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Як Голодомор як геноцид вплинув 
на сьогодення?

Страждання, яких завдав Голо-
домор 1932 – 1933 років — без-
жально спланований геноцид 
комуністичного режиму 
(якщо ж брати ширше — то всі 
репресії сталінських і неста-
лінських років), не минули 
безслідно не тільки для тих 
українців, які вижили, а й для 
нашого колективного сві-
домого загалом. Психологи 
стверджують, що коли травма 
в одному поколінні належним 
чином не опрацьована, вона 
передається у спадок по-
колінню наступному. Навіть 
люди, які народилися після 
трагічних подій і нібито не 
є безпосередньо травмовани-
ми, переживають усі ознаки 
колективної травми та праг-
нуть позбутися неприємних 
відчуттів.

Батьківські страхи, невміння 
протистояти насиллю, очіку-
вання передаються підсві-
домо дітям. Тому ті настрої, 
що маємо тепер у суспільстві, 
є не просто реакцією на 
реалії — передумови їх появи 
формувались у минулому. 
Заступник директора Інсти-
туту демографії та соціаль-
них досліджень Олександр 
Гладун вважає, що недовіра 
у суспільстві, підозра щодо 
один одного, бажання не ви-
совуватися, просто перебути 
важкі часи — все це психо-
логічні наслідки Голодомору. 
Крім них, є ще й наслідки 
демографічні…

Можливо, тепер ми так бага-
то говоримо про ці трагічні 
події минулого, бо забуття, 
витіснення негативних емо-
цій — не найкращий спосіб 
позбутися їх. А ось прогово-
рювання на всіх рівнях має 
для всієї нації психотерапев-
тичний ефект. Виплакане, 
щиро пережите подумки ще 
раз звільняє всіх від тяга-
ря досвіду, хоч при цьому 
в пам’яті залишається слід, 
а водночас і надія, що поді-
бне більше не повториться. 
Точніше — ми будемо пиль-
ними, щоб не повторилося.

Богдан Андрієцький, молодший науковий співробітник 
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій:

„Українці стали нерішучі“
Мене зараз найбільше бентежить те, як на подіях мину-
лого спекулюють політики. Часто люди з тих районів, де 
був геноцид, і які, ймовірно, втратили своїх близьких, 
бачу по телебаченню, заперечують його. Вони або заля-
кані, або зомбовані… Це ще один аспект, який не менш, 
ніж мова, роз’єднує українців. Та не тільки Голодомор, 
а й інші репресії вплинули негативно на українців — через них вони стали 
нерішучі й, навіть маючи позицію, не підтверджують її справами, а також 
надіються не на себе, а на лідерів, на владу.

Соломія Савчук, студентка другого курсу Інституту права 
та психології:

„Жертвами не почуваємося“
На період Голодомору мої родичі якраз виїхали за кор-
дон, тож геноцид їх оминув. Українці, можливо, лише 
під час Голодомору відчували себе жертвами, але тепер 
не відчувають. Оскільки ми люди ХХІ століття, як би нам 
кепсько не було, як би наша держава низько не падала, 
однак до таких жахливих років ми не повернемося.

Юлія Богданова, старший викладач Інституту архітектури:

„Я націлена в майбутнє“
Під час колективізації постраждала польська частина 
моєї родини: у прабабці на Хмельниччині забрали все 
господарство, але вона приховала корову, і за це її роз-
стріляли. Реабілітація не додала нам любові до радян-
ської влади. Проте я — вже інше покоління і в мене нема 
страху щодо змін, я націлена в майбутнє. Гадаю, що Го-
лодомор — це історія, з якої треба зробити висновки, 
щоб подібні речі не повторювались, але постійно гово-

рити не варто, ліпше розробляти стратегії щодо покращення сьогодення.

Міркувала й опитувала Наталя ЯЦЕНКО

Альбіна Кондрич, студентка третього курсу Львівської 
комерційної академії:

„Моя бабуся досі боїться“
У нашій родині під час Голодомору, розповідала мама, 
на Полтавщині померла дідова сестра. Люди, які пе-
режили лихо, бояться не наїстися. Ось моя бабуся досі 
боїться, що не вистачить хліба, постійно їсть його, він 
для неї — найсвятіше. Думаю, що в моєї мами у глибині 
душі теж є такий страх. У мене він невеликий, бо я сама 
геноциду не пережила. Молодь живе у певному достатку, 
живе теперішнім — не робить, як раніше робили, продуктових запасів, тому 
страху щодо голоду в неї нема. Сподіваюся, що голодомору більше не буде, 
хоч, дивлячись на нашу державу, прогнози не надто оптимістичні.
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авторський проект

Праця і відданість 
бережуть українство
Авторський проект Ірини Фаріон „Від книги — до мети“ 

12 листопада поповнився зустріччю із мовознавцем, директором 
Інституту укра їнської мови НАН України Павлом Гриценком.

Від академічної громади та ректора 
Львівської політехніки гостя при-
вітав проректор Богдан Моркля-
ник.

Павло Гриценко досліджує 
укра їнську діалектну мову, про-
блеми взаємодії діалектів і літе-
ратурної мови, типології і зв’язків 
слов’янських діалектних систем, 
теорії лінгвістичної географії, 
діалектної текстології й тексто-
графії, історії мовознавства. 
Професор став ініціатором дослі-
дження говірок Чорнобильської 

зони. Авторству Павла Юхимови-
ча належить понад 400 публікацій 
із українського та слов’янського 
мовознавства.

Свій приїзд науковець присвятив 
пам’яті незабутніх колег-львів’ян, 
з якими працював багато років, зо-
крема професорів Ярослави Закрев-
ської та Михайла Худаша.

— Відколи почав усвідомлюва-
ти себе носієм української мови, 
а ще більше у студентські роки, 

нарада-семінар

Вступна 
кампанія-2014

У Політехніці 13 листопада 
відбулася регіональна 

нарада-семінар з питань 
організації вступної кампанії 
2014 року.

На нараду до Львова приїхали 
представники вишів зі Львівської, 
Закарпатської, Івано-Франків-
ської, Рівненської, Чернівецької, 
Волинської, Хмельницької, Тер-
нопільської областей. Це були 
проректори (заступники директо-
рів), відповідальні секретарі при-
ймальних комісій і відповідальні 
у вишах особи за внесення відомос-
тей і даних до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти 
(ЄДЕБО). Доповідачів предста-
вив ректор Політехніки професор 
Юрій Бобало. Розглянули підсумки 
вступної кампанії 2013 року та осо-
бливості вступної кампанії-2014 
(доповідали головний спеціаліст 
сектора міжнародних освітніх про-
ектів департаменту вищої освіти 
МОН О.Януш і голова Львівського 
регіонального центру оцінювання 
якості освіти Л.Середяк). Про ро-
боту ЄДЕБО розповів начальник 
відділу реєстру ДП „Інфоресурс“ 
В.Анохін. Також участь у заході 
взяла головний державний інспек-
тор управління контролю за діяль-
ністю вищих навчальних закладів 
Державної інспекції навчальних 
закладів України В.Проценко.

І. Ш.Закінчення на 9 с. m

ринок праці

NBS ставить на молодь
Нещодавно студенти кафедри 

міжнародної інформації 
Полі тех ніки мали змогу 
дізнатися про можливості 
й особливості праце влашту-
вання в корпорації Nestle.

На зустріч 12 листопада з представ-
ником Бізнес-сервіс-центру Nestle 
(Nestle Business Services) і рекру-
тингового агентства ADECCO, що 
підбирає персонал для NBS, при-
йшли старшокурсники — майбутні 
бакалаври й магістри спеціальності 

„Міжнародна інформація“. В. о. за-
відувача кафедри МІ доцент Василь 
Гулай наголосив, що ґрунтовні зна-
ння з політології, права, економічних 
дисциплін, іноземних мов, навички 
у роботі з сучасними технологіями 
дозволяють випускникам кафедри 
претендувати на роботу в транснаці-
ональних корпораціях. Випускники 
Політехніки нині успішно працюють 
і в компанії Nestlе.

HR-бізнес-партнер відділу пер-
соналу NBS Олена Сосновська нага-
дала, що історія нині відомого у світі 

виробника продуктів харчування роз-
почалась у 1860-х, коли швейцарський 
фармацевт Генрі Нестле створив пер-
ший продукт для немовлят. В Україні 
Nestle нині належать „Світоч“, та-
кож „Волиньхолдинг“ і „Техноком“ 
(ТМ „Торчин“ і „Мівіна“ відповід-
но). Важливою подією стало ство-
рення у Львові Бізнес-сервіс-центру 
Nestlе, який забезпечує обробку даних 
у галузі фінансів і управління персо-
налом, надає послуги підприємствам 

Закінчення на 6 с. m
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конференція

Дослідження й проекти 
комп’ютерників — на часі
З 13 до 16 листопада у Львівській політехніці відбулася щорічна 

VIII міжнародна науково-технічна конференція „Комп’ютерні 
науки та інформаційні технології“, яку традиційно організував 
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій Львівської 
політехніки за підтримки західноукраїнського об’єднаного осередку 
Асоціації інженерів електротехніки та електроніки (IEEE MTT/ED/
AP/CPMT/SSC).

У вітальному слові директор ІКНІ 
професор Микола Медиковський 
звернув увагу на важливість особис-
тих контактів науковців ІТ-галузі 
під час щорічних наукових зустрічей 
у Політехніці, які більше, ніж сучас-
ні віртуальні інтернет-конференції, 
дозволяють розвинути продуктив-
ний полілог, озвучити додаткові за-
питання, контактувати з доповідача-
ми-дослідниками й фахівцями галузі.

— Як проректор із наукової 
роботи університету, я звертаю 
особливу увагу на те, щоб резуль-
тати наукових досліджень засто-
совувалися на практиці та несли 
позитивні зміни для суспільства. 
Проекти в галузі інформаційних та 

комп’ютерних технологій ніколи 
не мають проблем із впроваджен-
ням у життя, доводити їх прикладне 
значення нема потреби, — наголо-
сив під час відкриття конференції 
професор Зорян Піх, побажавши на-
уковцям плідної праці в усіх десяти 
запланованих секціях.

У фахових наукових бесідах взяли 
участь науковці України, Росії, Поль-
щі, Канади, Хорватії, Лівії, Австрії, 
Іспанії та представники великих ІТ-
компаній нашого регіону, — загалом 
більше 120 осіб, 25 з яких прибули з-за 
кордону. Тематика конференції сто-
сувалася програмного забезпечення, 
інформаційних систем та мереж, на-
нотехнологій, автоматизованих сис-

тем управління, а також питань при-
кладної та комп’ютерної лінгвістики, 
соціоінформатики тощо. Значну ува-
гу науковці присвятили обміну досві-
дом науково-методичної роботи, яка 
стосується викладання профільних 
дисциплін у вишах, впровадження 
нових методик та підвищення якості 
знань студентів.

Анна ГЕРИЧ

гарна традиція

Справжнє свято: викладачі вітають студентів
Чотирнадцятого листопада, 

якраз перед Днем студента, 
кафедра політології та міжна-
родних відносин Інституту гу-
манітарних та соціальних наук 
Львівської політехніки відсвят-
кувала День міжнародника.

Так оригінально науково-педагогіч-
ний колектив кафедри вже другий 
рік поспіль відзначає найкращих 
своїх студентів першого-третього 
курсів та групу спеціальності „Між-
народні відносини“ й підсумовує 
різноманітні здобутки молоді.

— За рік, який минув від торіш-
нього свята, ми здобули чимало пе-
ремог, якими можемо пишатися. Зо-
крема, це наша активна громадянська 
позиція, успіхи під час олімпіад, ви-
саджування магнолій біля головного 
корпусу вишу, прибирання міських 
парків, підкорення Говерли, де наші 
студенти встановили прапор ІГСН. 

Були й моменти, які нас засмучува-
ли. Але ми долали перешкоди, бо все в 
житті цінується тільки тоді, коли здо-
буваємо його працею, — звернулася 
до присутніх завідувач кафедри полі-
тології та міжнародних відносин, ди-
ректор ІГСН доцент Ярина Турчин.

Власним досвідом із наймолод-
шими поділилися другокурсники 
Ольга Самчук та Владислав Бахін. 
Цими днями до міжнародників По-
літехніки за програмою обміну за-
вітали сім студентів Російського 
державного гуманітарного універ-
ситету в Москві, з яким кафедра 
співпрацює не перший рік. Укра-
їнською мовою від імені гостей до 
українських колег звернувся сту-
дент-міжнародник Вадим Шнейдер.

Подарунки з рук директора Яри-
ни Турчин, насамперед, отримали 
гості з Москви. Сувенірами й со-
лодощами нагородили переможців 
першого туру 71-ої Студентської 

наукової конференції — Мар’яну 
Гасяк, Ростислава Курганського та 
Христину Пороховник, яка також 
перемогла у другому, загальноуні-
верситетському, турі СНТК. Мар’яну 
Гасяк було нагороджено вдруге — за 
перемогу на Всеукраїнській олімпі-
аді з політології. Найкращими сту-
дентами цьогоріч визнали Оксану 
Лагоду (2 курс) та Оксану Хар (3 
курс). Оскільки першокурсники від-
значитися вагомими здобутками за 
два з половиною місяці навчання ще 
не встигли, то за свідому громадян-
ську позицію та активну діяльність 
відзначили одну з груп (МВ-13).

Апогеєм святкування стало ого-
лошення переможця в номінації 
„Найкраща група спеціальності 
„Міжнародні відносини“. Торт та 
багато кольорових кульок отримали 
представники групи МВ-21.

Анна ГЕРИЧ
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студентський обмін

Наука послужила мистецтву
Кожен студент Львівської політехніки знає вислів „Litteris et 

Artibus“. Але не кожному вдається зреалізувати його у своєму 
житті. Студентам кафедри обліку та аналізу пощастило втілити таку 
ідею протягом двох тижнів жовтня.

14 жовтня група студентів 
напряму підготовки „Облік 
і аудит“ Інституту економі-
ки і менеджменту зустрічала 
своїх колег із Університету 
Марії Склодовської-Кюрі 
у Любліні (Польща). Тиж-
день із гостями у Львові про-
летів непомітно, адже був 
насичений безліччю цікавих 
подій, основною з яких була 
VI студентська наукова кон-
ференція „Проблеми обліку, 
контролю та аналізу в еко-
номіці України“ (зі статусом 
міжнародної), а поза тим 
знайомство із польськими 
колегами-студентами, екс-
курсії, прогулянки Львовом, 
які супроводжувалися друж-
німи розмовами, жартами, 
адже товариство було щонайкраще.

А через тиждень уже гостинний 
Люблін зустрічав нас своїми старо-
винними вулицями, вкритими такою 
близькою нам бруківкою. Здавало-
ся, ми приїхали у Львів. Але трішки 
інший. Словом почався другий етап 
нашої співпраці.

Зі собою до Любліна ми привезли 
хорошу погоду — прогулянки, екс-
курсії та розваги супроводжувалися 
теплим сонцем та свіжим вітерцем. 
В такі дні й ІІ міжнародна наукова 
студентська конференція „Фінан-
сова звітність у добу глобалізації“, 
організатором якої є науковий гурток 
бухгалтерського обліку факультету 
економіки університету ім. Марії 
Склодовської-Кюрі у Любліні, про-
ходила якнайефективніше.

Студентки ІНЕМ Христина Си-
дорчук та Ілона Борис гідно пре-
зентували свої доповіді, які згодом 
захищали, даючи відповіді на запи-
тання зацікавленої аудиторії. Та-
кий досвід надовго запам’ятається 
дівчатам і стане корисним для їхніх 
наступних кроків на науковій ниві.

Цікавою була поїздка під назвою 
Radar 2013 у відпочинковий комплекс 
Ліси Яновські. Такий з’їзд збирає ак-
тивних у житті університетів студен-
тів. Протягом трьох днів відбувались 

інтеграційні тренінги, ігри, лекційні 
заняття, а ввечері спілкування поль-
ською та українською біля багаття із 
типовими наїдками під музику. Спі-
вали там і польських, і українських 
пісень. Ділилися культурними над-
баннями кожен своєї нації. Старалися 
відкрити для нових друзів те краще, 
що знаємо самі.

Ми відвідали багато визначних 
пам’яток архітектури, ознайомилися 
з історією різних міст, вивчали най-
різноманітніші експозиції україн-
ських та польських музеїв, а ще мали 
безліч вражень від спілкування зі 
студентами, аспірантами, виклада-
чами іноземного університету.

Завершуючи цю розповідь, при-
гадую крилатий вислів, який цілком 
може стосуватися нашого випадку: 
наука послужила мистецтву, мис-
тецтво ж піднесло науку. Дякую за 
цю виняткову можливість кафедрі 
обліку та аналізу. Для мене це були 
надзвичайно цікаві і потрібні тиж-
ні мого життя. Знаю, що кафедра 
не шукає причин, а шукає можли-
востей. Тому закликаю студентів 
цікавитися і брати активну участь 
у науковій діяльності кафедри.

Оля КІНДРАТ, 
студентка групи ОА-41 ІНЕМ

коротко

У Львівській політехніці відбувся 
ІІ етап сезону 2013/14 інтелек-
туальної гри „Що? Де? Коли?“. 
У змаганнях взяло участь 15 ко-
манд. Бронзовими призерами ста-
ла команда студентів групи ПІ-31 
ІКНІ „Цитрус“, лише на фініші 
випередивши лідера сезону „Red 
Hot Chilly Penguins“, які задоволь-
нилися четвертим місцем. А долю 
переможця вирішили всього 
2 пункти рейтингу. Срібними при-
зерами стали „Бійці невидимого 
фронту“ , перемогли досвідчені 
„Парадокс ДНК“ з п’ятьма пред-
ставниками ІНЕМ та одним ІКНІ.

Триває реєстрація для участі 
у студентському Чемпіонаті 
комп’ютерних талантів „Золотий 
Байт“. Змагання для талановитих 
студентів і випускників, котрі 
прагнуть реалізувати себе у сфері 
IT-технологій, дизайну і комуніка-
цій, проводить комп’ютерна ака-
демія „ШАГ“, у Львівській області 
чемпіонат проходить за підтримки 
Львівської ОДА. Цього року чемпі-
онат набув міжнародного статусу.

У вищих навчальних закладах 
Львівської області навчаєть-
ся 139,1 тис. студентів, зокрема 
19,2 тис. — у закладах І-ІІ рівнів 
акредитації та 119,8 тис. — у за-
кладах ІІІ і IV рівнів. За денною 
формою навчання здобуває 
освіту 95,8 тис. студентів. Дівчат 
і хлопців приблизно порівну 
(жінки становлять 50,2 % від усіх 
студентів). Про це повідомили 
в ГУ статистики у Львівській 
області. Серед регіонів України 
у розрахунку кількості студентів 
на 10 тис. населення Львівщина 
посідає третє місце (після Києва 
та Харківської області).

Український інститут Америки 
оголосив конкурс есе на тему 
„Чому сьогодні має значення Та-
рас Шевченко?“. До участі в кон-
курсі запрошують молодих людей 
віком від 14 до 21 року. Твори 
обсягом до 1000 слів повинні бути 
написані англійською мовою. 
Перша премія за перемогу стано-
вить $3000, друга — $2000, третя — 
$1000. Крім цього, передбачено 
десять заохочувальних премій по 
$300. Кінцевий термін подання 
робіт — 31 січня 2014 року.

За матеріалами інформагенцій
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компанії в майже 20 країнах Європи. 
Наприклад, працівникам компанії 
в Румунії чи Австрії зарплату нарахо-
вують саме у цьому центрі. Львів, як 
розповіли на зустрічі, привабив Nestle 
вигідним розташуванням, великою 
кількістю вишів, відтак фахівців. NBS, 
схоже, таки ставить на молодь: якщо 
у 2011-му починав із півсотні, то за-
раз має майже півтисячі працівників, 
середній вік яких 27 років.

Компанію, NBS зокрема, цікав-
лять люди зі знанням мов (особливо 
актуальні скандинавські), із вмін-
ням аналітично мислити і добрими 
„м’якими“, тобто комунікативними, 
навичками, адже потрібно працюва-
ти як з цифрами, звітами, великими 
масивами даних, так і з клієнтами, 
пояснила представниця NBS Тамара 
Репеченко. А от пропонує NBS таке: 
конкурентна зарплата, привабливий 
соціальний пакет (система харчу-
вання, медична страховка, зокрема 
оздоровчі програми). Студент може 
орієнтуватися на посади спеціаліста 

і молодшого спеціаліста, ймовір-
ність гнучкого робочого графіка. 
Працівники NBS мають можливість 
розвивати власну кар’єру (від ві-
дувати тренінги, за кошт компанії 
вивчати англійську, що є робочою 
для Nestle). Студентів зацікавив 
механізм працевлаштування. Алі-
на Юрьєва, керівник офісу ADECCO 
у Львові, розповіла про етапи: анке-
та, співбесіда в ADECCO, тестування 
(на професійні, мовні знання тощо), 
фінальне інтерв’ю у NBS. Поряд із 
актуальними вакансіями там фор-

мують і резервні бази. Представни-
ця ADECCO зазначила:

— Деякі студенти бояться зверта-
тися в бізнес-сервіс-центр, щоб про-
йти відбір, думаючи, що це складно 
і довго. Ми справді відбираємо кра-
щих — це не секрет: рівень послуг 
компанії ставить певну планку. Але 
не треба боятися пробувати, це може 
кожен. Потрібні лише бажання, знан-
ня і певна наполегливість.

Укінці зустрічі охочі могли за-
пов нити аплікаційну форму NBS.

Ірина ШУТКА

ринок праці

NBS ставить на молодь

академічна мобільність

Недавно у Політехніці презентували проект INFINITY, що змінює програму 
ЄС „Еразмус-Мундус“ і буде втілюватись у 2014 – 2017 роках. Уже стартував 

період подачі заявок на участь — триватиме він до 15 січня 2014 року

INFINITY: на навчання до Європи
Проект INFINITY (INternational 
Fellowship IN transdisciplinarITY) пе-
редбачає можливість навчання, ста-
жування за кордоном, зокрема в та-
ких вишах, як Технічний університет 
Острави (Чехія), Естонський універ-
ситет наук про життя, Університет 
Нової Гориці (Словенія), Політех-
нічний інститут Лейрії і Університет 
Лісабона (Португалія). Незважаючи 
на те, що обмін здійснюється у різ-
них галузях (інженерія, природничі 
науки, економіка тощо), але в По-
літехніці до проекту наразі можуть 
долучатися лише представники ІАРХ 
(архітектура, дизайн) і суміжних на-
прямів (будівництво, хімія, менедж-
мент, соціологія).

Брати участь можуть студенти 
(бакалавранти й магістранти), магі-
стри, докторанти, постдоки, пред-

ставники адміністрації. Та координа-
тор INFINITY в Політехніці доцент 
кафедри ДОА Ореста Ремешило-Риб-
чинська на презентації 13 листопа-
да порадила зголошуватися навіть 
першокурсникам — кандидатури 
внесуть у базу даних проекту. Пере-
вагу матимуть сироти, представники 
малозабезпечених сімей із добрими 
знаннями англійської, фаху. Треба 
визначитись із вишем, курсом, його 
тривалістю, потім заповнити відпо-
відні документи, пройти тестування 
з англійської. Учасникам проекту ЄС 
обіцяє щомісячні стипендії у розмірі 
від 1000 до 2500 євро. В кінці — від-
повідний сертифікат, зарахування 
кредиту в рідному виші. Політехні-
ка також готується прийняти охочих 
повчитися тут. Участь вишу в проекті 
стала можливою завдяки проректору 

Політехніки з міжнародних зв’язків 
Юрію Рашкевичу, підтримці дирек-
тора ІАРХ Богдана Черкеса; до реа-
лізації проекту долучились Ореста 
Ремешило-Рибчинська, Андрій Баєв 
(кафедра ДОА).

Недавно в Донецьку відбулося 
підписання Меморандуму про спів-
працю між основним координатором 
програми INFINITY і представника-
ми 19 вишів — учасників проекту 
з країн пострадянського простору. 
Основним координатором проекту 
є професор Антоніо Костельбранко 
з архітектурного факультету Уні-
верситету Лісабона. Більше інфор-
мації — в 321 ауд. г. к. Політехніки 
або на http://infinity.fa.ulisboa.pt/ чи 
у „Фейсбуці“, „Вконтакті“.

Ірина ШУТКА

m Закінчення. Початок на 3 с.
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лекція

Львів відкритий до світу, до знань
Минулого вівторка, 12 листо-

пада, до альма-матер завітав 
міський голова Львова Андрій 
Садовий із публічною лекцією 
„Розвиток міста, в якому 
комфортно жити“.

Представляючи гостя, ректор уні-
верситету Юрій Бобало запевнив, 
що міський очільник ніколи не за-
буває, що навчався в Політехніці 
і в міру можливостей допомагає ви-
рішувати різноманітні проблеми 
життєдіяльності й розвитку вишу. 
Та й в апараті міської ради працює 
чимало політехніків (багато з них — 
після студентського стажування 
в мерії).

Випускник 1995 року (закінчив 
нинішній ІТРЕ) згадав про свої сту-
дентські роки і сказав, що, коли був 
студентом, ніколи не думав, що пра-
цюватиме в міській раді, тим більше 
ніколи не повірив би, що стане ме-
ром. Але ще до роботи у міській вла-
ді цікавився багатьма речами: еко-
номікою, фінансами, громадським 
життям, медіа, виробництвом тощо. 
Переконаний, що це й дало можли-
вість пізніше орієнтуватися в житті 
міста. Але головне, вважає Андрій 
Іванович, — вміння знаходити по-
трібних людей, готових частину 
життя присвятити місту.

Як зробити Львів успішним? 
Треба, щоб у його владі працювали 
успішні люди!

Очільник Львова поділився 
планами й намірами, серед яких — 
надалі розвивати дві пріоритетні 
галузі, які мають дуже великий 
потенціал: туристичну й ІТ. Роз-
виток туризму (ще належить зро-
бити 98 �) швидко дає нові робо-
чі місця та приваблює інвестиції. 
У сфері інформаційних технологій 
на початку 2013-го року працювало 
близько 10 тисяч людей, а наступ-
ного року ця цифра становитиме 
вже 13 тисяч.

Головний принцип міста — роз-
вивати своє. Як приклад, Андрій 
Садовий навів низькопідлоговий 
трамвай, виготовлений концерном 
„Електрон“. Він коштує удвічі де-
шевше за чеські, польські, хорват-
ські аналоги. Крім цього, принцип 
„купуй львівське“ — це робочі місця 
та податки.

Мер поділився методом бороть-
би з проблемою, яка стосується 
багатьох, — блокування рахунків 
казначейством. Місто працює з Єв-
ропейським банком реконструкції 

та розвитку, відтак кошти йдуть 
напряму, оминаючи казначейство. 
А до того ж, це фахові консультанти, 
радники, грантові кошти (на модер-
нізацію системи теплопостачання 
отримали грант у розмірі 10 млн.). 
Контроль за виконанням робіт за 
європейські гроші здійснюють іно-
земні компанії (зокрема, ремонт 
вулиць „приймає“ французька ком-
панія, для якої важливе дотримання 
технологій).

Андрій Садовий сказав, що го-
ворити може годинами, але позаяк 
найважливіше — почути аудиторію, 
перейшов до відповідей на питан-

ня — письмових та усних. Найбіль-
ше студентів та працівників Полі-
техніки цікавили питання транспор-
ту (коли відновлять рух трамваїв, 
коли підвищиться якість обслуго-
вування в маршрутках, розвиток 
велоінфраструктури, будівництво 
метро, проблема паркування влас-
ного автотранспорту), житла (зо-
крема, заступник директора Студ-
містечка Ігор Якубовський клопотав 
про виділення ще однієї ділянки під 
будівництво житла для політехніків, 
студентський мер Іван Попович хо-
тів дізнатися думку мера, чи існує 
житлове молодіжне кредитування), 
благоустрою міста (директор Студ-
містечка Ігор Гельжинський просив 
сприяння щодо ремонту сходів від 
гуртожитків Політехніки, позаяк 
для самого університету повне об-
лаштування парку Студентів — не-
посильна ноша; також наголосив 
на необхідності ремонту дороги 
на вулиці Відкритій, де мешкають 
учасники університетських міжна-
родних конференцій з-за кордону; 
голова профкому працівників Во-
лодимир Гайдук підняв проблему 
благоустрою скверу між корпусами 
№№ 3, 9, церквою св. Юра), водойм 
Львова, збереження архітектурної 
спадщини.

Андрій Садовий обіцяв сприяти 
у всьому, що може. Щось потребує 
чималих капіталовкладень (напри-
клад, метро, натомість дешевша, але 
так само приваблива ідея швидкіс-
ного трамвая), щось — питання часу 
(велодоріжки в багатьох районах є, 
з часом їх з’єднають у єдину систе-
му; ремонт доріг доходить свого за-
вершення), про щось треба домов-
лятися (у сквері, до розвитку якого 
прагнуть долучатись і Політехніка, 
й УГКЦ, і місто, до 70-річчя смерті 
Андеря Шептицького має постати 
пам’ятник, відтак має бути спільне 
використання парку), десь необхід-
на ініціатива наукової спільноти 
(на питання доцента ІАРХ Василя 
Петрика, чи є плани побудувати 
у Львові щось подібне до центру на-
уки Коперника у Варшаві, Садовий 
відповів, що якщо Політехніка ви-
ступить із такою ініціативою, міська 
влада знайде територію).

Тетяна ПАСОВИЧ

Міський голова Львова поділився планами 
й намірами, серед яких — надалі розвивати 
дві пріоритетні галузі, які мають дуже великий 
потенціал: туристичну й ІТ.
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Як творяться наукові школи
Професор Валерій Дудикевич 

 добре знає Політехніку: 
у 1958 році вступив на радіотех-
нічний факультет, з альма-ма-
тер пов’язав і своє професійне 
майбутнє. Нині за цим іменем — 
потужний науковий доробок, 
близько 200 винаходів, десятки 
успішних вихованців, низка від-
знак і звань (заслужений вина-
хідник України, академік Між-
народної академії комп’ютерних 
наук і систем, почесний професор 
Політехніки). Та це не лише відо-
мий учений і винахідник у галузі 
збору, перетворення й опрацю-
вання інформації, а й викладач, 
адміністратор, організатор на-
укового життя, який, до речі, 
цього тижня святкує уродини.

— Ви закінчили Політехніку 50 років 
тому.  Пригадуєте,  як  почався  Ваш 
науковий шлях?
— У 1963 році кафедра автомати-
ки і телемеханіки, на якій я пра-
цював асистентом, уклала першу 
угоду з „Термоприладом“ на роз-
робку цифрового тахометра. Я був 
залучений до НДР — відтоді почав 
працювати у цьому напрямі, моїм 
керівником був доцент Микола Кірі-
анакі. Роботи нашої кафедри знали 
скрізь: десятки авторських свідоцтв 
і патентів було впроваджено у ви-
робництво, деякі навіть без нашої 
участі. У той час великий обсяг ро-
біт виконували для військово-про-
мислового комплексу. І хоч нас 
ніби й вважали провінційним на-
вчальним закладом, проте ми мали 
замовлення наукових установ і під-
приємств з усього Союзу: Москва, 
Ленінград, Свердловськ, Таганрог, 
Київ, Вінниця, само собою Львів.

Тривалий час у нас не було спе-
ціалізованої вченої ради із захисту 
дисертацій із наших спеціальностей. 
Але з ініціативи професора Богдана 
Івановича Стадника таку докторську 
раду в Політехніці створили. Це був 
поштовх для науковців: з 1987 року 
дотепер відбулося приблизно 250 за-
хистів. У 1991 році я теж захистив 
докторську в цій раді: це було у черв-
ні, а затвердили у грудні, коли Союз 
уже розпався. Вимоги до захисту 
були жорсткі, обов’язково економіч-
на ефективність: на момент захисту 

у мене було 150 авторських свідоцтв, 
впровадження обсягом 1 млн. крб. 
(Акустичний інститут АН СРСР у Мо-
скві, „Термоприлад“ і т. д.). Цікаво, 
що в 1963 на кафедрі АТ було лише два 
доценти і жодного доктора наук. Тоді 
докторську захистити було склад-
но — і доктори були у великій пошані. 
Пам’ятаю, після захисту фото завіду-
вача кафедри ЕОМ Бенціона Швець-
кого помістили біля ректорату; там 
висіли портрети всіх докторів — осіб 
з 15. Тепер їх у Політехніці десь 250.

— Як Вам працюється з молодшими 
науковцями?
— І колись на кафедрі АТ (на якій 
працював, якою завідував), і нині 
на кафедрі захисту інформації по-
чинаємо працювати з молоддю ще 
зі студентської лави. На кафедрі діє 
студентське науково-технічне то-
вариство, і дехто, почавши роботу 
ще на 3 – 4 курсі, нині вже кандидат 
наук. Так, двоє моїх аспірантів Іван 
Опірський, Юрій Гарасим захисти-
лись десь у 25 років. На цей момент 
під моїм керівництвом захищено 
6 докторських, 20 кандидатських, 
сьому докторську в грудні захища-
тиме Михайло Паламар, нині завіду-
вач кафедри в ТНТУ ім. І. Пулюя.

З нашої ініціативи у 2010 році ВАК 
України затвердила докторську раду 
за двома спеціальностями — „Систе-
ми захисту інформації“ і „Системи та 
процеси керування“. У Західному ре-
гіоні подібних докторських рад нема, 
тож до нас звертаються з різних міст, 
навіть із Києва.

— Кафедра ЗІ, завідувачем якої Ви є, 
порівняно молода…

— Підготовку фахівців із захисту 
інформації ми розпочали ще в скла-
ді кафедри АТ. У 1994 році на наше 
звернення у Державний комітет із 
питань державних секретів та тех-
нічного захисту інформації (Держ-
комсекрет) з пропозицією почати 
підготовку таких фахівців відповіли, 
що в Києві їх випускають у достат-
ній кількості. Але врешті у 1998-му 
ми таки почали підготовку фахів-
ців спеціалізації „Захист інформа-
ції в комп’ютеризованих системах 
управління“. До викладання залучи-
ли фахівців із Держкомсекрету, це 
старші викладачі кафедри Віталій 
Зачепило, Олександр Яструбецький.

У Політехніці діє Західний ре-
гіональний навчально-науковий 
центр захисту інформації, керівни-
ком якого я є. Це був другий центр 
в Україні (після Дніпропетровська). 
Його працівники виконують роботи 
з технічного захисту інформації та 
надання відповідної допомоги уста-
новам і підприємствам регіону (хоч 
звертаються чи не з усієї країни). 
Сучасне обладнання центру вико-
ристовуємо і в навчальному процесі. 
Крім цього, при центрі є курси під-
вищення кваліфікації.

Маємо тісні зв’язки з різними 
вишами: Національний авіаційний 
університет, НТУУ „КПІ“, Вінниць-
кий національний технічний універ-
ситет, Харківський національний 
університет радіоелектроніки, ін. 
З киянами видали спільний підруч-
ник. У 2012 році ми започаткували 
міжнародну конференцію „Захист 
інформації і безпека інформацій-
них систем“, що викликала інтерес 
в Україні. До складу програмного 
комітету залучали фахівців із Фран-
ції, США, Білорусії, плануємо роз-
ширювати географію.

— Наскільки  і  де  затребувані  нині 
ваші випускники?
— Маємо звернення з банків, про-
куратури, прикордонних військ, 
митниці, податкової. Державні 
структури у сфері захисту інформа-
ції потребують фахівців і, очевидно, 
ця потреба зростатиме. Щоправда, 
більші запити є в Києві: нашим ви-
пускникам там пропонували роботу.

Спілкувалась Ірина ШУТКА
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дивився на Львів ніби з-під землі 
на захмар’я щодо мови і культу-
ри. І так продовжую сприймати це 
місто досі. Львів був і є П’ємонтом 
українськості. У той час, коли 
на інших тере-
нах нашої країни 
українське слово, 
культуру пригно-
блювали, тут жев-
ріла, а потім і від-
роджувалась укра-
їнськість. Галичину 
завжди сприймали 
як місце порятунку 
українства, і ця її 
роль досі повністю 
не досліджена та 
належно не оціне-
на, — наголосив на 
початку свого ви-
ступу мовознавець.

З-поміж багатьох 
підтем зустрічі провідними, звичай-
но, стали мовні питання:

— Українська земля споконві-
ків плекала науку, мову, культуру. 
Якщо зіставити з іншими європей-
ськими націями, то українці були 
одним із прогресивних народів 
у XVI – XVII ст. Та навіть, якщо 
розглядати ще раніший період — 
Київську Русь, то хіба могли б 
українці прийняти християнство, 
якби культурно не були до цього 
готові? Інколи можна чути диску-
сії на тему: чи була на наших зем-
лях писемність до християнства. 
Звичайно, що була, і свідченням 
того є зокрема графіті різними 
мовами у храмах і на тогочасних 
предметах. Цього року маємо 
сумний ювілей — 150-річчя Валу-
євського циркуляру. Цей і схожі 
закони дали негативне підґрун-
тя, яке українців перетворювало 
в манкуртів. Досі важко усвідо-
мити, як так сталося, що з кінця 
XVII ст. ми так багато втратили 
і в культурному, і в мовному пла-
ні. Не раз говорив із колегами 
про те, що важко собі навіть уя-
вити, скільки тисяч українських 
пам’яток пропали безслідно, а ще 

скільки не можемо „витягнути“ із 
закордонних архівів, — поділився 
своїми роздумами гість.

Він зокрема висловив вдячність 
львівському видавництву „Світ“ 
за те, що кілька років тому вида-
ли блискучу працю — „Конститу-

цію Пилипа Орлика“ 
і вперше опублікували 
оригінал цієї пам’ятки, 
який вважали втраче-
ним.

Також Павло Гри-
ценко закликав не на-
рікати, а берегти й обе-
рігати мову, культуру, 
історію, національну 
ідентичність і не бо-
ятися про це говори-
ти, обстоювати це. 
Яскравим прикладом 
того, як навіть одно-
осібно і без особливих 
умов можна докласти-
ся до збереження та 

розвит ку мови, є „Московсько-
український словник“ Віктора Ду-
бровського. Власне перевидання 
цієї унікальної праці й презенту-
вав професор на зустрічі. У цьому 
словнику, за словами науковця, 
українська частина є унікальною, 
бо передовсім демонструє, що ті 
всі слова, які є в обігу в російській 
мові, мають відповідники в укра-
їнській. У радянський період ця 
праця була вилучена, лише окремі 
примірники, завдяки яким вдалося 
її перевидати, збереглися у при-
ватних колекціях.

Ще одним прикладом, як сила 
духу веде до чину, є пам’ятка 
1556 – 1561 рр. — Пересопницьке 
Євангеліє, яке Павло Юхимович 
привіз, щоб наочно продемон-
струвати високу якість праці, яка 
завдяки відданості і подвижни-
цтву українців зберегла мову того 
періоду навіки.

Завершальним акцентом став 
заклик професора не сльозами і на-
ріканнями, а конкретним чином до-
кладатися до розвитку і збереження 
всього українського.

Наталія ПАВЛИШИН

m Закінчення. Початок на 3 с.

авторський проект

Праця і відданість 
бережуть українство

коротко

В Україну з Киргизстану по-
вернувся ювілейний при-
мірник „Кобзаря“, виданий 
у 1939 році до 125-ї річниці від 
дня народження Шевченка. 
Книгу передали до Донецької 
обласної бібліотеки. До слова, 
найближчим часом заплано-
вано видати книжки про жит-
тєвий шлях і творчість укра-
їнського поета іноземними 
мовами у Бразилії, Вірменії, 
Йорданії, Казахстані, Китаї, 
Румунії.

17 листопада в музеї „Тюрма 
на Лонцького“ відбулася 
публічна лекція про Голодо-
мор 1932 – 1933 років в Україні 
та як галичани допомагали 
голодуючим. Лекцію прочитав 
старший науковий співробіт-
ник музею Ігор Дерев’яний. 
„У ті далекі роки питання Го-
лодомору не стояло в площині 
пошуку юридично відпові-
дальних, мова йшла про голод 
та організацію допомоги 
людям, а не аналіз політичної 
ситуації, кваліфікації голо-
ду як Голодомору-геноциду 
та пошуку причин і винуват-
ців“, — наголосив історик.

У Парижі 17 листопада  
пройшли заходи з нагоди 
80-х роковин Голодомору 
1932 – 1933 років в Украї-
ні. Пам’ять жертв трагедії 
вшанували покладанням 
квітів до Тріумфальної арки, 
повідомляє Посольство 
України у Франції. Дирек-
тор Українського культур-
но-інформаційного центру 
в Парижі Олег Яценківський 
зазначив: „Збереження 
історичної пам’яті є тією 
життєствердною основою, 
на якій ґрунтуються цінності 
нової Європи. Пам’ять про 
Голодомор в Україні має ста-
ти застереженням для всіх 
націй і народів та вберегти 
Європу і світ від повторення 
подібних гуманітарних ка-
тастроф“. Крім цього, 18 лис-
топада у Соборі Паризької 
Богоматері в столиці Франції 
відслужили пам’ятний мо-
лебень жертв Голодомору 
в Україні.

За матеріалами інформагенцій
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стратегічний вибір

Україна між Сходом 
і Заходом
Чим ближче до 28 листопада, 

тим активніше українське 
суспільство обговорює тему, 
яка зараз цікавить практично 
всіх, — саміт у Вільнюсі, на 
якому має вирішитися доля під-
писання асоціації України з ЄС. 
Чи стосується це питання сту-
дентів? В. о. завідувача кафедри 
історії України та етнокомуні-
кацій ІГСН професор Поліна 
Вербицька переконана, що так.

— Минулого тижня на лекції я запи-
тала думки студентів-математиків 
(а це цікаві, інтелектуально збагаче-
ні молоді люди) стосовно політич-
них подій, що наближаються: яка їх 
дотичність до теми лекції „Культура 
Відродження в Україні“. Студенти 
представили різні позиції, але над-
звичайно важливим для мене було 
їхнє розуміння, що свій добробут, 
майбутнє, успішну професійну і со-
ціальну самореалізацію пов’язують 
із політичним і культурним вибором 
України.

— Чи повинен університет виховува-
ти, — питання дискусійне. Ви вплива-
єте на своїх студентів, на формування 
їхніх поглядів?
— Місія історика-викладача сьогод-
ні дуже важлива. Викладачі кафедри 
історії України та етнокомунікацій 
викладають дуже важливі світогляд-
ні навчальні дисципліни — „Істо-
рія України“ й „Історія української 
культури“. Але наше завдання — 
не транслювати готові істини чи 
нав’язувати молодій особистості 
своє бачення історичних подій чи 
культурних явищ, а допомогти розі-
братися у складних і неоднозначних 
переплетеннях минулого, навчити-
ся критично аналізувати різновек-
торні джерела інформації, незалеж-
но мислити і самостійно здійснюва-
ти усвідомлений вибір.

Вивчаючи соціокультурні фено-
мени, ми маємо проектувати їх на 
сучасність, засвоювати історичні 
уроки. Ми не даємо готових рецеп-
тів, а прагнемо навчити молодь ду-
мати, інформаційно збагачуватися. 
Виховний потенціал історії полягає 

в тому, щоб навчити молоду людину 
критично мислити та орієнтуватися 
в інформаційному просторі.

— В  останні  дні  в  інформаційному 
просторі переважають повідомлення 
про те, що політична еліта України, 
здається, вирішила відступити, від-
так 28 листопада рішення про асоці-
йоване членство в ЄС не буде ухвалено. 
Прогнози — справа невдячна, але чи 
поділяєте Ви песимізм багатьох щодо 
близької події?
— Я розглядаю цю подію як мож-
ливість ще раз поміркувати про іс-
торичні та культурні чинники та-
кого вибору, особливості менталь-
ної культурної програми України. 
Тому навіть якщо це не відбудеться 
28 листопада, то такий час настане, 
без сумніву, це обов’язково відбу-
деться, тому що молоді українці 
бажають жити і працювати в циві-
лізованій демократичній правовій 
державі. І якщо не зробить вибір 
наше з вами покоління, то молодь, 
яку ми навчаємо, абсолютно вільно 
це зробить завтра.

— Історія України більше свідчить 
про нашу східність чи західність? Чи 
можлива декларована раніше багато-
векторність?
— Ще у 1923 році В’ячеслав Липин-
ський вказував, що поєднання в собі 
Сходу і Заходу є суттю України, сим-
волом і ознакою її національної ін-
дивідуальності, проте зазначаючи, 
що її географічне розташування на 
несталім пограниччі двох різних 
культур — Візантійської і Римської 
є й причиною її бездержавності. На 
думку історика Наталі Яковенко, 
окреслене розмаїття переплетень 
західної („європейської“) та східної 
(„азійської“) цивілізацій наповню-
вало українську культуру строка-
тим багатоголоссям. Ілюстрацію до 
тези „Україна — азійський Південь/
Схід“ Н. Яковенко обрала знакову 
для української історії постать ко-
зака: „Як християнський герой він 
захищає „європейський“ світ, а про-
те його голову прикрашає давньо-
булгарський оселедець, убраний він 
у східну одежу й живе серед військо-

вих реалій, живцем перенесених із 
кочового тюркського Степу“.

Запровадження міського само-
врядування в Україні-Русі (неза-
лежність від королівської та маг-
натської влади) поширювалося 
від XIV ст. із Заходу, сягнувши 
у XVIII ст. міст Гетьманщини на 
Сході. Європейський, західний век-
тор посилився після Люблінської 
унії 1569 року і до кінця XVIII cт. 
здійснювався переважно через Річ 
Посполиту, до якої українські землі 
входили. Культурний діалог, озна-
йомлення у цей час із культурним 
надбанням Європи приводять до 
створення на українських землях 
європейських типів шкільництва — 
слов’яно-греко-латинських шкіл, 
введення латинської і польської мов 
у Київській колегії її засновником 
Петром Могилою. Навчання в єзу-
їтських школах відкриває доступ для 
української еліти до продовження 
навчання у провідних європейських 
університетах, здійснюючи освітні 
мандрівки.

Європейські політичні ідеї також 
є близькі українцям, вони заклада-
ють у ранню модерну добу євро-
пейську інтелектуально-політичну 
традицію, основи національного 
самовизначення, свідомість євро-
пейського типу. Ці ідеї артикулюва-
лися у програмних документах сус-
пільно-політичної думки. Слід вка-
зати ще на один вагомий результат 
культурного діалогу інтелектуалів 
Європи у питанні синтезу христи-
янства — створення у 1596 р. греко-
католицької церкви.
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— Українська Церква зараз — розріз-
нена. Чи відбивається це на дальшому 
виборі розвитку держави?
— Джерела світоглядних відмін-
ностей української і західної куль-
тур приховуються у різних релігій-
них системах, що органічно при-
таманні поліконфесійній структурі 
українського суспільства. Слов’яни 
поряд із романами і германця-
ми — найдавніші народи Європи. 
І дальший їхній розвиток залежав 
значним чином і від вибору релігії 
західного чи східного типу хрис-
тиянства. Християнізація Європи 
триває ціле тисячоліття — фак-
тично з IV по XIV століття, і влас-
не чехи, поляки, словени, хорвати 
обрали впродовж цього часу рим-
ську церкву, а наступниками гре-
ко-візантійської церковної і куль-
турної традиції стала Україна-Русь 
(внаслідок хрещення Володимиром 
у 988 р.), Болгарія та Сербія — кра-
їни, які стикаються із численними 
проблемами на шляху демократич-
ного розвитку.

Жодним чином не протиставля-
ючи грецьку, римську чи азійську 
цивілізації, слід вказати, що вони 
дали світові неперехідні культурні 
цінності, поєднані в Україні у над-
звичайно цікавий спосіб. Але якщо 
антична Еллада заклала свободу лю-
дини, гуманістичний світогляд, до 
якого Європа навертається в епоху 
Відродження, то Рим до цієї інди-
відуальності, краси, витонченості 
грецької культури додав прагма-
тичний підхід до організації міцної 
державної структури, що контро-
люється чіткими законами і захи-
щає інтереси кожного громадяни-
на, заклавши фундаменти сучасних 
західних демократичних держав. 
Отже, це ті культурні координати, 
які наповнюють смислами і дають 
відповідь на певні дії політикуму 
і політичний вибір.

— Якщо 28 листопада не стане від-
правною точкою руху України в ЄС, 
Ви  сприймете  це  як  безповоротний 
рух на Схід?
— У Програмі східного партнер-
ства Європейського Союзу Україна 
має досить важливу роль. І власне 
від нашої молоді, від нас самих за-
лежить майбутнє. А відтак від їх-
нього розуміння значення геопо-
літичного становища України на 
Великому кордоні, значення і ви-
користання можливостей культур-
них і освітніх контактів зі Сходом 

і Заходом є надзвичайно важливим 
для сучасного молодого покоління, 
щоб жити та працювати в умовах 
культурної різноманітності, пова-
жаючи та сприймаючи соціокуль-
турні відмінності.

В модерний період Україна пе-
ребуває в європейській системі по-
літичних і культурних координат. 
Одна з найяскравіших постатей цієї 
доби Юрій Немирич, один із найба-
гатших аристократів Речі Посполи-
тої, охрещений у протестантському 
віросповіданні, отримавши блиску-
чу освіту в університетах Лейдена, 
Амстердама, Оксфорда й Кембри-
джа, Сорбони, у липні 1657 р. ро-
бить відважний вибір — переходить 
на службу до Козацької держави, 
охрещується на руську віру, став-
ши опорою Івана Виговського та 
автором Гадяцьких пактів 1658 р., 
угоди про створення нового типу 
держави — федерації польської, 
литовської, української, білорусь-
кої спільнот, об’єднаної новими 
принципами співжиття і виборного 
врядування, конфесійної свободи 
і рівності. Яскравою пам’яткою єв-
ропейської політико-правової дум-
ки Гетьманщини була й Конститу-
ція Пилипа Орлика (1710 р.), в якій 
розроблено систему обмежень 
гетьманської влади козацтвом, по-
літичним народом держави шляхом 
самоврядування.

Такі ідеї закладали підвали-
ни культурної і суспільної думки, 
і про об’єднану Європу вже в кінці 
ХІХ ст. говорить Михайло Драго-
манов. Українська еліта, незалеж-
но від її етно-конфесійної прина-
лежності, формувалася в контексті 
європейських соціокультурних ко-
ординат.

Україна, на мою думку, має ве-
ликий потенціал для культурного 
переосмислення і політичного са-
мовизначення на порозі ось такого 
доленосного рішення. Відповідаль-
ність за доленосний вибір відіграє 
українська еліта, український по-
літикум, але також і українське гро-
мадянське суспільство. І наскільки 
воно буде консолідоване, наскіль-
ки буде потужна критична частина 
цього суспільства, яка зможе впли-
вати на політичні рішення, настіль-
ки такий вибір буде здійснюватись 
у найближчій перспективі і на ко-
ристь українського народу.

Спілкувалася  
Тетяна ПАСОВИЧ

наш календар

21 листопада — День архангела Ми-
хаїла.
21 листопада — Всесвітній день те-
лебачення.
23 листопада — День пам’яті жертв 
Голодомору та політичних репресій.

Пам’ятні дати
21.11.1919 — денікінці стратили Васи-
ля Чумака, українського революцій-
ного поета.
21.11.1921 — більшовики під Базаром 
розстріляли 359 українських вояків, 
учасників Другого зимового походу.
21.11.1943 — розпочалася Конферен-
ція поневолених народів Східної 
Європи та Азії, скликана керівни-
цтвом ОУН і УПА.
22.11.1873 — помер Михайло Макси-
мович, український етнограф, іс-
торик і літературознавець, ректор 
Київського університету.
23.11.1860 — народилася Марія Баш-
кирцева, українська художниця.
23.11.1983 — помер Микола Бажан, 
український поет, перекладач, гро-
мадський діяч.
24.11.1805 — народився Олекса Сто-
роженко, український письменник, 
автор повісти „Марко Проклятий“.
24.11.1884 — помер Григорій Вороб-
кевич, український поет.
24.11.1934 — помер на засланні Ми-
хайло Грушевський, український 
історик і громадський діяч, Голова 
Центральної Ради УНР.
25.11.1838 — народився Іван Не-
чуй-Левицький, український пись-
менник, автор повісті „Кайдашева 
сім’я“, драми „Маруся Богуславка“.
25.11.1878 — Альфред Нобель запа-
тентував винайдений ним динаміт.
25.11.1891 — народився Клим Полі-
щук, український письменник, пу-
бліцист, автор історичних романів.
25.11.1956 — помер Олександр Дов-
женко, кінодраматург, режисер 
і письменник.
26.11.1925 — народився Опанас За-
ливаха, український живописець.
27.11.1863 — народилася Ольга Ко-
билянська, відома українська пись-
менниця.
27.11.1918 — створено Українську 
академію наук.
27.11.1941 — помер Осип Сорохтей, 
український графік і живописець.
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коріння пам’яті

Щоб збереглося  
в пам’яті нащадків
Михайло Бачинський 59 років тому з відзнакою закінчив Львівську 

політехніку, працював на різних інженерних посадах. З-під його 
пера вийшло п’ять книжок про родину, героїчне та важке минуле 
українського народу. Нині працює над спогадами про своє навчання 
в Політехніці, які, має надію, побачать світ наступного року.

Михайлові Сергійовичу випало на 
долю багато страждань, починаючи 
вже зі шкільного віку, коли разом із 
мамою та сестрою їх виселили у Ка-
захстан через політичні переконан-
ня батька. До освіти завжди тягнувся, 
але в 1941 – 1943 рр. у голодному Ка-
захстані, з опухлими ногами ходити 
в школу не міг. Коли ж повернулися 
на Україну, наздоганяв згаяний час 
у різних школах. Відтак навчався 
у Львівській політехніці і вже на пер-
шому курсі почав отримувати підви-
щену стипендію. Старостував і був ак-
тивістом на кафедрі й на силікатному 
факультеті аж до закінчення навчан-
ня. Правда, при тому у біографії му-
сив писати, що батько помер від тифу. 
Лише в дорослому віці, а особливо, 
коли частково відкрили спецфонди, 
довідався, що батько був членом Цен-
тральної Ради, заступником міністра 
закордонних справ Директорії, брав 
участь у переговорах із представни-
ками Антанти поблизу Одеси. Після 
„возз’єднання“, наприкінці лютого 
1940 року батька заарештували ен-
каведисти у Західній Україні, довго 
тримали під слідством і 22 червня 
1941 року розстріляли у Києві, зако-
павши у скорботному Пантеоні Укра-
їни — Биківнянському лісі.

Після закінчення навчання доля 
кидала Михайла на різні заводи 
і комбінати, як в Україні, так і в Ро-
сії. Правда, там робота була досить 
важкою, та дальшу долю вирішив 
син, який повернувшись якось зі 
школи, сказав, що вчителька по-
передила, що запишуть його „рус-
скім“, аби не був „бєлой вароной“ 
в класі. Тож разом із дружиною зі-
брали нехитрі пожитки і подалися 
в Україну. Спочатку влаштувався 
на завод у Кам’янці-Подільському, 
де колись працювали батько і дядь-
ко, але КДБ його швидко „вира-
хувало“, тому вирішив пошукати 
щастя у Львові. Заледве знайшов 
роботу у відділі будівельних мате-
ріалів в обласному будівельному 

об’єднанні, яке тоді розширювало 
свою діяльність, і працював тут аж 
до пенсії. Деякий час займався гро-
мадськими справами, потім запро-
сили на роботу в наукову бібліотеку 
ім. В. Стефаника (Львівська націо-
нальна наукова бібліотека України 
ім. Стефаника), де відпрацював ще 
20 років, спочатку провідним, а по-
тім головним інженером.

— Михайле  Сергійовичу,  фах,  який 
здобули у Політехніці, не дуже спо-
нукає до творчості. Як Ви почали пи-
сати?
— Коли на початку 90-х Україна де-
юре звільнилася від „братнього“ ро-
сійського ярма, був більший доступ 
до спецфондів, закриті теми щораз 
набирали розголосу. Та й про бать-
ка я зміг дізнатися значно більше. 
А у Мирослава Романюка, — тоді за-
ступника директора бібліотеки з на-
укової роботи, було чимало матеріалів 
про мого дядька Леоніда — „великого 
будівничого українського Пласту на 
Закарпатті у 1923 – 1929 роках“ (так 
писав про нього Степан Пап-Пугач), 
а пізніше й у Перемишлі, Яросла-
ві, а також Німеччині та США. Саме 
Романюк спонукав мене в 2002 році 
до написання статей-досліджень 
про представників роду Бачинських, 
інших українських діячів, які жили 
в Україні, Австро-Угорщині, Австра-
лії, Німеччині. Згодом статті перерос-
ли у книжки, першою з яких була „Сер-
гій Бачинський. Спогади сина“. Далі 
працював над спогадами про дядька 
Леоніда Бачинського, а коли трагічно 
загинула дружина, це відклав, а напи-
сав статтю про неї. Вона теж закінчила 
Політехніку двома роками пізніше від 
мене, походила зі священичого роду 
(після теракту Кузнецова німці разом 
із іншими взяли її батька у закладники 
й у 1943 році розстріляли і спалили. 
Тепер те місце у межах Рівного, яке 
часто відвідую, називають „Долиною 
смерті“). Стаття згодом наповни-
лася новим змістом і теж переросла 

у книжку про дружину під назвою 
„Клавдія Бачинська (1932 – 2005): 
життя і творчість“. У книжці „Сіріють 
у сумерках півночі шатра“ розповів 
про свого дядька Леоніда — пластуна, 
редактора, видавця, журналіста, біо-
лога. Розповіді про сестру присвятив 
книжку „За межею болю: тернистий 
шлях Наталі Бачинської“. А книга 
„З недописаного…“, що вийшла дру-
ком цього року, теж про дружину. 
До 60-річчя закінчення Політехніки, 
готую книжку спогадів про здобуття 
середньої і вищої освіти, про добрих 
і щирих людей, які зустрічалися на 
моєму шляху.

У своїх книжках та численних 
статтях, крім особистого, родин-
ного, намагаюся донести до чита-
чів, особливо до молоді, правду про 
минуле нашої багатостраждальної 
України. Ще готую сьому книжку. 
Я настільки увійшов у той ритм, 
що вже не можу не писати. У своїх 
книжках використовую додаткову 
літературу, посилаюся на неї. Пишу 
про те, що проходить через мою 
душу, мабуть, через те мої книжки 
сприймають тепло і з розумінням.

— Займаєтеся громадською роботою?
— Так, бо мушу розповідати ниніш-
ньому поколінню історію, яку пе-
режив сам, аби не втрачали надії на 
краще майбутнє. Оскільки є членом 
спілки політв’язнів, часто виступаю 
перед політв’язнями.

— Рід  Бачинських  доволі  відомий 
в Україні…
— Ми навіть маємо „своє“ село Ба-
чина на Старосамбірщині. Торік 
там організували перший з’їзд роду 
Бачинських. Є у нас свій герб. На 
пам’ятнику, що стоїть на горі Бачин-
ській, написано: „Герб українсько-
го роду Бачинських, які заснували 
це село з часів короля Лева“. Цей 
пам’ятник можна побачити ще й нині.

Катерина ГРЕЧИН
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студентське самоврядування

Новий очільник,  
молода команда і свіжі ідеї
Молодь Інституту будівниц-

тва та інженерії довкілля 
14 листопада обрала нового 
очільника Колегії та профбю-
ро студентів. Звітно-виборчу 
конференцію очолив заступник 
голови Колегії та профкому сту-
дентів та аспірантів Львівської 
політехніки Ігор Якубовський.

Конференція відбувалася за звич-
ним сценарієм. Спершу за діяль-
ність у період свого головування, від 

6 грудня 2012 року до 14 листопада 
2013 року, відзвітував Зеновій Турик.

Претендентом стати студент-
ським лідером був лише один охо-
чий — третьокурсник ІБІД Андрій 
Савицький. У своєму виступі хло-
пець передовсім наголосив, що вже 
має чималий досвід у роботі зі сту-
дентами, оскільки тривалий час був 
заступником голови житлово-побу-
тового відділу Колегії та профкому 
студентів і аспірантів Політехніки. 
Він пообіцяв у своїй діяльності при-

діляти увагу проблемам студентів, 
які мешкають у гуртожитку, подав 
ідею створення реєстру проблем, 
а також висловив готовність у різ-
них напрямах розвивати молодіжне 
життя політехніків.

За кандидатуру Андрія Савиць-
кого присутні проголосували одно-
стайно. Також молодь обрала нову 
команду, до складу якої зголосилося 
десятеро студентів різних курсів.

Наталія ПАВЛИШИН

неформальна освіта

Студентський мікс: подорож 
і навчання
На початку листопада четверо студентів другого 

курсу магістратури Інституту економіки та 
менеджменту Львівської політехніки Андріана 
Грицина, Вікторія Мисик, Олена Кушнірук та 
Юрій Козак повернулися з Вірменії. Там, у рамках 
тренінгу „Зміцнення відповідальної громадської 
позиції для суспільного розвитку“, молодь 
здобувала нові, корисні знання.

— Ми їздили до міста Єре-
ван. Молодіжна організа-
ція „Альпбах Вірменія“ та 
Рада графства Норфолк 
(Великобританія) прово-
дили для студентів та аспі-
рантів тижневий тренінг 
(з 27 жовтня до 2 листо-
пада). Загалом навчалося 
тут 30 осіб із шести країн 
(Україна, Австрія, Ве-
ликобританія, Вірменія, 
Грузія, Польща), — роз-
повідають Андріана та 
Вік торія.

Програма стосува-
лася дуже обширного 
кола питань, починаю-
чи від екології, навчан-
ня, закінчуючи менедж-
ментом, оцінюванням 
персоналу — тобто на-
вчання було спрямоване 
на всебічний розвиток 
молоді. Головним трене-

ром та організатором за-
ходу був радник із питань 
освіти графства Норфолк 
Андріен Теббутт. Після 
закінчення тренінгу всі 
учасники отримали сер-
тифікати, і тепер студен-
ти можуть подавати влас-
ні проекти в організацію 
„Молодь в дії“ та про-
водити схожі програми 
в своїй країні.

Окрім навчання, учас-
ники проекту мали наго-
ду побачити найцікавіші 
місцини країни, зокрема 
молодь відвідала музеї ге-
ноциду та манускриптів.

— Вірменія подиву-
вала нас особливою гос-
тинністю, а також поряд-
ністю: можна залишити 
навіть валізи на вулиці, 
і ніхто не візьме — цей 
факт ми перевірили на 

власному досвіді. Люди 
дуже доброзичливі, уваж-
ні, радо допомагають, — 
поділилися враженнями 
дівчата. — Також цей за-
хід був доброю нагодою 
познайомитися з пред-
ставниками різних країн 
і презентувати Україну. 
Адже часто в світі мають 
погані стереотипи про 
нашу країну, тому потріб-
но через залучення молоді 
до різних проектів ламати 
їх. Почнемо з маленького, 
і поступово добра думка 

буде зростати і поши-
риться.

Для студенток ІНЕМ 
цей проект — то ще один 
із досвідів навчання в різ-
них країнах. До цього вони 
побували вже в Туреччині, 
Єгипті, Чорногорії. Але 
й надалі планують розши-
рювати географію поїздок 
і збільшувати багаж знань, 
зокрема мріють відвідати 
Австрію та Скандинавські 
країни.

Наталія ПАВЛИШИН
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Викладач + студент = пісня
Напередодні Дня студента викла-

дачі й студенти Технологічного 
коледжу Львівської політехніки 
влаштували собі невеличке пісенне 
свято — з повітряними кульками 
на сцені актової зали головного 
корпусу закладу, вокальним кон-
курсом „1 + 1“, танцями й призами, 
а також смачним тортом для всіх. 

Ідея зустріти свій День не тільки тра-
диційною дискотекою в якомусь клубі 
чи КВН’ом, а цікаво і творчо, спала на 
думку заступнику голови студентсько-
го профкому коледжу третьокурсни-
ці економічного відділення Анжеліці 
Бойко. Дівчина розповіла, що хотілося 
чогось особливого і щоб було весело 
всім — і студентам, і викладачам, які, 
зрештою, хто давно, а хто ще недавно 
теж був студентом. Коли почала втілю-
вати ідею в життя, то приємно здивува-
ло те, що багато викладачів мають во-
кальні й танцювальні здібності. Серед 
охочих виступити провели жеребкуван-
ня й розбили їх на пари. Викладацько-
студентські дуети мали представити на 
конкурсі дві пісні — народну й сучасну.

У першій частині вокальних змагань 
дует „Велика різниця“ (викладач мате-
матики на всіх курсах Валентина Білін-
ська і студент IV курсу економічного 
відділення Андрій Стахів) практично 
відразу заявив про свою перемогу: піс-
ня „Ніч яка місячна“ заворожила гляда-
чів продуманим сценічним сюжетом із 
нотками гумору і загалом добрим ви-
конанням. Забігаючи наперед, скажу, 
що і в другій частині конкурсу „Велика 
різниця“ слухачів не розчарувала, хоч 
пісня вже була не жартівлива, а лірич-
но-ніжна, з елегантною підтанцьов-
кою — „Besame Mucho“ італійською.

Джазових інтонацій додали до пісні 
„Чом ти не прийшов“ викладач еконо-
мічного відділення Іванна Болкун і її 
студентка-третьокурсниця Христина 
Мудрик — дует „Файно є!“. Друга піс-
ня — „Теплий дощ“ набула у їх виконан-
ні особливої енергетики і драматургії. 
У дощовиках, з парасолями — виконав-
ці підкорили залу і голосом, і артис-
тизмом, тож не дивно, що згодом вони 
отримали приз глядацьких симпатій.

Дует „Музичний кодекс“ (викладач 
юридичного відділення Любов Курій 
і студентка того ж відділення, IV курсу 
Софія Макар) набагато ліпше виконав су-
часну пісню „Соколята“, ніж народну, а от 

у дуету „V Zakoni“ (викладач юридичного 
відділення Галина Сенишин і її студентка-
першокурсниця Сніжана Бліхар) усе було 
навпаки. Сучасна пісня („Побажання“ На-
талії Май) у „Наталі в квадраті“ — викла-
дачки економічного відділення Наталії 
Бойко і студентки третього курсу того ж 
відділення Наталії Жовтенко теж вдалась 
краще, ніж народна.

Між двома частинами конкурсу залу 
розважали танцювальний колектив 
„Плеяда“ й учасник „Х-Фактора“, сту-
дент ЛНУ ім. І. Франка, член журі дано-
го конкурсу Віталій Андрушко, а також 
окремий хореографічний номер підго-
тували студенти коледжу.

Журі, у складі якого, крім Віталія Ан-
друшка, були заступник директора з на-
вчальної роботи коледжу Микола Олій-
ник, авторка цих рядків і заслужений 
працівник культури, хоровий диригент 
Володимир Гнідь (голова), досить швид-
ко підбило підсумки, які, здалося, збіг-
лись із думкою зали: заохочувальні пре-
мії — лоток яєць, пісенник „Українські 
пісні“, а також квитки на концерт студії 
„Магарич“ отримали „V Zakoni“ й „На-
таля в квадраті“, третє місце й квитки 
на концерт Павла Табакова здобув „Му-
зичний кодекс“, друге — „Файно є!“, 
перше — „Велика різниця“. Два остан-
ні дуети були нагороджені квитками на 
концерти Тіни Кароль і Павла Табакова.

Задоволені студенти, яким вдало-
ся не тільки повболівати за своїх од-
нокурсників та викладачів, а й трохи 
потанцювати в проході між кріслами, 
після того, як затихли оплески, побігли 
їсти торт, який „спік“ для них студент-
ський профком…

Наталя ЯЦЕНКО

коротко
У Національному музеї 

ім. А. Шептицького відкрито 
виставку творів відомого 
українського живописця, 
графіка, письменника та 
журналіста Мирона Левиць-
кого. Виставка приурочена 
до 100-ліття від дня наро-
дження митця. Вона знайо-
мить глядача не лише з живо-
писним та графічним дороб-
ком Левицького, а й листівка-
ми, ілюстраціями до книжок, 
каталогами персональних 
виставок та документальни-
ми матеріалами.

У Львові відбувся ІV Хоро-
вий фестиваль „Співаймо 
канон“, присвячений твор-
чості львівських компози-
торів. У його межах у Палаці 
мистецтв проводилися май-
стер-класи та творча зустріч 
для керівників і активних 
учасників хорів. Концертні 
виступи колективів відбули-
ся у Львівському будинку ор-
ґанної та камерної музики.

Балет Ірини Мазур „Жит-
тя“ презентував новий 
відеокліп-ретрофантазію 
„Опівночі у Львові“, знятий 
у стилі „денс-екшн“. Цей 
кліп — креативно-вишукана 
подорож у часі зі Львова ХХІ 
століття у Львів минулого. 
У майже 4-хвилинному 
ролику майстерно і зі сма-
ком, завдяки колоритній 
музиці і нестримним танцям 
переплелися сьогодення та 
минувшина, Львів постав як 
місто натхнення і кохання.

Міністр культури України 
Леонід Новохатько про-
понує скоротити кількість 
державних премій у га-
лузі культури і мистецтва 
й об’єднати їх в одну, все-
українську. Багато премій 
фінансуються із держбю-
джету, водночас, за словами 
міністра, існують напрями, 
де нема жодної премії, — це 
циркове мистецтво, культу-
рологія, культурно-просвіт-
ницька діяльність. У зв’язку 
з цим міністр запропонував 
усі премії, окрім націо-
нальних, об’єднати в єдину 
з сімома номінаціями.

За матеріалами інформагенцій
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мелодійна історія

Львівські пісні, що родилися 
не „тілько ві Львові“
Який справжній львів’янин не підспівував хоч раз у житті легендарної пісні 

„Тілько ві Львові“? Не знайдеться, певно, на весь нинішній Львів жодної 
порядної кав’ярні, аби там хоч раз та не зазвучали легендарні слова: „Якби ще 
десь раз я вродитисі вмів, то тілько ві Львові“. Слухаючи наживо той милий 
батярський гімн нашого міста у виконанні Віктора Морозова, ніяк не могла 
подумати, що то є пісня не зовсім львівська й написали її навіть не українці.

— Львів — полікультурне 
місто, в якому співіснує 
спадок різних націй, — 
стверджував якось політо-
лог та культуролог Тарас 
Возняк. Мова йшла про 
архітектуру, тому слова ці 
не мали надто шокуючого 
ефекту. Взаємовплив і ба-
гатство різних стилів у цій 
сфері, зумовлені значною 
мірою співжиттям поля-
ків, євреїв та українців, не 
є відкриттям для тих, хто 
спроможний хоч би й на 
око сприймати красу міста. 
Та щоб нашу найвідомішу 
львівську пісню насправ-
ді написали поляки — ото 
вже сюрприз! Його пода-
рував мені молодий, але 
наполегливий та цікавий 
колекціонер-львовозна-
вець Олександр Моска-
ленко, випускник кафедри 
менеджменту культури 
Львівської національної 
академії мистецтв.

— Записи старих львів-
ських пісень займають 
важливе місце в музич-
ному портреті нашого 
міста. Перші грамофон-
ні платівки з піснями 
львівських виконавців 
з’явилися в 1904 році. 
Впізнати їх можна по на-
пису „Lwów“, — польську 
мову в Галичині за Ав-
стро-Угорщини викорис-
товували широко. Це були 
двосторонні плити з запи-
сами Олександра Нижан-
ківського, хору „Львів-
ський боян“ тощо. Перша 
світова війна перервала 
процес. Та наприкінці 
20-х років, з розвитком, як 
зараз би сказали, готель-
но-ресторанного бізнесу, 

зі збільшенням кількості 
кав’ярень, у звукозапи-
сувальних фірм з’явилася 
цікавість до львівської піс-
ні. Точніше, до пісень, які 
прийшли з околиць Льво-
ва (Замарстинова, Лича-
кова), так званого батяр-
ського репертуару. Скажі-
мо, „Трамвай за трамваєм“ 
придумали у Львові „на-
родні співаки“. У 20-х ро-
ках навіть друкували ноти 
окремих львівських пісень, 
які спочатку писалися від 
руки. В 30-х роках їх бра-
ли до свого репертуару 
багато відомих виконавців 
тодішньої Польщі, — роз-
повідає колекціонер.

Деяка іронія в тому, що 
найвідоміші сьогодні піс-
ні Львова мають до нього 
доволі опосередковану 
приналежність.

— До „Танга личаков-
ського“, яке люблять багато 
львів’ян і гостей міста, вве-
дені тільки два автентично 
львівські куплети, що почи-
наються словами „Камень 
на каменю“ і „Трамвай за 
трамваєм“. Саму ж музику 
написали на замовлення 

польські композитори. 
А пісню „Тілько ві Львові“ 
спеціально створив відо-
мий польський компози-
тор Генріх Варс для поль-
ського фільму „Волоцюги“ 
(„Włóczęgi“), який був від-
знятий в 1939 році, неза-
довго до початку Другої 
світової війни. Цей вальс, 
зумисно стилізований під 
львівську пісню, після ви-
ходу фільму з’явився також 
на платівках у виконанні 
трьох різних людей. Біль-
шість записів знищені 
в часі війни, а ті, які дивом 
збереглися, користуються 
величезним попитом серед 
колекціонерів, — зазначає 
Олександр.

На цьому історія львів-
ських пісень не закінчи-
лася. З початком Другої 
світової війни, рятуючись 
від німецького переслі-
дування, до окупованого 
радянськими військами 
Львова емігрували бага-
то польських музикантів 
єврейського походження. 
Серед них і Генріх Варс, 
який невдовзі очолив ново-
створений львівський теа-

джазовий оркестр, в якому 
виступали багато відомих 
музикантів і співаків, серед 
них — Євгеніуш Бодо, Іре-
на Ярусевич (Андерс).

— У 1941 році цей ор-
кестр поїхав на гастролі 
Радянським Союзом. Під 
час виступів у Москві му-
зиканти записали свої 
пісні, серед яких і „Тілько 
ві Львові“. Мелодія лиши-
лася довоєнна, але слова 
„Тілько ві Львові“ пере-
творилися на „Ждем вас во 
Львове“. Називалася росій-
ськомовна версія компози-
ції „Прощальна пісенька 
львівського джазу“ і справ-
ді стала прощальною. Піс-
ля початку війни, оркестр 
поїхав далі по Союзу, не 
маючи змоги вернутися до 
Львова. Деякі виконавці, як 
Євгеніуш Бодо у 1943 році, 
закінчили свій життєвий 
шлях в концтаборах Си-
біру, інші долучилися до 
польської армії генерала 
Андерса. Більшість пла-
тівок із записами „львів-
ських“ пісень загинули на 
складах. Після війни була 
спроба ще одного пере-
видання, але Радянський 
Союз на той час вже почав 
боротьбу з буржуазними 
впливами Заходу, зокре-
ма й з джазом. Черговий 
наклад платівок одразу ж 
відкликали з продажу 
і знищили, — зазначає му-
зикознавець. — Востаннє 
львівські довоєнні звуко-
записи „Тілько ві Львові“ 
та „Танго Личаковське“ 
перевидав у 1946 році Ян 
Чижинський. Вони були на 
одній платівці, яка вийшла 
невеличким тиражем за два 
місяці до того, як фірму, 
яка її випустила, було за-
крито. А загалом львівські 
записи тих часів — то вже 
раритет, їх дуже мало.

Анна ГЕРИЧ
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тет-а-тет

Досвідчена Муза Механіка (була нею три роки на посвяченні в студенти), 
патріотка („дуже приємно, коли українською розмовляють спортсмени“), 

яка любить Політехніку, де має багато друзів, а також свій Інститут 
телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки („вже є передчуття 
ностальгії за парами“). Зоряна Мисяк, навчаючись на другому курсі 
магістратури, окрім ролі студентки, завдяки народному театру-студії 
„Хочу“ практикує й інші амплуа — драматичні, комедійні…

„Коли оплески, то відчуваю 
піднесення, аж до мурашок  
по шкірі“

— У школі я була учасницею драма-
тичного гуртка, а наприкінці друго-
го курсу мені однокурсниця розпо-
віла про студію „Хочу“. Я захотіла 
спробувати себе як акторка і пішла 
на кастинг, який полягав у вияві 
творчих здібностей — читала про-
лог до поеми Івана Франка „Мойсей“ 
і співала народну пісню. Театральна 
студія стала для мене ковтком свіжо-
го повітря, адже я вчуся на технічній 
чоловічій спеціальності, а в студії 
завжди відпочиваю — прекрасний 
колектив, багато позитиву на репе-
тиціях.

У перший же рік я брала участь 
у Шевченківських читаннях — це 
був мій дебют. Я тоді розповіда-
ла вірш Шевченка „Чого ти ходиш 
на могилу“. Він про дівочу долю, 
а мені, мабуть, близька ця тема-
тика. Це не пов’язано з особистим 
життям, це просто в мене така чут-
лива натура — переймаюся тим, що 
читаю.

Окрім драматичної поезії Шев-
ченка, читала Лесю Українку, готу-
вала твори Ліни Костенко. Напевно, 
у театральній студії я збагнула, на-
скільки люблю поезію, навчилася 
більше її розуміти.

— Твори кого з поетів Ви б ще хотіли 
озвучити на сцені?
— Це вірші Василя Стуса і Василя 
Симоненка, та й Івана Франка — ін-
тимна лірика, в якій багато пережи-
вань, хоч я люблю і його патріотичні 
вірші.

— Що в театрі приваблює, крім ат-
мосфери?
— Для мене дуже важлива можли-
вість перевтілитися, донести до 
людей якусь емоцію. У „Заморо-

ченому весіллі“ за п’єсою Зощен-
ка я мала роль фіфочки москалихи 
Лізи — цілковита протилежність 
ролі Ганни в „Матері-наймичці“ 
Шевченка. Вона набагато легша 
морально (хоч комедійні ролі мені 
даються важче), після неї не було 
відчуття втоми, а веселий настрій. 
Бо після Наймички здавалося, ніби 
я щось віддала…

Якщо граєш комедійну роль і ба-
чиш, що люди сміються — вони тебе 
розуміють, а якщо при драматичній 
ролі в глядачів набігли сльози, хтось 
згадав маму і після вистави подзво-
нив їй… Це дуже важливо! Коли 
оплески, то відчуваю піднесення, 
аж до мурашок по шкірі.

Я люблю виступати на сцені, але 
щоразу навіть перед незначним ви-
ступом хвилююся, ще більше, ніж 
той, хто приходить до студії впер-
ше.

— Чого Ви як акторка найбільше бо-
їтеся?
— Боюся забути текст і підвести 
усіх. Переживаю не тільки за свою 
роль, а за загальний результат — 
якщо кожен думає не лише за себе, 
тоді постановка переконлива, гля-
дач вірить у те, що бачить. Театр 
мене навчив, що важливо мати на 
сцені (зрештою, і в житті) партнера, 
який може тебе підтримати, коли ти 
розгубився.

— У яких нових постановках невдовзі 
себе реалізуєте?
— Готуємо вечір пам’яті жертв 
Голодомору, який відбудеться 
в Політехніці 27 листопада, там 
я буду ведучою. Роль ведучої дуже 
хвилююча, її до кінця не підго-
туєш, бо багато чого змінюється 

у ході і треба все контролювати, 
імпровізувати. Але я була ведучою 
і в школі на різних заходах, мені 
це вдається.

Навесні буде прем’єра за п’єсою 
Хуана Хосе Алонсо Мільяна „Ціа-
ністий калій… з молоком чи без“ . 
Це фарс на дві дії, в якому показано 
взаємозв’язок між близькими людь-
ми, поєднано пристрасть і злочин. 
Це модернова річ, де багато танців, 
трохи чорного гумору… У мене ще 
до кінця не визначена роль. Ми тіль-
ки почали розбирати п’єсу, і я вага-
юся між роллю господині будинку 
Адели і впевненої блондинки Мар-
ти, яка вирізняється на тлі інших 
іспанок. Часто роль знаходить сво-
го актора у ході її освоєння. Кожна 
вистава потребує свого терміну. Але 
не варто розтягувати підготовку, бо 
губляться знахідки, придумані на 
початку роботи.

— Які ще захоплення маєте?
— Дуже люблю танцювати. Ніко-
ли не займалася професійно, але 
танці мені дуже близькі, особливо 
танго, яке ми, до речі, викорис-
товуємо у новій виставі. Я колись 
ходила два місяці на сучасні танці, 
хочу тепер знайти час на вивчення 
бальних. Ще дуже люблю співати 
народні пісні. Мене в дитинстві їх 
навчала мама. Тепер буває, що зби-
раємось увечері вдома з сестрою 
і співаємо.

— Творчість театральна  буде  далі 
у Вашому житті, як закінчите уні-
верситет, чи ні?
— Буду старатися знаходити час на 
репетиції.

Наталя ЯЦЕНКО



ч. 35 [2835]
21 — 27 листопада 2013 17ПЕРЕРВА

Одна з 
декарто-
вих коор-

динат

Музич-
ний 

епілог

Їхній 
вождь 

Віннету
Фрукто-
вий гай

Товарний 
знак 

фірми

Жанр 
публі-

цистики
Манеж у 

цирку

Прилад, 
що по-

казує на 
північ

Найпруд-
кіший 

хижак на 
суші

Римська 
богиня 
полю-
вання

Етап ба-
гатосту-
пеневих 
виборів

Мислив-
ський 

собака
Нота

Єгипет-
ський 

фараон, 
якому 
збуду-
вали 

першу 
піраміду

Син 
Одіссея

Задуш-
ливий 

отруйний 
газ

Трав’я-
ниста 

рослина, 
вітря-
ниця

Місце 
для 

молоть-
би

Скринька 
для 

бюле-
тенів

Фірма 
спортив-

ного 
одягу

Гроші 
Вірменії

Літера 
грець-
кого 

алфавіту

Городня 
овочева 
рослина

Керівник 
універ-
ситету

Свяще-
ник у 

війську

Ласто-
нога 

тварина

Річка у 
Раві-

Руській
Швед-

ське авто
Двочлен 
Ньютона

Нота
Архітектор, автор 
проекту собору 

св. Юра у Львові

Харчо-
вий 

продукт

Похо-
вальний 

білий 
одяг

Ріка у 
США, 

у штаті 
Аляска

Сузір’я 
Зодіаку

Основа 
машини, 
на якій 

монтують 
її вузли

Найбіль-
ша змія 
Півден-

ної 
Америки

Сукуп-
ність 
м’язів 

людини

Селянин-
скотар у 
Монголії

Свідоц-
тво про 
наро-

дження

Предок 
осетина

Україн-
ський 
літак

Метале-
вий стри-
жень для 
шашлику

Герой 
України з 
2005 р.

Місто на 
півдні 

Франції

Поділка на шкалі 
приладу, з якої 

починається відлік
Японські 
шашки

Перед-
святкові 
великі 
торги

Міжна-
родна 
органі-
зація

Проти-
лежне 
добру

Стислий 
виклад 
статті, 
книжки

Сканворд
Склала Христина ВЕСЕЛА

К А Т О Л И К О С Т У Я
С Н О М А Р Л

Д Е К А Д А Н Р Н У Т
Ю Н О Н А Г Е Д В І Г А
М І Н О Т А В Р І С Б У
А Г А Р Е Н Ю Е
М А Г А С С І О К А

Ш А Р Ж О Б А Я К С Й
И О А Р А Г А Т С
М Е Д Ц И Т Р А Р Б
П Е Т Е Г А Я Н Е
А Б О Н Е Н Т К Р
Н К О Р А Г У Л А Г
З Т Р И Т О Н Р О К
Е У А Н І М А Т О РВі

дп
ов

ід
і н

а 
ск

ан
во

рд
, 

оп
уб

лі
ко

ва
ни

й 
у 

чи
сл

і 3
3

Відповіді на кросворд, опублікований у числі 34
Горизонтально: 6. Конклав. 8. Талант. 10. Апогей. 12. Пар-
ламентер. 14. Мило. 16. Агра. 18. Андантино. 21. Рука. 22. Сніг. 
24. Граматика. 25. Мито. 26. Брід. 27. Ентузіазм. 28. Нора. 31. Алея. 
33. Ліхтенштейн. 38. Альбом. 39. Канада. 40. Іраваді. 
Вертикально: 1. Актор. 2. Юнона. 3. Плаке. 4. Авант. 5. Карпо. 
7. Копра. 9. Анди. 11. Ефір. 13. Мюнхаузен. 15. Локатор. 17. Ге-
нерал. 19. Нерон. 20. Наказ. 21. Рим. 23. Гід. 29. Орел. 30. Алібі. 
31. Анонс. 32. Етюд. 34. Хімія. 35. Ерзац. 36. Штраф. 37. Ескіз. 

J J J

Кондуктор на зупинці кричить 
шоферу:
— Степане! Зачекай хвильку, 
там ще один чоловік добігає!
Через пару секунд:
— Степане! Зачиняй швидше 
двері і поїхали, я його знаю — 
у нього посвідчення!
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Як подати 
оголошення 
в „Аудиторію“

Оголошення приймаємо від під-
приємств, організацій та приват-
них осіб.
Вартість оголошення: 
• комерційного характеру (до 30 
слів) — 70,00 грн.; 
• комерційного характеру (понад 
60 слів) — за тарифами реклами; 
• про загублені документи — 
10,00 грн.; 
• співчуття — 20,00 грн.; 
• привітання (до 30 слів) — 50,00 грн.;
Система знижок: більше трьох 
публі кацій — знижка 10% від суми 
замовлення.
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  
http: //www.audytoriya.lviv.ua,  

e:mail: info@polynet.lviv.ua

Подаруй книжку 
українській 
дитині 
в Угорщині!

Українські діти Угорщини 
щорічно проводять конкурс 
художнього читання укра-
їнською мовою „Джерело“. 
Безцінною нагородою для 
переможців можуть бути 
українські книжки. Закли-
каємо всіх небайдужих по-
дарувати їм гарні видання. 
Книжки просимо принести 
в редакцію освітнього сту-
дентського тижневика „Ау-
диторія“ (кімн. 103 головного 
корпусу Львівської політехніки, 
вул. С. Бандери, 12).

Щиро дякуємо за допомогу!

Міжнародний інститут  
освіти, культури  

та зв’язків з діаспорою  
Львівської політехніки

увага: конкурс!

Молодь — енергетиці 
України
Об’єднання громадян „Рада старійших енергетиків України“,  

Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків 
України та Рада молодих енергетиків України запрошують до 
участі у ХІІІ Всеукраїнському конкурсі „Молодь — енергетиці 
України-2013: відкритий конкурс молодих енергетиків та 
учених“, присвячений 115-ій річниці НТУУ „КПІ“.

Мета конкурсу полягає в широко-
му залученні молоді до вирішення 
проблем паливно-енергетичного 
комплексу (ПЕК) України; підви-
щенні техніко-економічних по-
казників роботи ТЕС, АЕС, ГЕС та 
інших енергетичних об’єктів ПЕК; 
покращенні екологічних показни-
ків роботи енергоблоків; впрова-
дженні нових енергозберігаючих 
та екологічно чистих технологій; 
підвищенні ефективності видо-
бутку, підготовки та спалювання 
вітчизняного вугілля; розробці 
пропозицій щодо стратегії розви-
тку енергетики України.

Конкурс проводиться у де в’я-
ти номінаціях: паливно-енерге-
тичні ресурси, теплова енергетика, 
атомна енергетика, нетрадиційні 
відновлювальні джерела енер-
гії, електроенергетика, екологія 
в енергетиці, енергозбереження 
та енергоменеджмент, енергобез-
пека, економіка енергетики.

Вимоги до учасників конкур-
су та конкурсних робіт.

До участі в конкурсі допуска-
ються представники енергетичних 
підприємств і енергокомпаній, 
інститутів та науково-дослідних 
організацій електроенергетич-
ної галузі, Національної академії 
наук України, вишів (віком — до 
35 років).

Конкурсні роботи (наукова роз-
робка, технічний реферат, патент-
на розробка, монографія, стаття 

та ін.), виконані українською або 
російською мовами, приймаються 
в паперовому вигляді (один при-
мірник обсягом 20 – 40 сторінок) 
до 22 грудня 2013 р.

Кожну конкурсну роботу оці-
нюватиме два експерти (докто-
ри чи кандидати наук) за такими 
критеріями: актуальність роботи, 
наукова новизна підходу, обґрун-
тованість методів і засобів дослі-
дження, практична цінність для 
створення конкурентоспромож-
них технологій, інших суспіль-
но-корисних результатів, рівень 
оформлення роботи, викорис-
тання матеріалів дослідження 
в промисловості чи в навчально-
му процесі, загальне враження від 
роботи, наявність публікацій.

Переможці та лауреати кон-
курсу в кожній номінації отрима-
ють почесні дипломи та подарунки.

Конкурсні роботи та анкету 
учасника надсилати за адресою: 
01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 27, 
к. 414, ОГ РСЕУ з поміткою „Кон-
курс „Молодь — енергетиці Укра-
їни-2013: відкритий конкурс моло-
дих енергетиків та вчених“.

Контактні тел./факс:  
(044) 239-45-22, (044) 239-14-39.

E-mail: rseu@givc.energy.gоv.ua — 
РСЕУ; (044) 454-96-21, 

(067) 235-26-70 — НТУУ „КПІ“; 
konkurs_meu@ukr.net,  

(097) 698-83-56 — ІЕЕ.

експрес-оголошення
Вважати недійсними: 
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська по-
літехніка“ на ім’я Дикої Ірини Євгенівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 
політехніка“ на ім’я Скоц Вікторії В’яче-
славівни;
утрачений студентський квиток, виданий 
Національним університетом „Львівська 

політехніка“ на ім’я Андросюка Андрія Сер-
гійовича;
утрачену залікову книжку, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Гиза Юрія Володимирови-
ча;
утрачену залікову книжку, видану Націо-
нальним університетом „Львівська полі-
техніка“ на ім’я Дзедзея Михайла Зенові-
йовича.
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79013, Львів, вул. С. Бандери, 12, кімн. 229. Тел./факс (032) 258-26-08; e-mail: info@polynet.lviv.ua, http://www.audytoriya.lviv.ua

О С В І Т Н І Й  С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й  Т И Ж Н Е В И К  „ А У Д И Т О Р І Я “
Засновник і видавець — Національний 
університет „Львівська політехніка“
Реєстраційне свідоцтво — КВ № 2743  
Індекс 35004
Виходить з жовтня 1946 року. Періодичність — 
один раз на тиждень. Сфера розповсюдження — 
загальнодержавна. Ціна — 2,00 грн. 
Кольороподілені фотоформи виготовлено  
в ТзОВ „Растр-7“, вул. Кн. Романа, 9/1. 
Газету надруковано у видавництві Львівської 
політехніки, вул. Ф. Колесси, 2. 
Спосіб друку — офсетний. Обсяг 2,33 ум. друк. арк.  
Наклад 2000. Зам. № 131227.
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Наталія ПАВЛИШИН
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редагування, скорочення текстів. 

Листи, рукописи, ілюстрації не рецензуємо 
і не повертаємо. 

Редакція не завжди поділяє позицію авторів 
публікацій. 

За зміст і достовірність рекламних оголошень 
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На першій сторінці — світлина Анни ГЕРИЧ.

МНОГАЯ ЛІТА!

Щиро вітаємо з днем народження 
проректора з науково-педагогічної 
роботи

Анатолія Григоровича  
ЗАГОРОДНЬОГО.

У цей святковий день зичимо Вам міцного 
здоров’я, гарного настрою, наснаги і невичерп-
ної енергії для невтомної праці та добрих справ. 
Нехай злагода та добробут завжди панують у Ва-
шій родинній оселі, а Ваш професійний шлях су-
проводжують лише процвітання та успіх.

увага: конкурс!

Мій Шевченко
200-літтю Кобзаря 
присвячується

Редакція тижневика „Аудиторія“ оголошує творчий 
конкурс „Мій Шевченко“. Це можуть бути прозові 
і поетичні твори, малюнки і плакати на Шевчен-
ківську тематику. Важливо, щоб автори — люди 
третього тисячоліття — силою художнього слова і 
пензля чи олівця передали своє власне сприйняття 
Кобзаря, його творів і громадянської позиції, зумі-
ли показати, як український пророк вплинув на фор-
мування їхньої особистості, а, може, і всієї нації. 

Автори п’ятьох творів-переможців будуть на-
городжені поїздкою Шевченківськими місцями, 
п’ять інших — грошовими преміями, а всі учасни-
ки отримають пам’ятні призи або квитки в театри.

Письмові твори приймаємо в електронному 
вигляді, вони не повинні перевищувати 5000 зна-
ків. Малюнки і плакати розміром А3 подавати на 
ватмані. Обов’язково слід зробити помітку „на 
конкурс“, вказати свої імена, прізвища, інститут 
і групу, контактні телефони.

Термін подачі конкурсних творів — до 1 лютого 
2014 р.

Адреса редакції: Львів-13, вул. С. Бандери, 12, к. 229, 
тел. 258-26-08, e-mail: info@polynet.lviv.ua 

для львів’ян і гостей міста

Національний театр опери та балету 
ім. С. Крушельницької
22 листопада — „Любовний напій“ (опера). 18.00.
23 листопада — „Украдене щастя“ (опера). 18.00.
24 листопада — „Запорожець за Дунаєм“ (опера). 12.00, „Корсар“ 

(балет). 18.00

Національний академічний драматичний 
театр ім. М. Заньковецької
21 листопада — „Державна зрада“. 18.00.
22 листопада — „Віяло леді Віндермір“. 18.00.
24 листопада — „Пропала грамота“. 18.00.
26 листопада — „Наталка-Полтавка“. 18.00.
27 листопада — „Останній гречкосій“. 18.00.

Камерна сцена
21 листопада — „Картка любові“. 16.00.
26 листопада — „Гойдалка на двох“. 17.00.

Молодіжний академічний театр 
ім. Л. Курбаса
21 листопада — Візерунчасті пісні. Сусанна Карпенко (вокал),  

Макс Бережнюк (духові), Сергій Охрімчук (скрипка). 19.00.
24, 27 листопада — „Так казав Заратустра“. 19.00.

Львівський драматичний театр 
імені Лесі Українки
24 листопада — „Євангеліє від Юди“. 18.00.

Львівський духовний театр „Воскресіння“
21, 22 листопада — „Сарана“. 19.00.
23, 24 листопада — „Весела корчма“. 18.00.

Перший український театр для дітей 
та юнацтва
21 листопада — „Лялька Реґґеді Енн“. 11.00, „Корабель не прийде“ 

(Новий драматичний театр на Печерську, Київ). 19.00.
22 листопада — „Про добро“ (Драматичний театр ім. Єжи 

Шанявського, Польща). 19.30.
23 листопада — „5 boys.sk“ (Театр Studio 12, Словаччина). 20.30.
24 листопада — „Пеппі Довгапанчоха“. 12.00, 15.00.
26 листопада — „Втеча з реальності“. 16.00.
27 листопада — „О восьмій вечора на Ковчезі“. 11.00, „Зоряний 

хлопчик“. 15.00.

Будинок орґанної та камерної музики
23 листопада — Концерт переможців фестивалю „Золота 

троянда“. 12.00, Концерт А. Вівальді. Євгеній Солов’як 
(скрипка). 17.00, Концерт хору „Оріана“. 19.00.
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