчості Ваґнера за період Не-
залежності.

Генеральний директор і худож-
ній керівник Львівської національної 
опери Василь Вовкун зазначає:

— Львівська опера непомітно 
ввійшла в європейський простір. 
Проект супроводжував диспут: 
чому Ваґнер, чому саме „Лоенгрін“, 
чи в такій формі оперне мистецтво 
буде цікаве для глядача, чи встиг-
немо? Ми не ставили собі завдан-

ня подобатися усім, бо мистецтво 
— живий організм, який потребує 
пошуків себе у часі й просторі. Па-
ралельно з показом прем’єри від-
булися концерти з творів Ваґнера й 
культурні платформи, в яких взяли 
участь музикознавці Австрії, Німеч-
чини, Польщі.

Диригент Мирон Юсипович дав-
но мріяв долучитися до постановки 
„Лоенгріна“. На його думку, цей твір 
Ваґнера, як, зрештою, і всі інші тво-
ри композитора, вимагають якісно-
го ресурсу — професійних солістів 
і хору, оркестру. Ваґнерівський ма-
теріал потребує не просто доброго 
голосу, а й уміння розпоряджатися 
ним, розподіляти його. Тож хорис-
ти багато працювали над вимовою і 
розуміють усе, що співають німець-
кою, — вони отримали підрядковий 
переклад тексту.

Звернення до „Лоенгріна“ від-
булося ще чотири роки тому, після 
паузи й зміни керівництва Опери 
робота над ним продовжилась. Для 
сценічного розв’язання опери те-
атр запросив німецького режисе-
ра Міхаеля Штурма, австрійського 
сценографа і художника костюмів 
Маттіаса Енгельмана та німецького 

хормейстера Йоганнеса Кьолєра. 
Звісно, до постановки можна було 
залучити винятково українських 
фахівців, проте ще цікавіше — по-
казати закордонне бачення твору, 
відійти від класичного підходу.

Для Міхаеля Штурма це вже тре-
тя постановка „Лоенгріна“, та що-
разу, каже режисер, він відкриває 
у цьому творі щось нове. Лейтмо-
тивом львівської прем’єри звучить 
вислів українською „ніколи не питай 
мене“. У п’єсі, вважає Штурм, ав-
тор піднімає питання пошуку своєї 
ідентичності, показує суспільство, 
яке через неможливість ставити за-
питання і відповідати на них, стає 
дуже близьким до тоталітаризму.

Сюжет опери розповідає нам 
про справедливого лицаря, який 
припливає на човні, запряженому 
лебедем, і рятує принцесу Ельзу, 
прагне захистити її народ. Перед 
Ельзою шляхетний герой ставить 
одну вимогу — не питати, хто він 
і звідки прибув. Принцеса спершу 
погоджується на таку пропозицію, 
та згодом у неї зароджуються сумні-
ви, вона не може не порушити умо-
ву… Добро і зло, довіра і вагання — 
середньовічний епос відтворено на 
сцені в новітньому світлі — незвичні 
костюми (навіть для німецької пуб- 
ліки вони були би чимось новим), 
простота й символізм декорацій, 
тонка акторська гра. Збережено ж 
час твору — „Лоенгрін“ триває дов-
го, без скорочень і купюр.

Наталя ЯЦЕНКО

НОВИНКИ КІНО, МУЗИКИ, ЛІТЕРАТУРИ
 • Віднині виходять у прокат 

новий український фільм — 
„Гуцулка Ксеня“ і документаль-
ний фільм „Чому ми креатив-
ні?“. „Гуцулка Ксеня“ — мюзикл, 
романтична комедія, модернова 
мелодрама в стилі українського 
танго, яку зняла режисерка Олена 
Дем'яненко за мотивами оперети 
Ярослава Барнича. Події розгор-
таються 1939-го року у Карпатах: 
до Ворохти приїжджає син родини 
емігрантів, батько-мільйонер якого 
поставив умову — щоби успадкува-
ти його багатство, хлопець мусить 
одружитися з українкою. „Чому ми 
креативні“ — фільм Германа Васке, 

який упродовж багатьох років їздив 
по світу й запитував різних митців 
— Девіда Лінча, Девіда Бові, Вілле-
ма Дефо, Квентіна Тарантіно, Ма-
рину Абрамович та ін. — про кре-
ативність, а їхні відповіді знімав на 
камеру.

 • Гурт „Беz обмежень“ випустив 
клiп на найромантичнішу пісню з 
майбутнього альбому під назвою 
„Зорі запалали“. Новий клiп гурт 
знімав на березі Атлантичного оке-
ану в Португалії. Режисером вiдео, 
де зображене справжнє кохання і 
захоплива краса, став Влад Разіхов-
ський. Лідер Сергій Танчинець за-

кликає не забувати казати близьким 
„люблю“ і берегти свої „зорі“.

 • Письменник, журналіст і музи-
кант Павло Коробчук репрезенту-
вав свій другий роман — „Ключові 
клапани“. Книгу видало „Видавни-
цтво Старого Лева“. Вона — художня 
історія країни, останніх тридцяти ро-
ків, починаючи від проголошення Не-
залежності. Доля кожного з її героїв 
— роздуми на тему, куди міг би по-
вернути розвиток держави у певний 
ключовий момент. Письменник каже, 
що хотів поєднати різні покоління, 
способи мислення, стереотипи.

Н. Я.
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ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

ВІНЕГРЕТ ЗІ СПОРТИВНО-ЗДОРОВИХ ПОРАД 
УКРАЇНСЬКИХ БЛОГЕРІВ

У добу інтернету теорія і практика здорового 
способу життя, в якому спорт поєднаний з розумним 
харчуванням, вчасним сном та іншими правильностями, 
постійно перетікає з офлайну в онлайн і навпаки. 
Маємо можливість спілкуватися з тренером вживу, а 
можемо придбати його віртуальну програму, читати 
його пости у соцмережах. Або можна, маючи власний 
багаж знань і багатий досвід, ділитися ним із читачами.

Кросфіт-блогер Олександр 
Кравченко, який у спорті вже 20 
років, заявляє: хочеш іти швидко 
— іди один, хочеш іти далеко — 
іди разом з іншими. Щоби бути в 
курсі цікавинок-новинок у сфері 
фітнесу для чоловіків — знати, які 
харчові добавки для спортсменів є 
на ринку, які силові вправи робити, 
читайте, а точніше переглядайте ві-
део Олександра або підписуйтеся 
на онлайн-програму „Тренування 
вдома“. Олександр переконує, що 
якщо нині ви не бачите очікуваних 
результатів, то все одно те, що ви 
робите, наближає вас до мети. Не 
треба озиратися назад, каже бло-
гер, поразки є нашими вчителями 
і частиною шляху до успіху. Якщо 
ранкове тренування було невдале, 
то можна прийти на тренування ве-
чірнє і відпрацювати ранкове фіа-
ско з подвійним запалом.

Ірина Христевич спільно зі своїм 
чоловіком пропагує здоровий спо-
сіб життя через інформативні до-
писи в Інстаграмі, проілюстровані 
барвистими фото. Усе прожито, 
перепробувано на собі, а тоді вже 
виставлено на огляд підписникам. 
Є й відео окремих вправ (більше 
— в курсі про поставу, хребет), і 
розповіді про те, що варто їсти, а 
що ні, акцент і на психологічне здо-
ров’я. Скажімо, в одному з останніх 
дописів блогерка звертає увагу на 
нашу шию, яка є містком між тулу-
бом і головою. Щоби не було ранніх 
зморшок, обвислостей, шийного 
горбика, мусимо спостерегти, як 
ми дивимося на екран смартфо-
на чи комп’ютера. Із випрямленою 
спиною наша голова важить при-
близно 4,5 кг, а якщо нахилити го-
лову на 45 градусів і так її довший 
час тримати, то тиск на шию зро-
стає до 22 кг. Таке навантаження 

веде до болів у спині, шиї і голові, 
тому тримаймо телефон і монітор 
на рівні очей.

Якщо ви вирішили не просто ро-
бити зранку зарядку, а й бігати, то 
вам потрібна хоча б моральна під-
тримка. Її знайти можна не лише у 
друзів, а й у блогерів, які бігають 
регулярно і з любов’ю. Засновни-
ця бігового тренувального клубу 
SkinniStrong, авторка книги Never 
Stop Марі Карачіна розповідає, що 
під час підготовки до півмарафону, 
крім фізичної підготовки, важливий 
також й емоційний стан. Біг на довгі 
дистанції вимагає нерізкого старту, 
рівномірного руху, без розслаблен-
ня й зі збереженням темпу. І будь-
який біг вимагає любові — любові 
до себе, не тільки до нього, чуття, 
коли тіло адаптується до наванта-
жень, а коли сигналізує болем, бо 
ви перейшли допустиму межу, за 
якою вже починається шкода для 
організму. Хоча, загалом, вважає 
Марі, заняття спортом не потребує 
особливих емоцій, воно має стати 
частиною нашого життя, звичкою, 
рутиною. Не треба займатися що-
дня, достатньо через день, але до-
лати себе не по дорозі до спортза-
ли, а в самій залі.

Здорове харчування в умовах 
перебування більшої частини дня 
поза домом не є завданням про-
стим, однак здійсненним. Відома 
блогерка, за фахом біолог (займа-
лася генетикою, імунологією та ви-
кладала в НаУКМА), Дарія Озерна 
пропонує немало „лінивих“ рецеп-
тів, один з яких — салат зі собою. 
Робите мікс із різних овочів і по-
шарово поміщаєте його в скляну 
баночку, яку кладете в сумку. На 
роботі додаєте олії й перемішуєте. 
Якщо нема змоги тримати десь у 
шафці її запас, то підійде й свіжий 

йогурт з крамниці, не солодкий. 
Усе корисне й, головне, нічого не 
тече, не бруднить сумки й не псу-
ється.

Якщо ви надумали зменшити 
кількість цукру у своєму раціоні, то 
не варто його замінювати на фрук-
тозу, бо вона, вважає персональна 
тренерка й ведуча програми „Зва-
жені та щасливі“ Аніта Луценко, ще 
гірша, ніж цукор — відразу пере-
ходить у зайвий жир у тілі. Вона не 
дає відчуття ситості, тож її можна 
спожити навіть більше, ніж цукру. 
Здорове солодке, пише Аніта, — це 
все-таки мед, фрукти, сухофрукти 
та ягоди.

Ведуча проекту про здоровий 
спосіб життя Healthy Brunch Ми-
рослава Ульяніна пропонує різні 
смузі, котрі не радить робити на 
основі соків із пакету та молока. 
Збиті блендером сік з апельсина, 
банан, трохи морожених ягід, за-
мочена на декілька годин у воді 
чайна ложка льону — і маєте не 
лише смачну, а й корисну їжу. Га-
рячий варіант: заварений зелений 
чай, апельсиновий фреш і обліпиха. 
Мирослава нагадує, що їжа — це 
наш вибір і бажано, щоби він був 
правильний, а не продиктований 
нашими дитячими звичками чи 
рекламою.

Наталя ЯЦЕНКО
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ПЕРЕРВА

КРОСВОРД
Горизонтально: 
1. Американський телесеріал про лейтенанта 
поліції, детектива у справах убивств. 3. Систе-
ма обліку кількості та якості земель. 5. За давні-
ми віруваннями гуцулів чорт, сатана, злий дух. 
7. Урочистий огляд військ. 9. Великий хижий звір. 
10. Сума або різниця двох алгебраїчних виразів. 
12. Іспанський художник, один із засновників ку-
бізму, автор картини „Герніка“. 14. Одиниця по-
тужності. 16. Орган військової розвідки та контр- 
розвідки Німеччини в 1928–1945 рр. 17. Розмір 
плати за різні послуги. 18. Ситуація в шахах, коли 
гравець не може зробити черговий хід, не поста-
вивши під удар свого короля; нічия. 19. Молоч-
ний продукт. 20. Перо, що прикрашає жіночий 
капелюшок. 22. Місто в Криму на березі Чорного 
моря. 23. Конусоподібний насип порожніх порід 
біля шахти. 24. Їстівний морський двостулковий 
молюск. 26. Форма прозового художнього тво-
ру. 27. Райцентр Тернопільської області, поблизу 
якого в ХІХ столітті знайшли Збруцького ідола. 
29. У давньогрецькій міфології муза, опікунка 
комедії. 30. Острів, який у ХVI ст. португальські 
мореплавці назвали Формозою. 31. Невелика бу-
лочка, що має форму рога. 32. Продаж товарів, 
майна з публічного торгу, покупцеві, який запро-
понував найвищу ціну.

Вертикально:
1. Місто-курорт в Івано-Франківській області, ра-
йонний центр. 2. Пора року. 3. Поширена пріс-
новодна (переважно ставкова) промислова риба. 
4. Явище спонтанного перетворення атомного ядра 
ізотопу одного хімічного елемента на ядро ізотопу 
іншого елемента, що супроводжується ядерним ви-
промінюванням та поділом ядер. 5. Інженер, який 
конструює літаки. 6. Товстий, дуже міцний мотузок 
з дроту чи волокон; линва. 7. Особа, уповноваже-
на однією з воюючих сторін вступати в переговори 
з іншою воюючою стороною. 8. Висловлення ко-
му-небудь звинувачення в чомусь, незадоволення 
чимось. 10. Будівля над мінеральним джерелом, об-
ладнана для приймання лікувальних вод. 11. Підго-
товка померлого фараона до потойбічного життя. 

13. Той, хто до всього ставиться критично-недовір-
ливо, в усьому сумнівається. 15. У давніх греків і 
римлян переможець у змаганнях музикантів, ора-
торів, якого вшановували лавровим вінком. 21. Ко-
лючий кущ з темно-синіми їстівними терпкуватими 
плодами. 22. Різкий високий звук, утворений силь-
ним видиханням повітря крізь стулені губи. 23. Пас-
та з помідорів. 25. Наклейка на товарі, в якій зазна-
чено назву, місце виготовлення, кількість; етикетка. 
27. Місто в Нідерландах, де перебуває Міжнародний 
Суд ООН. 28. Револьвер особливої системи з обер-
товим барабаном.

Склала Христина ВЕСЕЛА

1 2

3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17

18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31

32

Відповіді на кросворд,  
опублікований у числі 5

Горизонтально: 5. Апокаліпсис. 7. Аеропорт. 8. Акус-
тика. 10. Команда. 12. Ракетка. 14. Піаніно. 16. Група. 
18. Аколада. 21. Реостат. 24. Крига. 25. Мавпа. 26. Оде-
са. 27. Фантаст. 30. Елемент. 33. Акант. 34. Ярмарок. 
37. Монолог. 39. Арктика. 40. Романтик. 42. Корделія. 
43. Контрабанда.
Вертикально: 1. Болонка. 2. Такт. 3. Ліґа. 4. Ескулап. 
5. Аконіт. 6. Сатира. 7. Астана. 9. Аманат. 11. Ажур. 
13. КІА. 15. Ідо. 16. Гармата. 17. Арбалет. 19. Карта. 
20. Легат. 22. Содом. 23. Арсен. 27. Фарфор. 28. Апо. 
29. Карт. 31. Еко. 32. Теорія. 35. Ремарк. 36. Кастинґ. 
37. Матрона. 38. Новела. 41. Карб. 42. Куба.

Відповіді на кросворд,  
опублікований у числі 6

Горизонтально: 7. Карпати. 8. Адресат. 
9. Кальвадос. 10. Треві. 12. Трупа. 14. Па-
фос. 16. Аґрус. 18. Кузен. 19. Палеонтоло-
гія. 20. Оселя. 21. Нонет. 23. Прайд. 25. Па-
лаш. 27. Океан. 28. Каріатида. 29. Анкерок. 
30. Схимник.
Вертикально: 1. Матрона. 2. Гайка. 3. Ци-
клоп. 4. Пандус. 5. Трест. 6. Караван. 
11. Картахена. 13. Розбійник. 15. Фортуна. 
17. Скеля. 18. Клоун. 20. Окарина. 22. Тран-
зит. 23. Перука. 24. Джинси. 26. Шкіра. 
27. Оазис.
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РЕКЛАМА ТА ОГОЛОШЕННЯ

Дирекція та колектив Навчально-наукового інституту пра-
ва та психології Національного університету „Львівська 
політехніка“ з глибоким сумом сповіщають про відхід у 
вічність професора кафедри кримінального права і про-
цесу

Лева Федоровича Гули.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям 
покійного.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ  
ДВЕРЕЙ

на кафедрі систем автоматизованого проек-
тування Інституту комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій Національного уні-
верситету „Львівська політехніка“ відбудеться 
16 березня 2019 р. об 11.00.

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів та 
їхніх батьків прийти до нас за адресою:  
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, корпус 4,  
кімн. 325.

Як подати оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від підприємств, організацій та 
приват них осіб.

Вартість оголошення 
•  комерційного характеру: до 30 слів — 70,00 грн.; від 30  до 60 слів — 

140,00 грн.; понад 60 слів — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 20,00 грн.; 
• співчуття — 30,00 грн.; 
• привітання: до 30 слів — 50,00 грн.; від 30 до 60 слів — 100,00 грн.

Система знижок: більше трьох публі кацій — знижка 10% від 
суми замов лення.

Ціни подано з урахуванням податку на додану вартість. 

Крайній термін подання ого ло шен ня — десять днів до виходу 
газети.

 Адреса редакції: 79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 103. 
Тел. (0322) 258-21-33. 

Е-mail:  audytoriya@gmail.com
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Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004

Виходить з жовтня 1946 року. 
Періодичність — один раз на тиждень. 
Сфера розповсюдження — загальнодержавна. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 4. 
Обсяг  2,79 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 190348

В. о. головного редактора — Наталія ПАВЛИШИН

Відповідальний секретар — Христина ВЕСЕЛА

Редактори відділів:

освіти і науки — Ірина МАРТИН

молоді, сім’ї та спорту — Наталія ПАВЛИШИН

культури та дозвілля — Наталя ЯЦЕНКО

Літературний редактор — Олег СЕМЕНИШИН 

Комп’ютерне складання — Дмитро ГРИГОРЧАК

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

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
„ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“

оголошує конкурс на заміщення посад  
завідувачів кафедр:

 • електронно-обчислювальних машин;
 • теоретичної та загальної електротехніки.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: 

 ✓ заяву; 
 ✓ особовий листок обліку кадрів із фотографією;
 ✓ автобіографію; 

 ✓ копії документів про вищу освіту, наукові ступені та 
вчені звання; 

 ✓ список друкованих праць і винаходів із зазначенням 
публікацій в журналах, що входять до наукометричних 
баз даних (Scopus, Web of Science) та індексу Гірша, 
завірених за встановленим порядком; 

 ✓ згоду на збір та обробку персональних даних;
 ✓ копії паспорта та трудової книжки.

До участі в конкурсі на заміщення посад завідувачів кафедр допускаються особи, які мають науко-
вий ступінь доктора чи кандидата наук та вчене звання професора чи доцента відповідно до профілю 
кафедри, а також стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років. 

Термін подання документів на конкурс — місяць від дня опублікування оголошення в газеті.

Документи на участь у конкурсі прохання надсилати на ім’я ректора Національного університету 
„Львівська політехніка“ за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 303, конт. тел. 258-24-82.

Житлом університет не забезпечує. 
Ректорат

ЕКСПРЕС-ОГОЛОШЕННЯ
Вважати недійсними документи, 
які видав Національний універси-
тет „Львівська політехніка“: 
студентський квиток на ім’я: Хомчен-
ко Олена Олександрівна;
студентський квиток № 12229253 на 
ім’я: Міщенко Тетяна Вікторівна;
студентський квиток № 12279579 на 
ім’я: Змисла Марта Русланівна;
студентський квиток № 11341631 на 
ім’я: Печенюк Володимир Михайло-
вич;
студентський квиток № 12228726 на 
ім’я: Дейнека Анастасія Ігорівна;
студентський квиток № 11865517 на 
ім’я: Кулик Володимир Ярославович;

студентський квиток на ім’я: Мель-
ник Лілія Іванівна;
студентський квиток на ім’я: Місяй-
ло Марія Олегівна;
студентський квиток на ім’я: Глазо-
ва Наталія Миколаївна;
студентський квиток № 12070022 
на ім’я: Потапенко Віталій Євгено-
вич;
студентський квиток № 11904066 
на ім’я: Здробилко Назарій Юрійо-
вич;
студентський квиток на ім’я: Стисло 
Христина Ярославівна;
студентський квиток на ім’я: Могил-
ка Євгенія Анатоліївна;

студентський квиток № 11812697 на 
ім’я: Запороженко Владлена Віталі-
ївна;
студентський квиток на ім’я: Беско-
ровайна Мар’яна Романівна;
студентський квиток № 12281913 
на ім’я: Філіжанко Ярина Олександ- 
рівна;
залікову книжку № 1605305 на ім’я: 
Окотруб Віталій Вікторович; 
студентський квиток на ім’я: Хоми-
шин Ольга Петрівна.
Вважати недійсним посвідчення ди-
тини з багатодітної сім’ї № 078816, 
видане Управлінням соціального 
захисту м. Львова на ім’я: Попадюк 
Юлія Ігорівна.
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