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1. Міжнародний конгрес «Діаспора як чинник утвердження 

держави Україна у міжнародній спільноті» 

23-24 серпня 2013 року в Національному університеті «Львівська політехніка» 

відбувся IV Міжнародний Конгрес «Світове українство як чинник утвердження держави 

Україна у міжнародній спільноті: «…землякам моїм в Україні і не в Україні…», присвячений 

200-літньому ювілею Тараса Шевченка. 

Ініціатор проведення Конгресу та головний організатор – Міжнародний інститут 

освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 

(МІОК). Співорганізатори Конгресу – Міністерство освіти і науки України, Національний 

університет «Львівська політехніка», Львівська обласна державна адміністрація, Львівська 

обласна рада, Львівська національна академія мистецтв, Львівська національна музична 

академія ім. Миколи Лисенка, Світовий Конґрес Українців, Світова Федерація Українських 

Жіночих Організацій, Європейський Конґрес Українців, Світова федерація українських 

лемківських об’єднань, Львівська обласна організація Всеукраїнського жіночого товариства 

ім. О. Теліги, Народний музей Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв, Центр 

творчості дітей та юнацтва Галичини, Громадська організація «Назустріч». 

Конгрес відбувся за інформаційної підтримки Національної радіокомпанії України, 

Львівської обласної державної телерадіокомпанії, КП «Телекомпанія Львів-ТБ», Західної 

інформаційної корпорації (ZIK), щоденної всеукраїнської газети «День», щоденної 

суспільно-політичної газети «Високий замок», тижневиків «За вільну Україну», «Львівська 

газета», газети «Львівська Пошта», освітнього студентського тижневика Львівської 

політехніки «Аудиторія», Радіо Свобода, радіо-інформаційного центру «Незалежність». 

У Конгресі взяло участь понад 400 учасників із 29 країн світу: Австралії, Аргентини, 

Республіки Білорусь, Бразилії, Великобританії, Вірменії, Греції, Естонії, Ірландії, Іспанії, 

Італії, Казахстану, Канади, Китаю, Латвії, Німеччини, Польщі, Португалії, Придністровської 

Молдавської Республіки, Російської Федерації, Румунії, Сербії, Словаччини, США, 

Угорщини, Франції, Хорватії, Чехії та всіх областей України. Особливо широко були 

представлені українські громади Російської Федерації: з Архангельська, Владивостока, 

Казані, Кірова, Краснодара, Красноярська, Москви, Мурманська, Нижнєкамська (Татарстан), 

Новосибірська, Ногінська, Омська, Петрозаводська (Карелія), Саратова, Сиктивкара, 

Ставрополя, Томська, Тули, Тюмені, Уфи (Башкортостан), Ухти. 

Серед них визначні діячі світового українства: Євген Чолій – Президент Світового 

Конгресу Українців, Ярослава Хортяні – голова Європейського Конгресу Українців, перший 

заступник Президента Світового Конгресу Українців, Орися Сушко – Голова Світової 

Федерації Українських Жіночих Організацій, другий заступник СКУ, Михайло Ратушний – 

Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради. 

Учасників Конгресу привітали ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало, 

заступник голови ЛОДА Ірина Романів, міський голова Андрій Садовий, президент СКУ 

Євген Чолій, голова Європейського Союзу Українців Ярослава Хортяні.  

Зі словами вітання та благословення до учасників звернулися духовні особи. 
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Роботу Конгресу благословив митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк. Він вручив 

Апостольське блаословення від Папи Римського Франциска ректорові Львівської 

політехніки Юрію Бобалу і директору Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою Ірині Ключковській. Владика Димитрій зачитав вітання від патріарха Київського і 

всієї Руси – України Філарета. 

Зворушливим епізодом урочистого відкриття Конгресу став перегляд відеоролика, 

відзнятого у час проведення акції Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою «Українські дітки у світі читають Кобзаря». Шевченко звучав устами 130 дітей 

віком не більше 7 років з 22 країн світу. 

Центральними подіями у рамках Конгресу стали дві конференції: IV Міжнародна 

науково-практична конференція «Світове українство як чинник утвердження держави 

Україна у міжнародній спільноті: «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» і  

II Міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко та кобзарство», 

присвячених 200-літтю від дня народження Т.Шевченка. 

На пленарному засіданні конференцій з доповідями виступили заступник міністра 

закордонних справ України 2009 -2010 років, заступник Генерального директора Центру 

Разумкова  Валерій Чалий,  Герой України,  лауреат  Національної  премії  України  

ім.Т. Шевченка Євген Сверстюк та народна артистка України Ніна Матвієнко. 

На 2 пленарних засіданнях, 15 круглих столах та 4 панельних дискусіях  

IV Міжнародної науково-практичної конференції «Світове українство як чинник 

утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: …землякам моїм в Україні і не в 

Україні…» виступило 230 учасників, серед яких – науковці, викладачі вищих навчальних 

закладів, представники державних структур, українських громадських, культурно-освітніх 

організацій, духовенство з України і з-за кордону. 

Робота конференції проходила у 6 тематичних напрямах: 

1. Освіта закордонного українства: сучасний стан та перспективи. 

2. Культура і мистецтво як фактор збереження національної ідентичності. 

3. Збереження історико-культурної та духовної спадщини зарубіжного українства. 

4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном. 

5. Трудова еміграція як нова українська присутність у світі. 

6. Світова лемківська спільнота. Погляд на депортацію українців з етнічних земель. 

Результатом обговорення стали такі висновки: 

 Закордонні українські громади – це потужний чинник лобіювання 

національних політичних та економічних інтересів України за кордоном, формування її 

міжнародного іміджу, сприяння та розвитку зовнішньополітичних ініціатив. 

 Збереження національної ідентичності українців за кордоном значною мірою 

залежить від активної та послідовної політики України в освітній, мовній, культурній, 

інформаційній сферах. 

 Підтримка світового українства можлива лише за умов співпраці всіх гілок 

влади України з громадськими організаціями українців за кордоном, удосконалення 

інституційно-правових механізмів налагодження такої співпраці. 
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 На шляху зміцнення співпраці зі світовим українством необхідне законодавче 

врегулювання проблем набуття громадянства України закордонними українцями у 

спрощеному порядку, реалізації їхніх виборчих прав, здобуття освіти у вищих навчальних 

закладах України. 

 Актуальними залишаються проблеми українських трудових мігрантів, зокрема, 

визначення їхнього статусу, соціального захисту, фіскальних питань, визнання документів 

про освіту. 

На засіданнях II Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас Шевченко та 

кобзарство» виступило 75 учасників. Обговорення відбулось у таких тематичних напрямах: 

1. Етногенез українського народу крізь призму творчості Шевченка та кобзарів. 

2. Роль етнонаціональних особливостей в умовах сучасного світу. 

3. Трансформація-переплетення творчості кобзарів та Шевченка в літературі, музиці, 

образотворчому мистецтві. Сучасні тенденції та перспективи. 

Результатом обговорення стали такі висновки: 

 Шевченко та кобзарство – фундаментальні опори сили духу українського 

народу, які сприяють утвердженню нашої державності. 

 В умовах глобалізованого світу існує загроза зникнення національних видів 

мистецтв, зокрема таких, як кобзарство. Лише державні програми, спрямовані на їх захист, 

можуть зупинити ці негативні процеси. 

 Постать Тараса Шевченка є об’єднуючим фактором для українського народу. 

Відповідно, чітка координація дій із підготовки ювілею Т. Шевченка сприятиме 

демократизації суспільства, консолідації усіх громадян, зміцненню іміджу нашої держави у 

світі. 

У рамках Конгресу відбулось більше 27-ми культурно-мистецьких заходів, 

присвячених 200-літньому ювілею Тараса Шевченка, зокрема, презентації відеопроектів, 

книг та інструментів, покази фільмів української діаспори, численні виставки українських 

дизайнерів, мистців із сучасною інтерпретацією Шевченкіани, виставки, присвячені 

Голодомору. Серед них: 

 «Українські дітки у світі читають «Кобзар». Показ відеофільму. 

 «Українські акценти». Виставка творів сучасних українських художників, присвячена 

200-літтю Тараса Шевченка (малярство, графіка, скульптура). 

 Презентація альбому «Світ його привітав» заслуженого працівника культури Романа 

Наконечного, в якому зібрані всі пам’ятники Тараса Шевченка (світлин) на 

Львівщині. Книгу-альбом про пам’ятники Шевченкові на Львівщині підготував Роман 

Наконечний. 

 Фотовиставка «Монументальна Шевченкіана». Проект молодого шевченкознавця та 

дослідника скульптурних зображень Кобзаря Руслана Теліпського.  

 Виставка картин «Шевченкіана у вишивці» народної майстрині Олександри Зробок. 

 Мистецька акція «Художники малюють під звуки бандури» за участі видатних 

українських художників, музикантів, літераторів . 

 Презентація музичного інструмента торбана, реконструйованого Юрком Фединським. 
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 Виставка робіт українського дизайнера Роксолани Богуцької. 

 Виставка видань Інституту колекціонерства українських мистецьких пам’яток при 

Науковому товаристві імені Шевченка. 

 Виставка та презентація книг з історії української культури видавця Олександра 

Савчука. 

 Мистецький проект-виставка «Едвард Козак мандрує Україною». 

 Фотовиставка Товариства української культури в Угорщині «Збереження українських 

традицій в Угорщині». 

 Виставки робіт народних майстрів Ірини Білик (вироби з бісеру), Оксани Іваночко-

Утриско (ікони з бісеру), Романа Магоцького (ікони з бісеру), Ірини Івасенко (вишиті 

ікони), її дочки – також Ірини Івасенко (вишиті рушники), Ольги Возниці, 

заслуженого майстра народної творчості (вишиті рушники). 

 Виставка дитячих малюнків, присвячена Голодомору 1932-33 р.р., «Пам’ятай свій 

рід». Організована Полтавськими обласними громадськими організаціями: 

Асоціацією «Громадянське суспільство», «Жіночі громади», Союзом українок за 

підтримки Полтавського обласного інституту післядипломної освіти, педагогічних 

працівників у 2005 році. 

 Виставка «У страшному тридцять третьому...». Голодомор 1932–1933 р. за 

документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки. 

 Виставка українських національних костюмів (ткацтво) народної майстрині Олени 

Кремінської. 

 Виставка сучасного українського костюма в етностилі дизайнера Ірини Грицюк. 

 Виставка українських національних сценічних костюмів приватного науково-

виробничого підприємства «Фанел». 

 Виставка сценічного взуття від СПД ФО Володимира Гузіля. 

 Презентація фільму «Думи мої» відеостудії імені Івана Миколайчука. 

 Урочиста академія з нагоди 25-річчя Львівської обласної організації Всеукраїнського 

товариства «Лемківщина». 

 Виставка лемківського мистецтва. 

 «Вирій». Відновлення українських цвинтарів у Польщі. Фотовиставка докладно 

описує всі найважливіші та найцікавіші сторінки науково-пошукових та освітніх 

експедиції на теренах Любачівщини. 

 

Зважаючи на пропозиції доповідачів на пленарних і тематичних засіданнях,  

IV Міжнародний конгрес «Світове українство як чинник утвердження держави 

Україна у міжнародній спільноті: «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» 24 

серпня 2013 року ухвалив: 

1. Звернутися до Президента України з проханням: 

    взяти під особистий контроль виконання Плану заходів, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України щодо відзначення 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка; 
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 до відзначення 200-ліття Тараса Шевченка залучати культурний, мистецький, 

інформаційний потенціал світового українства як фактора «м’якої сили» у країнах 

проживання з метою утвердження позитивного образу України у міжнародній спільноті; 

 для формування позитивного міжнародного іміджу України ініціювати 

створення в іноземних державах Інституту Тараса Шевченка за зразком Інституту Пушкіна, 

Конфуція, Сервантеса та ін.;  

 внести зміни та доповнення до Указу Президента України № 257/2012 «Про 

додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка» щодо: 

 розширення переліку країн для широкого відзначення міжнародною 

спільнотою 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка; 

 розширення переліку мов перекладу «Кобзаря», включивши іспанську, 

португальську, італійську, які є сьогодні мовами країн компактного проживання українців у 

світі;  

 з метою консолідації української спільноти ініціювати запровадження в 

Україні «Дня світового українства» (пропонована дата – 12 липня);  

 у рамках здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю: 

 підтримувати та захищати інтереси закордонних українців та громадян 

України, які перебувають за кордоном, особливо українців у Російській Федерації; 

 приділяти особливу увагу інституційній розбудові дипломатичних 

представництв України у країнах з чисельними українськими громадами, зокрема 

культурних центрів України за кордоном.  

 

2. Звернутися до Верховної Ради України з проханням:  

 продовжити практику проведення парламентських слухань та проводити 

щорічні парламентські слухання з питань закордонних українців і трудових мігрантів з 

України; 

 ухвалити законопроект «Про зовнішню трудову міграцію» та законодавчо 

закріпити статус трудових мігрантів і членів їхніх сімей, соціально-економічні, освітні, 

культурні та інші гарантії для них з урахуванням усіх пропозицій, поданих експертною 

комісією, створеною при Раді з питань трудових мігрантів при КМУ, та внести необхідні 

зміни до законодавства для реалізації норм зазначеного закону;  

 ратифікувати Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудових мігрантів 

та членів їхніх сімей від 18 грудня 1990 р., прийняту Резолюцією № 45/178 Генеральної 

Асамблеї ООН, а також інші багатосторонні міжнародні договори у сфері міграції; 

 внести зміни у виборче законодавство України і створити дієві механізми 

реалізації виборчих прав українських трудових мігрантів, що перебувають за кордоном; 

 внести зміни до Закону України «Про працю» з метою зарахування 

педагогічного стажу вчителям – громадянам України, які працюють в освітніх закладах за 

кордоном; 

 на законодавчому рівні закріпити визнання депортованими осіб, примусово 

переселених з території Польщі у 1944-46 роках, а також 1951 року. 
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3. Звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з 

проханням: 

 призначити представника Уповноваженого Верховної Ради України з питань 

захисту прав трудових мігрантів; 

 відновити практику щорічного звіту щодо дотримання прав трудових 

мігрантів; 

 поглибити співпрацю з омбудсменами основних країн перебування 

українських трудових мігрантів з метою захисту їхніх прав, обміну інформацією, надання 

консультативної допомоги, підготовки спільних публікацій та організації спільних публічних 

заходів з питань захисту прав трудових мігрантів. 

 

4. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням:  

 реалізувати Розпорядження КМУ № 167-2011-р «Про затвердження Плану 

заходів з підготовки та відзначення 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка»; 

 розробити та затвердити Державну цільову програму формування позитивного 

іміджу України на період до 2016 року та залучити до її виконання громадські організації 

українців за кордоном;  

 запровадити у складі уряду посаду віце-прем’єр-міністра з питань українців за 

кордоном та розглянути можливість утворення центрального органу виконавчої влади з 

питань українців за кордоном; 

 реалізувати Державну програму співпраці із закордонними українцями на 

період до 2015 року, забезпечуючи її стале належне фінансування; 

 розробити Концепцію та Національну програму «Повернення українців в 

Україну», передбачивши для осіб, що повертаються, необхідні податкові, митні, інвестиційні 

умови;  

 внести зміни та доповнення до Концепції державної міграційної політики 

України, схваленої Указом Президента України № 622/2011від 30 травня 2011 року, для 

ефективного використання позитивного потенціалу трудової міграції (кошти, які мігранти 

заробили за кордоном, набуті зв’язки та досвід) для модернізації та розвитку України;  

 забезпечити функціонування механізмів співпраці між органами державної 

влади та громадськими організаціями трудових мігрантів, зокрема шляхом залучення їхніх 

представників до роботи громадських рад, експертних груп, міжвідомчих органів, таких як 

Рада з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів України; 

 прийняти державну програму культурно-освітньої підтримки лемківських 

українських громад за кордоном. 

 

5. Звернутися до Міністерства фінансів України з проханням: 

 забезпечити належне фінансування заходів, передбачених Указом Президента 

України «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження 
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Тараса Шевченка» та Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка» з 

урахуванням пропозицій учасників Громадських слухань Комітету Верховної Ради України з 

питань культури і духовності; 

 забезпечити фінансування Державної програми співпраці із закордонними 

українцями на період до 2015 року; 

 передбачити у державному бюджеті України на 2014 рік фінансування 

Міністерства освіти і науки для реалізації освітніх програм, спрямованих на збереження 

національної ідентичності українців за кордоном. 

 

6. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням:  

 взяти під контроль виконання запланованих заходів для гідного вшанування 

Тараса Шевченка з нагоди відзначення 200-літнього ювілею в навчальних закладах України 

усіх освітніх рівнів; 

 забезпечити укладання та придбання навчальних видань, зокрема підручників з 

української мови як іноземної (УМІ), методичних посібників, навчальної аудіо – та 

відеопродукції, з метою впровадження в освітніх закладах різного рівня за кордоном; 

розробити і затвердити державний стандарт з української мови, програму вивчення 

української мови як іноземної відповідно до вимог CEFR, сертифікацію з УМІ, а також 

державні програми з українознавчих предметів; 

 започаткувати переговори з міністерствами освіти країн-реципієнтів щодо 

викладання української мови як іноземної у їхніх навчальних закладах;  

 забезпечити проведення семінарів, занять для викладачів, які викладають 

предмети українознавчого циклу у навчальних закладах іноземних держав, де компактно 

проживають закордонні українці;  

 розробити і запровадити механізм надання цільових скерувань випускникам 

суботніх / недільних шкіл за кордоном для вступу до ВНЗ України; 

 з метою збереження національної ідентичності закордонних українців 

запровадити постійні програми обміну студентської та шкільної молоді між організаціями 

України та українцями зарубіжжя;  

 сприяти діяльності кафедр, відділень та факультетів іноземних навчальних 

закладів з україністики, передбачивши наповнення їхніх бібліотек, проведення лекцій, 

семінарів та конференцій, розвитку співпраці з відповідними українськими навчальними 

закладами; 

 сприяти впровадженню у навчальний процес ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

навчальних дисциплін та спецкурсів з питань діаспори та міграції; 

 визнати МІОК координаційним центром з діаспорної проблематики для всіх 

освітніх установ країни і забезпечити фінансування закладу на виконання національних 

програм з цього напряму; 

 підтримати діяльність МІОКу шляхом фінансування створеного в Інституті 

навчально-методичного забезпечення, проведення літніх шкіл, курсів, методичних семінарів, 

круглих столів для викладачів, шкільної та студентської молоді освітніх закладів 
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українського зарубіжжя; надати фінансову підтримку інтернет-виданням, зокрема інтернет-

порталу «ДУДА» (МІОК), розробці та впровадженню дистанційних курсів з вивчення 

української мови та предметів українознавчого циклу.  

 

7. Звернутися до Міністерства культури та туризму України з проханням: 

 з нагоди відзначення 200-літнього ювілею Тараса Шевченка створити єдиний 

реєстр пам’яток, пов’язаних з іменем Великого Кобзаря; 

 надати Народному музею Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв 

статус державного музею (філії Національного музею ім. А. Шептицького); 

 провести моніторинг та аналіз всіх заходів та подій, спрямованих на 

вшанування Тараса Шевченка в Україні та поза її межами;  

 сприяти діяльності українських культурно-інформаційних центрів в іноземних 

державах;  

 розробити державну програму збереження українських пам’яток та поховань за 

межами України;  

 за підтримки організацій та представництв світового українства та відповідних 

державних установ України створити єдиний світовий реєстр архівної, бібліотечної та 

музейної спадщини українців у світі; 

 відкрити національний веб-сайт «Мистецтво української діаспори», на якому 

представляти творчі здобутки українських митців діаспори (аудіо-, відеозаписи, світлини 

робіт художників, скульпторів та ін.); 

 створити єдиний каталог творів українського образотворчого мистецтва 

включно з творами українського монументального мистецтва та сакральної архітектури, а 

також видати його; 

 спільно з СКУ та УВКР розробити програму збереження історико-культурної 

спадщини українців за кордоном, можливості доступу до неї для широкого загалу; 

 включати культурно-просвітницькі заходи МІОКу до Державних програм 

Міністерства культури та туризму України з відповідним фінансуванням. 

 

8. Звернутися до Міністерства закордонних справ України з проханням: 

 для формування позитивного міжнародного іміджу України з нагоди 200-ліття 

Тараса Шевченка активно залучати інтелектуальний та культурний ресурси української 

діаспори; 

 спільно з громадами українського зарубіжжя розробити та реалізувати серію 

заходів для гідного вшанування 200-літнього ювілею Тараса Шевченка у країнах 

проживання; 

  розробити механізми співпраці українських інформаційно-культурних центрів 

за кордоном з українськими громадськими організаціями у країнах проживання; 

 забезпечити присутність представників дипломатичного корпусу та державних 

діячів України на заходах, які проводить українська діаспора; 
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 активізувати переговорний процес щодо укладання двосторонніх міжнародних 

договорів між Україною та іноземними державами про працевлаштування та соціальний 

захист трудових мігрантів, взаємне визнання документів про освіту та ін.;  

 розширити і поглибити надання консульськими установами інформаційно-

консультаційної допомоги трудовим мігрантам, підвищити якість консульських послуг, 

поглибити співпрацю з громадськими організаціями трудових мігрантів у країнах їх 

масового перебування; 

 реформувати інститут консульського обліку громадян України, які 

перебувають за межами держави, у тому числі ввести облік трудових мігрантів незалежно від 

їхнього статусу; 

 сприяти входженню українських церков або їх асоціацій, зокрема 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, в міжнародні міжрелігійні (Всесвітня 

рада церков, Конференція Європейських церков, Рада Парламенту світових релігій тощо) та 

світські об’єднання, передусім ООН, де існує спеціальний Комітет релігійних неурядових 

організацій, а також ЮНЕСКО, Раду Європи, Європейський Парламент; 

 включити до Державних програм співпраці із закордонними українцями заходи 

МІОКу, зокрема проведення раз на два роки Міжнародних Конгресів «Світове українство як 

чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». 

 

9. Звернутися до громад українського зарубіжжя з пропозицією: 

 активізувати діяльність для поширення серед громадськості країн проживання 

інформації стосовно вшанування Тараса Шевченка з нагоди 200-ліття від дня його 

народження.  

 

10. Створити у Карпатському регіоні Міжнародний український центр «На 

перехрестях» (пропоноване місце – с. Крушельниця Сколівського р-ну Львівської обл.) 

для проведення ділових зустрічей українців з цілого світу, вишколів та відпочинку для 

української молоді. 
 

11. Підтримати ініціативу Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» щодо проведення раз 

на два роки конгресу «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у 

міжнародній спільноті». 

 

12. Доручити Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка» надіслати текст Ухвали усім 

зацікавленим державним і громадським установам. 
 

24 серпня відбулося офіційне закриття Конґресу, на якому Ірина Ключковська, 

директор МІОКу, підвела підсумки роботи. Конгрес завершився великим концертом із 

нагоди 200-ліття Тараса Шевченка «…землякам моїм в Україні і не в Україні…» у 

концертній залі ім.С.Людкевича Львівської обласної філармонії. 

В урочистому концерті взяли участь провідні бандуристи, кобзарі України та 

української діаспори. Зокрема: знамениті бандуристи Віктор Мішалов (Канада) та Юрій 
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Фединський (США), народна артистка України Людмила Посікіра, заслужені артисти 

України – Остап Стахів, Тарас Лазуркевич, Дмитро Губ’як, заслужений працівник культури 

Михайло Коваль, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів професор Віолетта 

Дутчак, Георгій Матвіїв, Богодар Баглай, Наталія Воробей, квартет бандуристок 

«Львів’янки», ансамбль бандуристів під керівництвом Остапа Стахіва, капела бандуристів 

«Карпати» (керівник – заслужений діяч мистецтв Ярослав Мелех), соліст капели бандуристів 

«Карпати» Тарас Дороцький, члени Львівського кобзарсько-лірницького цеху – Ярослав 

Крисько, Андрій Селецький, Олесь Коваль. 

 

Додаток № 1 

 

2. Річні наради Світової Федерації Українських Жіночих 

Організацій (С Ф У Ж О) 

18-19 серпня 2013 року у м. Львові у приміщенні Національного університету 

«Львівська політехніка» успішно пройшли Річні Наради СФУЖО, в яких взяли участь 25 

делегатів та гостей з 12-ти складових організацій СФУЖО. До делегатів долучилося більше 

30 гостей з України, які з цікавістю ознайомилися з багатогранною діяльністю СФУЖО та 

складових організацій. 

Координатором підготовки річних нарад СФУЖО був Міжнародний інститут освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою (МІОК). 

Голова СФУЖО Орися Сушко офіційно відкрила Річні наради вітальним словом. 

Делегатів та гостей від імені ректорату привітав проректор Національного університету 

«Львівська політехніка» Богдан Моркляник, директор МІОКу Ірина Ключковська, президент 

Світового Конгресу Українців Евген Чолій.  

Учасникам зібрання надіслали письмові вітання голова Львівської ОДА Віктор 

Шемчук, почесна голова СФУЖО Оксана Соколик, почесна голова Всеукраїнської Ліги 

українських жінок пані Дарія Гусяк. Гості з України також мали нагоду привітати учасників 

нарад. На урочистому відкритті пролунав гімн України у виконанні Народного ансамблю 

бандуристок «Заспів» під керівництвом Христини Залуцької. Директор Народного дому 

«Просвіта» Львівської політехніки заслужений працівник культури України Степан Шалата. 

Із звітом про діяльність Федерації з жовтня 2012р. по серпень 2013р. виступила голова 

СФУЖО Орися Сушко. Особливе враження на присутніх справили звіти складових 

організацій СФУЖО. Багато делегатів представили звіти своїх організацій у вигляді 

презентацій та коротких відео-кліпів. Пані Ольга Даниляк представила справи, пов’язані із 

Статутом Федерації.  

19 серпня в час свята Преображення Господнього делегати та гості Річних Нарад взяли 

участь у спільній молитві Святої Літургії в Греко-Католицькому Архикатедральному соборі 

Св. Юра.  

Робота річних нарад проходила у формі засідань та панельних дискусій. 
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У панельній дискусії взяли участь Ростислава Федак – заступник голови Союзу 

українок України, Любов Максимович – голова Західноукраїнського центру «Жіночі 

перспективи», Людмила Яковлева – голова Національної ради жінок України, та Іванна 

Корнецька – заступник голови Львівської міської організації Ліги українських жінок.  

Тема цьогорічної дискусії була: «Актуальні проблеми сучасного жіночого руху і шляхи 

їх вирішення». Др. Марта Кічоровська-Кебало, представник СФУЖО до ООН і др. Марта 

Богачевська-Хом’як, директор лекторію СУА з жіночих студій УКУ виступили з цікавими 

доповідями.  

Після завершення Річних нарад учасники та гості оглянули виставку, організовану 

Полтавськими обласними громадськими організаціями: Асоціацією «Громадянське 

суспільство», «Жіночі громади», Союзом українок України за підтримки Полтавського 

обласного інституту післядипломної освіти. Заступниця голови Союзу українок України 

Ростислава Федак ознайомила присутніх з експонатами та роботами, присвяченими 

шевченкіані та пам’яті жертв голодомору 1932-33 рр. 

Україномовного секретаря Олександру Фариму було делеговано відвідати музей-

меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», яка виступила з промовою під 

час панахиди вшанування пам’яті страчених окупаційними режимами. Заступниця голови 

північної Америки пані Лідія Білоус офіційно представила СФУЖО під час урочистої 

посвяти Патріаршого Собору Воскресіння Христового у м. Києві і поділилася своїми 

враженнями з учасниками нарад.  

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій висловлює щиру вдячність 

делегатам та гостям від складових організацій, котрі подолали немалу відстань та приїхали 

розповісти про діяльність своїх організацій. Словами вдячності не можливо висловити все те 

признання, на яке заслуговують жінки, котрі щоденно трудяться для збереження родинних та 

духовних цінностей, котрі щиро відгукуються на потреби інших, чужий біль та докладають 

свої зусилля для дальшої демократизації Української держави. Низький уклін Вам, дорогі 

жінки, за невтомну працю. (Із виступу Орисі Сушко – голови СФУЖО) 

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій висловлює щиру вдячність 

Національному університету «Львівська політехніка» в особі ректора, професора Ю.Бобала, 

працівникам Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою за належну 

організацію та допомогу у проведенні Річних Нарад СФУЖО 18-19 серпня 2013 року на 

високому рівні. Бажаємо дирекції та колективу МІОКу успіхів у праці та сподіваємося на 

плідну співпрацю у майбутньому. А також висловлюємо щиру вдячність мешканцям міста 

Львова за теплу гостинність та привітність під час перебування делегатів і гостей у місті. А 

дарунки, книги і сувеніри, подаровані гостями з жіночих організацій України, прикрасять 

канцелярію СФУЖО та збагатять нашу колекцію експонатів і бібліотеку! 

Додаток № 2  
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3. Х-й – Ювілейний Світовий Конгрес Українців 

У Львівській політехніці 20 – 22 серпня відбувся X-й Ювілейний Світовий 

Конгрес Українців, у якому взяли участь біля тисячі українців із 33 країн світу, об’єднаних 

навколо СКУ. 

Конгрес у Львівській політехніці – подія знаменна, а водночас – закономірна, адже 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, який був співорганізатором 

Х-го Ювілейного Конгресу СКУ, проводить велику роботу у справі зміцнення зв’язків із 

українцями світу, розвитку української освіти і культури за межами України та всіляко 

сприяє проведенню заходів СКУ у Львові. 

Серед гостей Конгресу – відомі релігійні, політичні та громадські діячі з України, з 

держав проживання діаспори, депутати Верховної Ради України. Вагому підтримку в 

організаційних питаннях щодо його проведення надала Львівська обласна державна 

адміністрація, зокрема її голова Віктор Шемчук. X-й Ювілейний Світовий Конгрес 

Українців, гаслом якого є слова Лесі Українки «Contra spem spero», був присвячений пам’яті 

жертв Голодомору-геноциду 1932 -33 років у його сумну 80-у річницю. 

У перший день роботи Конгресу його делегати обрали президію, ухвалили програму і 

правильника Х-го  СКУ, протокол IX-го СКУ, працювали у секціях. 

Продовженням роботи Конгресу стала піша хода її учасників, студентів і викладачів 

Політехніки до пам’ятника Тарасові Шевченку. До церемонії вшанування жертв Голодомору 

приєдналася громадськість Львова, депутати Верховної Ради України, громадські і політичні 

діячі України. Після екуменічної панахиди відбулася всесвітня акція вшанування невинно 

убієнних українців. До підніжжя пам’ятника Шевченкові учасники ходи поклали по п’ять 

колосків як пам’ять про те, що за них можна було потрапити у тяжку неволю, а то й 

загинути. 

Перший день роботи делегати СКУ завершили у Львівському національному 

академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької, де відбулося урочисте 

відкриття Конгресу. На сцену, де сиділа поважна президія, студенти Політехніки винесли 

державні прапори 33 країн світу, представники яких брали участь у цьому форумі. 

Президент СКУ Євген Чолій у своїй доповіді наголосив «На жаль, сучасні владні 

структури України повертаються до більш авторитарного способу правління. Щодо 

співпраці, то ми маємо такий спільний інтерес у питанні євроінтеграції України, і тут я можу 

сказати, що дуже часто на різних форумах – чи то в Європарламенті, чи в Раді Європи  – я 

зустрічаюся з представниками і влади, й опозиції, і ми обговорюємо, як найкраще сприяти 

тим процесам і подбати, щоби Угода про асоціацію між ЄС та Україною була підписана в 

листопаді у Литві. 

— Сьогодні з боку Росії на Україну є надмірний тиск, який треба засуджувати на 

міжнародному форумі, – наголосив Є. Чолій. – І я намагатимуся доводити, що це тільки 

початок... Росія, на щастя, відкриває нам очі, показуючи своє правдиве обличчя, 

демонструючи, що вона й надалі трактує нашу країну як провінцію. І якщо Україна приймає 

рішення, які не відповідають інтересам Росії, то остання застосовує силу. А це, на мою 

думку, – загрозлива ситуація для України. 

Президент СКУ Євген Чолій пов’язує увагу до конгресу владних структур та опозиції з 

питаннями євроінтеграції: 
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— Вони бачать, що світове українство може відіграти досить важливу роль у цьому 

питанні. Ми на конгресі ні з владою, ні з опозицією не обговорюємо питань політичного 

характеру. Радше говоримо, як сприяти процесам євроінтеграції та демократизації в Україні. 

Говоримо про наші місії спостерігачів, говоримо про наступні три місяці щодо підписання 

Угоди у Вільнюсі, також про захист національних і людських прав українців за межами 

України. Це, передусім, стосується нашої найбільшої діаспори – в Росії. 

До Х-го Конгресу СКУ, як ніколи, була прикута увага і представників  влади, і 

представників опозиції. 

«Що ж до прибуття на врочистості керівників держави, то п. Хортяні розповіла, що 

попередньо їм усім було надіслано запрошення. Вона наголосила, що їй не відомо про 

приклади подібного проведення з’їздів діаспори у своїй країні без перших осіб держави. 

Однак відсутність Віктора Януковича на конґресі СКУ не перетвориться на трагедію. «Чи 

можна розцінювати відсутність президента України на Світовому Конґресі Українців як 

показник ставлення нинішньої влади до діаспори? Якоюсь мірою  – так. Вони не так нас не 

люблять, як бояться почути правду. Одні президенти приходять, інші – відходять. Ми й без 

них жили в діаспорі, навіть коли ще не було незалежної України. Мені краще було бачити на 

нашій ході від Львівської політехніки до пам’ятника Тарасові Шевченку весь Львів, ваші очі, 

ваші руки, щоби ми разом за них узялись і показали, що ми  – сила. Влада, якщо вона справді 

є владою, має бути присутня на зібранні такого рівня», – наголосила Ярослава Хортяні. 

Делегатів Конгресу привітав віце прем’єр-міністр України Олександр Вілкул. Він 

зачитав привітання від імені Президента України Віктора Януковича, в якому той висловив 

вдячність представникам СКУ за підтримку зусиль української влади стосовно європейської 

інтеграції України. Учасників Конгресу привітали: заступник голови Верховної Ради 

України Руслан Кошулинський, заступник голови ЛОР Валерій П’ятак, заступник голови 

ЛОДА Ірина Романів, заступник міського голови Львова Василь Косів, лідери трьох 

опозиційних партій Арсеній Яценюк, Віталій Кличко та Олег Тягнибок, Юрій Луценко. 

Ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало наголосив, що «столиця Галичини 

врочисто приймає в себе Х-й Ювілейний Конґрес СКУ, організації, яка репрезентує, по суті, 

усе світове українство й має незаперечний авторитет у міжнародній спільноті. Знаменно й те, 

що Конґрес відбувається напередодні 22-ї річниці незалежності України, а також очікуваного 

ухвалення доленосного рішення щодо асоційованого членства нашої держави в 

Європейському Союзі». 

На думку співорганізатора заходу директора Міжнародного інституту освіти, культури 

та зв’язків із діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Ірини 

Ключковської, що українських політиків привабило, передусім, вдало обране місце для 

проведення Конгресу: 

— У Львові завжди є увага до світового українства. Коли ми забезпечували 

організаційну підтримку для світового Конгресу, дуже відчули це, тому що до нас зверталися 

і широке коло представників громадськості, й представники політичних партій, і просто 

люди з вулиці... Насправді, я вважаю – це і є нашою невеликою перемогою, тому що ми 

завжди ставили собі за мету знайомити громадськість із реальними справами світового 

українства. 

Арсеній Яценюк зачитав листа від Юлії Тимошенко, адресований делегатам СКУ, а 

Віталій Кличко заявив, що балотуватиметься у Президенти України при умові визначення єдиної 
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кандидатури, та все ж вирішальною для нього буде думка громадських організацій. У разі 

обрання його на цю посаду пообіцяв будувати демократичну, правову, європейську державу. 

На завершення урочистої частини присутні знову вшанували пам’ять жертв Голодомору. 

Від імені Асоціації фермерів України Евгену Чолію вручили символічний для України сніп 

пшениці. Президент СКУ вручив медалі святого Володимира Великого лідерам СКУ. 

Завершилося урочисте відкриття Х-го Ювілейного СКУ святковим концертом. 

Упродовж наступних днів делегати працювали у трьох головних тематичних сесіях: 

«Євроінтеграція – запорука незалежності України та сприяння її демократизації», «Світове 

українство у просуванні спільних інтересів» та «Голодомор 1932 – 33 років: правда 

перемагає».  

Президент СКУ Евген Чолій відмітив, що громадський комітет із вшанування пам’яті 

жертв голодомору та СКУ закликали парламенти країн світу визнати Голодомор 1932—1933 

років в Україні актом геноциду. У зверненні йдеться, що парламенти деяких країн у різний 

час ухвалювали рішення про визнання Голодомору актом геноциду, засуджуючи цей злочин 

і вшановуючи пам’ять жертв ленінсько-сталінського тоталітарного режиму. Відповідно, у 

зверненні керівництво парламентів країн світу просить ініціювати парламентські розгляди 

питання про Голодомор 1932–1933 років в Україні з метою ухвалення рішень щодо визнання 

цього злочину актом геноциду.  

За словами керівника МІОКу Ірини Ключковської, 20 мільйонів українців, які 

перебувають за межами України, – це фактор політичного впливу. 

— Тому що робота з урядами країн, які визнали Голодомор, належить сьогодні до 

повноважень президента конгресу з очільниками європейських держав, з 

європарламентаріями, як і переговори з людьми найвищих ешелонів влади і лобіювання 

інтересів України – ми однозначно можемо стверджувати, що світове українство є фактором 

політичного впливу, – зазначає І. Ключковська, – не кажучи вже про такі фактори, як фактор 

«м’якої сили», завдяки якому поширюється інформація про Україну. А українці за кордоном, 

принаймні представники тих громад, є фактором формування позитивного образу України. 

Керівники багатьох держав відзначають, що українські громади в таких країнах, як 

Австралія, Канада, європейські країни, де є усталені українські громади, мають величезний 

авторитет. Звичайно, це опосередковано впливає і на формування іміджу держави. 

22 серпня було підведено підсумки роботи СКУ за 2008 – 2013 рр., накреслено шляхи 

діяльності на наступний п’ятирічний термін та обрано новий склад керівних органів. 

Новообраний очільник СКУ Евген Чолій зустрівся з ректором Львівської політехніки 

Юрієм Бобалом і зробив запис у Книзі почесних гостей університету. 

 

Додаток № 3  
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4. Проект «Крок до України» 

Питання освіти в українському зарубіжжі є пріоритетним напрямом діяльності МІОКу.  

У межах проекту «КРОК ДО УКРАЇНИ» у 2013 році: 

1) підготовано до видання Навчальний посібник з української мови як іноземної 

«КРОК‐2» (автор – Олеся Палінська) – продовження навчального комплексу «КРОК-1». Він 

призначений для студентів, які вивчають українську мову як іноземну на рівні В1. 

Навчальний комплекс складається з: 

 книги для студента; 

 робочого зошита; 

 електронного ресурсу для викладача; 

 компакт‐диску з записами текстів і діалогів. 

Курс розділено на 10 модулів за тематичним принципом. Теми продовжують вивчене 

на початковому рівні (навчальний посібник «КРОК‐1», поглиблюючи матеріал, дає 

можливість студентам не тільки вивчити лексику і граматику, але й пізнавати життя сучасної 

України, актуальні суспільні питання, культуру, побут. 

Матеріал навчального посібника укладено таким чином, що в кожному модулі студенти 

мають змогу вдосконалювати свої навички в усіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності: 

говорінні, аудіюванні, читанні й писанні. Для читання є короткі оригінальні або адаптовані 

тексти, взяті переважно із засобів масової інформації, які знайомлять студентів з лексикою в 

її реальному функціонуванні. Навички писання студент може відпрацювати, виконуючи 

письмові вправи. Слухаючи записи текстів і діалогів, можна адаптуватися до сприйняття 

різних типів вимов. А дискусії в малих групах чи парах, присвячені актуальним для 

студентів темам, допоможуть подолати мовний бар’єр, вдосконалити навички говоріння. 

Комбінування таким чином різних типів завдань дає можливість швидко й ефективно 

досягнути вдосконалення комунікативних навичок студентів. 

 Електронний ресурс для викладача містить методичні рекомендації до кожного 

модуля, поради щодо проведення занять, а також додаткові матеріали, рекомендовані до 

використання на заняттях. У ньому можна знайти пояснення, як поєднувати роботу з книгою 

для студента, робочим зошитом і компакт‐диском. 

 Книга для студента укладена таким чином, щоб акцентувати кожен вид 

навчальної діяльності (вивчення нової лексики і граматики, читання текстів, аудіювання та 

ін.), але разом з тим інтегрувати всі отримані знання, оскільки мета студента – не завчити 

певні слова чи правила, а навчитися успішно спілкуватися українською мовою.  

 Робочий зошит містить додаткові вправи для закріплення вивченої на заняттях 

лексичної та граматичної інформації. Також тут є деякі додаткові граматичні пояснення. 

Якщо навчальний час обмежений, частину завдань з робочого зошита можна давати 

студентам на домашнє завдання. Також тут є тексти для домашнього читання і вправи до 

них, які дадуть можливість повторити й узагальнити вивчений у модулі навчальний матеріал.  

 Компакт‐диск із записами текстів і діалогів для аудіювання допоможе студентам 

вчитися розпізнавати мовлення на слух. Темп і манера говоріння акторів максимально 

наближені до реального мовлення. У кінці книги для студента подані усі тексти, і студенти 

можуть звернутися до них, щоб перевірити, чи правильно вони зрозуміли почуте.  
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2) продовжено створення інтерактивного курсу з української мови як іноземної 

«КРОК-1», зокрема створено змістову частину курсу (175 завдань). 

Одномовний інтерактивний курс з української мови як іноземної «КРОК 1» 

призначений для студентів-іноземців, які навчаються за однойменним підручником або 

вивчають українську мову на рівні A1-A2. 

За допомогою цього курсу студенти зможуть виконувати мовні вправи та контролювати 

правильність виконання в on-line-режимі. Курс можна використовувати як самостійний 

додатковий засіб для навчання або як додатковий засіб для навчання в аудиторії з викладачем.  

Структура курсу відповідає структурі книги для студента навчального комплексу 

«КРОК- 1», тобто складається з 10 модулів: «Абетка», «Знайомство», «Хто ти?», «Їжа», «Як 

купувати?», «Місто», «Житло», «Відпочинок», «Здоров’я», «Свята», охоплюючи основні 

комунікативні теми, необхідні для спілкування на рівні A1-A2. Кожен модуль формує від 2 

до 5 уроків, в цілому – це 32 уроки. Урок містить від 5 до 7 завдань. За змістом курс 

продовжуватиме теми з посібника «КРОК -1», доповнюючи їх додатковою лексикою, 

синтаксичними конструкціями, новими мовленнєвими ситуаціями. Здебільшого, це завдання 

тестового характеру, завдання на конструювання речень з окремих частин, виправлення 

помилок в окремих реченнях, текстах чи діалогах, групування лексики за значенням.  

Виконавці змістової частини: 

Галина Темник, мол. наук. співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою. 

Богдан Сиванич, мол. наук. співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою. 

Програмне забезпечення. 

Кафедра програмного забезпечення Інституту комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій НУ «Львівська політехніка». 

 

 У рамках семінару «Зміцнення українсько-канадського партнерства у 

сфері вищої освіти», який відбувся 14 лютого 2013 року у Львівській політехніці, до 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 15 лютого здійснив візит 

директор Центру українсько-канадських студій Манітобського університету (Канада) 

д-р Роман Єренюк. 

Під час зустрічі було досягнуто домовленості про підписання угоди про співпрацю між 

Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська 

політехніка» та Центром українсько-канадських студій Манітобського університету. 

Д-р Єренюк виступив з ініціативою створити Міжнародну асоціацію студій української 

діаспори, яка б об’єднала під своїм крилом усі установи світу, які займаються тематикою 

української діаспори, а ключову роль у цьому об’єднанні мають відіграти МІОК та Центр 

українсько-канадських студій. 

Директор МІОКу Ірина Ключковська підтримала ідею і висловила підтримку створення 

електронного журналу для науковців, які займаються діаспорною тематикою, а також дала 

згоду на розробку фахівцями МІОКу сайту асоціації. 

Д-р Єренюк висловив зацікавлення у реалізації спільних проектів на території Канади, 

зокрема дослідження українських говірок Канади, а також проведення соціологічних 

досліджень четвертої та п’ятої хвилі еміграції до Канади. 
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Також д-р. Єренюк дав згоду увійти до програмного комітету IV Конгресу «Світове 

українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам 

моїм в Україні і не в Україні…» і посприяти залученню до участі висококваліфікованих 

науковців з Канади. 

Під час зустрічі також обговорено ініціативи д-ра Єренюка щодо спільної організації 

ряду заходів в рамках проекту «Відкриймо для України українську діаспору». 

 

 21 лютого з нагоди Міжнародного дня рідної мови проведено круглий стіл 

на тему «Збереження рідної мови в іншомовному оточенні: відповіді на виклики 

глобалізації». У «Львівській політехніці» зібралися освітяни, науковці, представники 

наукових установ та шкіл з етнонаціональним компонентом, а також державних освітніх 

структур, щоб обговорити проблеми збереження рідних мов в іншомовному оточенні. 

Круглий стіл, ініційований Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

НУ «Львівська політехніка», відбувся у Міжнародний день рідної мови, який з 2000 року 

відзначають у всьому світі з ініціативи ЮНЕСКО, щоб сприяти захисту і збереженню всіх 

мов народів світу. 

У сучасному мультикультурному світі багато традиційних цінностей опиняється під 

загрозою, і серед них – збереження національних мов у громадах, силою обставин відірваних 

від своєї історичної батьківщини. Тисячі людей у цілому світі залучені у міграційні процеси. 

Це сприяє взаємному культурному і мовному збагаченню, але також дає поштовх до 

вироблення єдиної уніфікованої наднаціональної культури, відмови від історичних коренів. 

Найбільше у міграційному вирі страждають національні мови: вже у другому-третьому 

поколінні мігранти, аби швидше адаптуватися до нової країни проживання і забезпечити собі 

гідне місце у суспільстві, переходять на мову нової держави або на одну зі світових мов, 

частково чи повністю втрачаючи мову своїх предків. 

Тому метою круглого столу було привернення уваги до питань збереження рідної мови 

в іншомовному оточенні, окреслення шляхів спротиву асиміляції та збереження національної 

ідентичності. За словами директора МІОКу Ірини Ключковської, на самоорганізацію 

емігрантів (зокрема у плані організації освіти рідною мовою) впливає декілька факторів – це 

політика країни їхнього походження, політика країни проживання, міждержавні стосунки та 

активність самої громади. Аналізу цих та деяких інших факторів був присвячений круглий 

стіл. 

Відкрив роботу круглого столу проректор із науково-педагогічної роботи й питань 

соціального розвитку НУ «Львівська політехніка» Богдан Моркляник. Він окреслив роль 

Політехніки у національному й гуманітарному вихованні студентів, підкреслив роль рідної 

мови для кожної людини. 

Світлана Книшик, заступник директора департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та 

молоді Львівської ОДА, надала статистичні дані щодо шкіл з етнонаціональним 

компонентом в області. Віра Отчич, головний спеціаліст відділу національностей та релігій 

Львівської ОДА, окреслила правові рамки питання. 

Представники національних громад Львова (білоруської, болгарської, вірменської, 

грецької, єврейської, литовської, німецької) поділилися своїм досвідом щодо збереження 

рідних мов. Зокрема, про мотивацію до вивчення національних мов говорили голова грецької 

молоді Західного регіону України Ірина Євкарпіді та керівник музею при Всеукраїнському 



20 
 

 

єврейському благодійному фонді «Хесед-Ар'є» Ольга Лідовська. Вони розповіли про 

культурні заходи, які проводять їхні товариства, про поєднання вивчення мови і культури 

відповідного народу. 

Про можливості державних шкіл з етнонаціональним компонентом розповіли Марта 

Маркуніна, директор ЗСШ № 10 з польською мовою навчання, та Володимир Кравченко, 

директор спеціалізованої ССЗШ № 45 з російською мовою навчання. Цікавим досвідом 

поділилися й інші учасники круглого столу. 

Українці за кордоном також прагнуть зберігати свою мовну та культурну ідентичність. 

Як ефективно організувати навчальний процес, зацікавити дітей у вивченні мови і культури 

предків, залучити батьків до виховного процесу? До розмови по скайпу долучився Денис 

Чернієнко, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедрою історії і теорії держави та 

права Уфимської філії ДОЗ ВПО «Московський державний гуманітарний університет 

ім. М. О. Шолохова», який очолює асоціацію українських шкіл Росії. Наукове трактування 

проблеми дали представники львівських ВНЗ. Андрій Моторний, доцент секції мовної 

підготовки іноземних громадян кафедри іноземних мов НУ «Львівська політехніка», на 

основі багаторічного досвіду дипломатичної роботи у Празі окреслив проблеми українського 

шкільництва у Чеській Республіці. 

Проблеми в організації шкільництва, розробці програм та підручників, пошуків 

ефективних методів навчання спільні як у національних товариств Львова, так і в українців 

за кордоном. Тому організатори круглого столу, врахувавши досвід учасників, приступили 

до розробки рекомендацій для роботи українських шкіл діаспори . 

 

Текст виступу Богдана Моркляника, проректора з науково-педагогічної роботи  

та соціального розвитку НУ «Львівська політехніка»  

Шановні учасники та організатори круглого столу! 

Сердечно вітаю Вас в одному із найдавніших технічних університетів України.  

Незважаючи на те, що наш вищий навчальний заклад має технічне спрямування, він є 

своєрідним центром культурно-освітнього, мистецького життя, він безперервно зберігає і 

плекає духовність, творить національну науку і культуру.  

Проведення наукових заходів, присвячених мовним питанням, вже стало традицією 

нашого університету. Починаючи із 1992 року, Львівська політехніка збирає мовознавців для 

обговорення актуальних проблем української термінології, і вже було проведено дванадцять 

міжнародних наукових конференцій «Проблеми української термінології. СловоСвіт», 

присвячених цьому питанню.  

Мовні питання були предметом дискусій на різних заходах, зокрема на трьох 

Міжнародних конгресах «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній 

спільноті», організованих Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою, 

в яких взяло участь понад 1000 учасників із 28 країн світу, зокрема голови українських 

громад, викладачі університетів, вчителі та керівники українських шкіл різного типу за 

кордоном. 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 

університету «Львівська політехніка» проводить Міжнародні конференції «Українська мова 

у світі», а також у рамках проекту «Відкриймо для України українську діаспору» регулярно 
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презентує діяльність українських товариств діаспори, які зберігають і плекають рідну мову в 

обставинах, не завжди легких і сприятливих. 

Мови єднають людей. Рідна мова єднає народ, навіть розділений великими відстанями, 

в єдину націю. Рідна мова кожного народу – священна, і її збереження і плекання – обов’язок 

кожного, хто сприймає себе частиною цього народу, незалежно від віку, соціального статусу 

чи місця проживання. 

Питання про роль мови в державотворенні та її збереженні набуло особливого звучання 

в контексті сучасної мовної ситуації в умовах глобалізації. 

На сучасному етапі зв’язок між державою і мовою вимагає не тільки вироблення та 

реалізації нових механізмів мовної політики, спрямованої на захист демократичних 

цінностей, а й ґрунтовного системного підходу до питання розвитку державної мови, а також 

мов нацменшин. Тому тема Круглого столу є актуальною і сподіваюсь, що висновки, до яких 

ми прийдемо сьогодні зможуть допомогти у частковому вирішенні цього питання. 

Бажаю творчого натхнення, плідних дискусій, цікавих обговорень! І ще раз вітаю всіх 

із Міжнародним днем рідної мови! 

 

 29 березня у Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою відбувся семінар з методики викладання української мови як іноземної 

другої для вчителів з Польщі. Делегацію з 15 вчителів шкіл різних типів зі сходу та півночі 

Польщі очолювала Любомира Тхір – директор української школи імені Лесі Українки в місті 

Бартошиці, у якій навчається 120 дітей. У цій школі діють різноманітні мистецькі колективи, 

ансамблі та хори, постійно відбуваються заходи, присвячені визначним датам української 

історії. 

Зі слів Любомири Тхір «…для вчителів української мови можливість перебувати хоча б 

кілька днів в Україні є найкращою нагодою для поглиблення знань про неї, мовної практики 

та професійного саморозвитку. І скільки б ми разів не були у Львові, Києві та інших місцях, 

завжди збагачуємо себе духовно й інтелектуально. Неповторними бувають відкриті уроки 

української мови, літератури, історії та географії України. Небуденні зустрічі з 

представниками культури довго зберігаються в пам’яті». 

Директор інституту Ірина Ключковська представила діяльність Інституту та його 

досягнення. Зокрема, ознайомила присутніх з цікавими проектами, які проводить інститут, 

серед яких проект «Відкриймо для України українську діаспору», у рамках якого у Львові 

відбувалися зустрічі з представниками українських діячів з Польщі. Ознайомила присутніх з 

проектом «Крок до України», який має на меті створення та видання підручників, 

проведення літніх шкіл з української мови і культури. Учителі з зацікавленням подивилися 

відеоматеріал акції «Українські діти у світі читають Кобзар», в якому презентувалися також 

українські малята з Польщі. 

Наукові співробітники МІОКу Олеся Палінська та Оксана Туркевич провели 

методичний семінар, під час якого учасники ознайомилися з новими посібниками з 

української мови як іноземної, створеними в Інституті. Під час тренінгу з культури мови 

вчителі поглиблювали знання та вміння з української мови. 

Семінар як етап реалізації проекту «Крок до України» ще раз засвідчив великий 

взаємний інтерес учасників і необхідність відкритого діалогу між представниками 
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українських громад за кордоном і науковцями з України  для спільної реалізації освітніх 

програм. 

 

 27 квітня старший науковий співробітник МІОКу Олеся Палінська взяла 

участь у роботі науково-практичного семінару «Можливість здобуття освіти в 

українських вищих учбових закладах для представників української діаспори», що 

пройшов у Києві. 

Семінар був організований з ініціативи Української Всесвітньої Координаційної Ради 

(УВКР). У його роботі взяли участь члени президії УВКР, представники Міносвіти та МЗС, 

очільники українських навчальних закладів зарубіжжя, представники Міжнародної 

української школи та громадських організацій України. 

На обговорення були винесені проблеми, пов’язані з наданням квот для українських 

громадян, що тимчасово проживають за кордоном, та іншими можливостями для навчання в 

українських вишах. Учасники семінару звернули увагу на найгостріші питання, що 

стосуються підготовки абітурієнтів до навчання в Україні, забезпечення рівних 

конкурентних умов для всіх охочих. 

Найбільш складні питання були підняті стосувались східної діаспори, що є також 

пріоритетним напрямком роботи МІОКу. Українська молодь з Росії, Казахстану та 

Придністров’я дуже зацікавлена в отриманні вищої освіти в Україні, особливо якщо вона 

пов’язує своє подальше життя з історичною батьківщиною. У цьому плані дуже важливі 

позитивні зміни, внесені Міносвіти, стосовно того, що особи, які мають статус закордонного 

українця, прирівнюються в оплаті за навчання до громадян України. Також важливим є 

кроки української сторони щодо покращення навчання українських дітей за кордоном. 

Важливими у цьому плані є навчально-методичні розробки з предметів українознавчого 

циклу, зокрема з української мови як другої та як іноземної. Діяльність МІОКу активно 

спрямована на задоволення освітніх потреб діаспори: створені й видані навчальні посібники 

з української мови як іноземної, проводяться літні табори з вивчення української мови і 

культури, був ініційований проект «Українській освіті в Росії». Фахівці інституту у співпраці 

з науковцями з України і представниками закордонних освітніх закладів і громад працюють 

над забезпеченням освітніх потреб діаспори. 

Семінар, проведений УВКР, допоміг учасникам розставити акценти і визначитися з 

напрямками подальшої діяльності щодо забезпечення можливостей української молоді з-за 

кордону здобувати освіту в Україні. 

 

 5 червня у Львівській політехніці відбувся Круглий стіл з питань 

створення навчальних матеріалів для учнів українських суботніх (недільних) шкіл за 

кордоном, зокрема на європейському просторі. Захід був ініційований Комісією з питань 

євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном 

Львівської обласної ради та Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою Національного університету «Львівська політехніка». 

До участі в дискусії було запрошено представників Львівської облдержадміністрації, 

Львівської обласної ради, Львівської міської ради, а також експертів з Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», Львівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівського національного 
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університету ім. І. Франка, Українського католицького університету, комісії УГКЦ у справах 

освіти та виховання, комісії УГКЦ у справах мігрантів, представників українських 

навчальних закладів з-за кордону. Завдяки онлайн-трансляції розмову за круглим столом 

змогли слухати вчителі та адміністратори українських суботніх шкіл, пунктів навчання та 

інших українських навчальних закладів за кордоном. 

Проводили дискусію Ірина Ключковська – к. пед. н., доц., директор Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» та Павло 

Хобзей – голова Комісії з питань євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків 

з українцями за кордоном Львівської обласної ради, проректор з науково-педагогічної 

роботи Українського католицького університету. У своєму виступі Ірина Ключковська, 

зокрема, зазначила: 

Сподіваємося, що ми зможемо визначитися з пріоритетами. Адже працювати з усіма – 

це означає не працювати ні з ким. За кордоном наші емігранти створили систему української 

освіти, яка охопила освітні заклади різного типу: суботні школи, школи з етнонаціональним 

компонентом, білінгвальні та багато інших. Розраховую на те, що учасники Круглого столу 

приймуть правильні рішення щодо типу шкіл, з якими будуть працювати фахівці Львівщини, 

знайдуть консенсус і в питаннях створення спільних авторських колективів, допомоги в 

розробці навчальних програм, і, що найважливіше, навчально-методичного забезпечення. 

Важливо зробити правильні кроки для реального результату. 

До розмови завдяки скайп-зв’язку долучилася Оксана Винницька, голова Світової 

Координаційної Освітньо-Виховної Ради при СКУ. Вона, зокрема, наголосила, що є потреба 

інтегрувати українську доповняльну освіту у систему освіти країн проживання, мотивувати 

учнів відвідувати українські суботні школи, зокрема і через зарахування навчання у 

загальній кредитно-модульній системі країни проживання, як це є, наприклад, в Канаді. 

Учасники дискусії у групах обговорили питання створення програм для суботніх 

(недільних) шкіл, інтеграції курсу української мови в систему освіти країн проживання, 

підходу до викладання української мови (мова як рідна / як іноземна / як друга), а також 

можливості українських фахівців щодо сприяння у створенні навчально-методичного 

забезпечення для шкіл діаспори. 

У результаті дискусії учасники дійшли висновку, що необхідно створити освітній 

портал, на якому слід розмістити спеціально розроблені навчальні матеріали для українських 

шкіл діаспори. Для реалізації цього проекту були створені робочі групи, які зобов’язалися 

розробити структуру сайту для шкіл діаспори, створити базові програми та навчально-

методичне забезпечення. 

 У липні вже вдруге на казахській землі була проведена Міжнародна школа 

української мови та культури «Крок до України». Вона відбулася 18-28 липня 2013 року 

в м. Каркаралінськ. Для її проведення у Карагандинську область були відряджені старший 

науковий співробітник МІОКу Олеся Палінська, а також викладачі кафедри іноземних мов 

НУ «Львівська політехніка» Олег Качала та Ірина Юзвяк. Протягом десяти днів вони 

створили невеличке, але жваве й цікаве українське середовище для вивчення української 

мови і культури. Неоціненну допомогу у проведенні Міжнародної школи надали вчителі з 

Караганди п. Зеновія Красівська та п. Світлана Ткач, а також студенти -семінаристи з 

Тернополя. 
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Проведення україномовної літньої школи ініціювали: з українського боку – Міжнародний 

інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, а зі сторони Казахстану – Карагандинське 

обласне Товариство української мови ім. Тараса Шевченка «Рідне Слово» й особисто 

Апостольський делегат для греко-католиків в Казахстані та Середній Азії о. Василь Говера. 

Учасниками табору стали 34 школярі та студенти з Карагандинської та Східно-

Казахстанської областей. Дехто з них розмовляє вдома українською мовою, а для когось це  

були перші спроби вивчити українські слова й граматику. Деякі учасники табору цього року 

виїжджають на навчання в українські виші, інші готуються в майбутньому теж їхати вчитися 

в Україну, тому найбільше їх цікавило практичне вивчення розмовної української мови. 

Десятиденна програма табору складалася з уроків української мови, занять в 

етномайстерні, групових завдань і конкурсів, перегляду фільмів. А ще були веселі ігри, 

походи в гори, в ліс і на озеро, дискотеки і пісні під гітару – те, що дарує позитивні емоції і 

робить табір незабутнім. 

Заняття з української мови проходили у трьох групах: початковий рівень (викладач – 

Олеся Палінська), середній (Ірина Юзвяк) і високий (Олег Качала). Учасники табору мали 

можливість вивчати українську мову цікаво й ефективно, оскільки викладачі 

використовували на заняттях підручники, розроблені працівниками МІОКу – «КРОК-1», 

«КРОК-2» та «Автостопом по Україні». Актуальні розмовні теми, добре пояснена граматика, 

ефективні вправи і щира, невимушена атмосфера зробили уроки цікавими та веселими. 

Окрім того, учасники табору мали можливість додатково консультуватися з викладачами у 

вільний час або ж просто спілкуватися на найрізноманітніші теми, що сприяло не лише 

підвищенню мовної компетенції, але й зав’язуванню справжньої щирої дружби між 

учасниками з Казахстану та України. 

На заняттях в етномайстерні можна було навчитися робити сучасні декоративні вироби 

з українським, насамперед львівським колоритом – листівки у техніці скрапбукінг, паперові 

квіти з цукерок, а також познайомитися з історією кави у Львові і скуштувати різні види 

цього напою. Також учасники мали нагоду ознайомитися з народними танцями (ойра, 

картопля, млин, аркан), дізнатися про історію українських музичних гуртів. 

У вечірній час студенти мали змогу переглядати сучасні українські фільми, а також 

слухати українську музику і співати українських пісень. А у вільний час команди готувалися 

до конкурсів – фотополювання, шоу талантів. Ігри, розваги і конкурси також сприяли 

вивченню української мови. 

У вільний час всі з задоволенням ходили в гори чи на озеро, збирали в лісі дику малину і 

суниці, насолоджувалися фантастичними кам’яними пейзажами, грали у волейбол чи бадмінтон, 

словом, знаходили заняття до душі. А ввечері, звичайно ж, дискотека: українські ритми, 

спочатку незвичні, потім так захопили всіх, що годі було зупинити запальні польки й аркани.  

Табір «Крок до України» ще раз показав, наскільки важливе для збереження 

національної ідентичності українців за кордоном живе спілкування з Україною, пізнання не 

лише її історії та культурних надбань, але й сьогодення. 

 

З відгуків учасників табору 

Христина Смолова 

Мені був корисний табір тим, що я трошки вивчила українську мову. Сподобалися 

танці, майстерня, пісні, які ми співали. 
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Тимофій Тіньгаєв 

Сподобалися вчителі, пояснювали все індивідуально, щоб було зрозуміло кожному. Було 

багато конкурсів та ігор, де кожен міг відкрити в собі нові таланти. 
 

Катерина Смірнова 

В таборі багато годин було виділено на українську мову, це дуже класно. Багато ігор 

цікавих. Найбільше сподобалися заняття на свіжому повітрі. А ще в нас були найкращі 

вчителі! Їм величезне дякую за їхню витримку і терпіння (і за цікавий підхід до кожного 

учня). 
 

Олеся Головченко 

Я дізналася багато нового, вдосконалила знання української мови. Мені сподобався 

туторіум – сподобалося займатися з тими, хто тільки починає вивчати українську мову, я 

бачила, що їм це справді цікаво. Також мені сподобався квест, різні рухливі заняття. 
 

Назарій Столащук 

Рахмет Саган за все, особливо за ваш підхід до кожного. Уроки, конкурси – 100 %. Ваш 

гурт – супер! Кава – ням-ням! 
 

Родіон Іващенко 

Табір був для мене корисним тим, що тут були люди з України, і ми всі розмовляли 

тільки українською. Сподобалися всі майстер-класи, ігри та спортивні змагання, а також 

професійні уроки наших викладачів. 
 

Ольга Дудка 

Етномайстерня була дуже цікава, бо ми навчилися робити багато нового. На 

заняттях з української мови ми щоразу робили цікаві завдання, грали у веселі ігри. Взагалі 

наші викладачі були дуже цікавими та було круто, що до них завжди можна було 

звернутися за порадою. Нам дуже потрібна ваша допомога. 
 

 12 вересня у Міжнародному інституті освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою відбулася зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в 

Україні Троєм Лулашником. 

У зустрічі взяли участь: Ірина Ключковська, директор та працівники МІОКу, Оксана 

Винницька, Почесний Консул Канади у Львові, Катерина Гороховська, Голова правління 

асоціації ГО «Школа без сліз». Посол проінформував присутніх про відносини між Канадою 

та Україною. Він сказав, що ці стосунки мають довгу історію, починаючи з кінця XIX 

століття, коли перші українські іммігранти прибули до Канади.  З того часу важливість 

двосторонніх зв’язків зростала, досягнувши кульмінаційної точки в 1991 році, коли Канада 

стала першою західною державою, яка визнала незалежність України. На даний час Канада 

незмінно підтримує незалежність України та її інтеграцію в трансатлантичний простір 

політики, економіки і безпеки. Сьогодні канадсько-українські відносини охоплюють сфери 

політики, торгівлі, оборони і безпеки, а також у галузі технічної допомоги та особисті 

контакти між людьми. 



26 
 

 

Ґрунтуючись на консульському представництві, яке існувало в Україні ще до набуття 

нею незалежності, дипломатична присутність Канади значно зросла і на даний час включає 

представників Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, Канадської 

агенції міжнародного розвитку, Міністерства громадянства та імміграції і Міністерства 

національної оборони. Посольство також надає підтримку іншим міністерствам 

федерального уряду, урядам провінцій та муніципалітетам, а також Почесному Консулу 

Канади у Львові. 

Державний візит Президента України до Оттави, Вінніпега і Торонто в травні 2008 

року, а також державний візит Генерал-губернатора Мішель Жана до Києва та Львова в 

квітні 2009 року сприяли поглибленню наших двохсторонніх відносин. Ще однією віхою 

наших стосунків стало підписання у вересні 2009 року Міністром закордонних справ Канади 

Лоренсом Кеноном і в.о. Міністра закордонних справ України Володимиром Хандогієм 

документа, в якому викладено пріоритетні сфери співпраці між нашими двома державами. 

Під час свого візиту до України у вересні 2009 року Міністр міжнародної торгівлі Канади 

став очевидцем підписання низки нових комерційних контрактів. 

Як стає зрозумілим з усього вищевикладеного, Україна є ключовим європейським 

партнером Канади, яка і надалі підтримуватиме розвиток демократії та верховенства права у 

незалежній Україні. 

Ірина Ключковська подякувала п. Послу за візит та за підтримку Посольства Канади у 

проведенні у 2006 та 2008 роках Конгресів «Діаспора як чинник утвердження держави 

Україна у міжнародній спільноті», а також розповіла про діяльність Інституту і ту велику 

допомогу, яку надає Національний університет «Львівська політехніка» у реалізації освітніх 

проектів МІОКу та про всебічну підтримку діяльності інституції в цілому. 

У ході розмови було обговорено питання співпраці МІОКу з українськими освітніми 

закладами Канади, зі Світовим Конгресом Українців, зокрема зі Світовою Координаційною 

Освітньо-Виховною Радою СКУ, Шкільною радою. Особливий інтерес викликало питання 

створення навчально-методичного забезпечення з української мови як іноземної, зокрема 

створення інтерактивного курсу з української мови як іноземної. 

Сторони висловили готовність до подальшої співпраці. 

 

 17 вересня у МІОКу відбулася зустріч Ірини Ключковської та колективу з 

Хорошковською Ольгою Назарівною – заслуженим діячем науки і техніки України, 

почесним академіком НАПН України, лауреатом Державної премії в галузі загальної 

середньої освіти, доктором педагогічних наук, професором та з Яновицькою Наталією 

Іванівною – кандидатом педагогічних наук, завідувачем лабораторії української словесності 

у школах національних меншин України і діаспори  з 2013 р. Інституту педагогіки 

Національної Академії Педагогічних Наук України. 

Інститут педагогіки НАПН України – одна з провідних науково-дослідних установ, яка 

виконує соціальне замовлення суспільства, забезпечує науково-методичне підґрунтя 

розвитку сучасної педагогічної науки, здійснює масштабні дослідження з упровадження 

новітніх освітніх технологій. Наукові дослідження Інституту педагогіки спрямовані на 
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формування конкурентоспроможної української системи шкільної освіти, методологічне й 

дидактичне забезпечення її розвитку і функціонування. 

Дослідницька та педагогічна робота працівників Лабораторії української словесності у 

школах національних меншин України і діаспори становить значний інтерес для фахівців 

МІОКу, які займаються створенням підручників з української мови як іноземної. Саме в цій 

установі розроблено науково-обґрунтовані програми з української мови для 1-4 класів шкіл з 

угорською, румунською, польською, російською мовами навчання, які в 2011р. затверджені 

Колегією Міністерства освіти і науки України як базові, а також підручники з української 

мови «Українська мова. Усний курс» для 1 класів шкіл з польською, угорською, румунською, 

молдовською мовами навчання (усього 4 підручники) та підручники з навчання грамоти 

(«Буквар») для шкіл з угорською, румунською, молдовською, польською мовами навчання. У 

2013 р. розпочато дослідження теми «Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з 

української мови для 4 класів шкіл І ступеня з мовами навчання національних меншин 

України». 

У ході зустрічі було обговорено сучасний стан, перспективи та проблеми створення 

модерних підручників як для освітніх закладів українського зарубіжжя, так і для шкіл 

національних меншин України. Йшлося також про організацію спільних наукових заходів, 

обмін досвідом та досягнуто згоди про поглиблення співпраці з нашим Інститутом. 

 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 

університету «Львівська політехніка» започаткував проведення серії науково – методичних 

семінарів з питань підготовки навчальних матеріалів для шкіл діаспори. На засідання 

круглих столів запрошуються освітяни Львівщини та діаспори. 

 У конференц – залі МІОКу 22 жовтня відбувся науково-методичний 

семінар з питань підготовки навчальних матеріалів для шкіл діаспори. У роботі семінару 

взяли участь Катерина Гороховська, голова правління ГО Асоціація педагогічних 

працівників «Школа без сліз», Наталія Самотос, представник української суботньої школи 

«Наша школа» в м. Гайдельберг (Німеччина), директори, заступники та вчителі початкових 

шкіл «Джерельце», «Дивосвіт», «Світанок», «Школа радості», «Школа святої Софії», 

«Надія», ЗСШ № 68, садків-шкіл «Арніка», «Любисток», «Малюк», ДНЗ № 154, ДНЗ № 14, а 

також наукові співробітники Інституту. 

Під час семінару директор МІОКу Ірина Ключковська розповіла про діяльність 

Інституту, спрямовану на допомогу українським школам діаспори. Зокрема про те, що МІОК 

вже має досвід зі створення навчально-методичного забезпечення для навчальних закладів 

діаспори з української мови як іноземної: навчальний комплекс «КРОК-1», книга для 

читання «Мандрівка Україною», аудіокнига «Автостопом по Україні», підручник з 

народознавства для шкіл Естонії «Українці». Працівники МІОКу проводять науково-

практичні конференції з питань методики української мови як іноземної, семінари для 

вчителів і літні школи для молоді діаспори. 

Напрацювання україністів Інституту призначені для роботи зі старшою учнівською та 

студентською аудиторією. МІОК працює над створенням серії посібників з країнознавства, 

де будуть включені матеріали для молодшого шкільного віку. Вивчається практичний досвід 

вчителів у роботі з дошкільнятами і молодшими школярами.  
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Голова правління ГО «Школа без сліз» Катерина Гороховська поділилася досвідом 

роботи про застосування методичних принципів і особливостей вікової психології у роботі з 

дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. «Школа без сліз» працює за новітніми 

методичними розробками, роблячи навчання у молодших класах цікавим та ефективним. 

Вчителі використовують авторські методики, зокрема, «Крок за кроком», «Лицем до 

дитини». Школа активно співпрацює з фахівцями з-за кордону, зокрема, з Міркою Онух, 

Оксаною Винницькою. Вчителі мають цікаві розробки уроків, виховних заходів, якими 

готові поділитися з вчителями з української діаспори. 

На засіданні було запропоновано список Львівських шкіл і дошкільних закладів (13 

який вже надіслано) для співпраці з навчальними закладами Шкільної Ради Конгресу 

Українців Канади, відділу Торонто (голова Тетяна Сунак). 

У дискусії про специфіку створення навчально-методичного забезпечення для дітей 

молодшого шкільного віку взяла участь директор ЗШ «Дивосвіт» Анна Байовська, яка мала 

нагоду спостерігати за навчальним процесом в українських школах Канади та Америки. Вона 

зазначила, що діти за межами України не мають середовища для спілкування, 

українознавство для них – переважно додаткові знання, тому тут особливо потрібними є 

цікаві завдання та добрі методи роботи в класі. Наталія Самотос окреслила реальну ситуацію 

з навчальним забезпеченням в українських суботніх та недільних школах Німеччини. Вона 

зазначила, школа у Гайдельберзі працює з дуже різними дітьми – і за віком, і за рівнем 

володіння мовою. Групи дуже гетерогенні, занять дуже мало – це виходить 20 робочих днів 

на рік. Багато дітей живуть далеко, і батькам доводиться їхати за 100 км, щоб діти потрапили 

до суботньої школи. Навчити розмовляти українською мовою в такій ситуації практично 

нереально. Мета – зацікавити дітей Україною, даючи цікаві і науково – обґрунтовані знання, 

щоб українська школа не профанувалася і за рівнем підготовки не поступалася 

загальноосвітній.  

 У такій ситуації зробити один підручник для всіх неможливо. Ми працюємо за 

різними матеріалами, тому кожен вчитель прилаштовує навчальний матеріал до 

безпосередніх потреб свого класу, –наголосила п. Самотос. 

Наукові співробітники МІОКу Олеся Палінська та Галина Темник частково розкрили 

концепцію майбутньої серії посібників з країнознавства та винесли на обговорення 

проблеми, з якими стикаються у процесі роботи, зокрема, як поєднати мовно-рівневі 

принципи Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR) з дієвими методами 

навчання дітей. Директор ЛНВК «Малюк» Христина Мацьків запросила україністів МІОКу 

відвідати уроки, які проходять в навчальному комплексі та безпосередньо ознайомитися з 

досвідом роботи і особисто побачити використання методики у навчальному процесі.  

Результатом семінару стала домовленість про обмін навчально-методичними 

розробками між усіма його учасниками, відвідини україністами МІОКу занять у школах з 

метою безпосереднього знайомства з використанням методики у навчальному процесі та 

налагодження контактів через присутніх представників шкіл з початковими школами в 

Україні та за кордоном. 

 

 25 жовтня Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

провів семінар з питань вивчення української мови як іноземної у суботніх школах 

Німеччини. У науково-методичному семінарі взяла участь представник української 
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суботньої школи «Наша школа» в м. Гайдельберг (Німеччина) Наталія Самотос, а також 

наукові співробітники інституту Олеся Палінська, Галина Темник, Ольга Руснак та Богдан 

Сиванич. 

У своїй доповіді Наталія Самотос закцентувала увагу на політиці викладання та 

методах подачі матеріалу у школі. «Діти поділені на три вікові групи. Група найменших – від 

трьох до п’яти років, середня від 6 до 9 років і старша від 10 до 14 років», – пояснила 

представниця українського шкільного навчального закладу «Наша Школа» в Німеччині. 

Також вона наголосила, що основне завдання школи – виявити, які теми цікавлять 

дітей, допомогти їм пізнати великий світ. Це, зауважила пані Наталія, можливо через 

занурення дітей в полон казок і легенд, в історію. «Головне – збудити інтерес до України, а 

відтак посилити відчуття своєї ідентичності», – поділилася думками Наталія Самотос. 

Науковий співробітник МІОКу Галина Темник зазначила, що інтерактивні курси та 

використання медійних матеріалів мотивують дітей до вивчення української мови поміж 

заняттями. «Якщо підібрати матеріал, який зацікавить дітей, вони будуть мати додатковий 

стимул послуговуватися українською мовою не лише на заняттях, а й поза ними», – додала 

Галина Темник. 

Цінну пропозицію щодо удосконалення процесу вивчення української мови висловила 

молодший науковий співробітник Ольга Руснак. Вона переконана, що на заняттях з 

народознавства, які проводяться в школах, доцільно розглядати теми, прості і зрозумілі 

дітям, які не потребують від вчителя спеціальної підготовки і не є дуже трудомісткими чи 

фінансово затратними. «Ми вчимо дітей робити вироби, які мають етнографічне підґрунтя, 

але можуть бути використані в сучасному світі, адаптовуємо процес виготовлення до 

сучасних матеріалів, які легко знайти», – наголосила Ольга Руснак. 

Старший науковий співробітник МІОКу Олеся Палінська розповіла про ресурси 

Інституту для підтримки додаткової україномовної освіти в діаспорі. Зокрема, вона нагадала, 

що МІОК має великий досвід зі створення навчально-методичного забезпечення для 

навчальних закладів діаспори з української мови як іноземної. 

«Важливий аспект діяльності інституту – проведення літніх шкіл для молоді діаспори. 

Кожен з варіантів проведення школи має свої переваги. Коли школа проходить у Львові, учні 

мають змогу перебувати у мовному середовищі і знайомитися з Україною безпосередньо. 

Якщо ж шкільний процес відбувається за кордоном – це варіант дешевший і простіший з 

організаційної точки зору», – розповіла Олеся Палінська. 

Молодший науковий співробітник МІОКу Богдан Сиванич у свою чергу додав, що 

спеціально для літніх шкіл МІОК розробляє навчальні екскурсії, адаптовані до рівнів 

володіння мовою. «На цих екскурсіях у цікавій і пізнавальній формі діти можуть 

познайомитися з історією Львова і з його сучасністю, а також вивчити нові слова і фрази по-

українськи», – зауважив науковий співробітник Інституту. 

Наталія Самотос підтримала ініціативу додаткової україномовної освіти в діаспорі, яку 

представляють літні школи. «Це була б добра нагода не тільки для дітей у плані поглиблення 

знань про Україну, але й для батьків – ближче контактувати зі школою та навчальним 

процесом. Обидва варіанти (проведення школи в Німеччині і в Україні) видаються цікавими, 

слід детальніше обговорити їх з батьками і вчителями», – підсумувала пані Наталія. 

Зустріч, насичена думками, пропозиціями та планами завершилась. Однак, за спільною 

згодою сторін плідна співпраця Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 
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діаспорою та української суботньої школи «Наша школа» у місті Гайдельберг 

продовжуватиметься й надалі. 

 

  6 -7 грудня молодший науковий співробітник Міжнародного інституту 

освіти культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 

Богдан Сиванич відвідав українські школи у містах Бартошиці та Ґурово Ілавецьке в Польщі.  

Під час відвідин Комплексу шкіл з українською мовою навчання в Бартошицях 

відбулася зустріч з директором п. Любомирою Тхір, педагогічним та учнівським 

колективами. Для учнів старших класів проведено показові уроки з української мови. Під час 

зустрічі була досягнена домовленість про участь української школи в Бартошицях у проекті 

«Пізнаємо Шевченка разом», який Міжнародний інститут освіти культури та зв’язків з 

діаспорою спільно з Львівською обласною Малою академією наук учнівської молоді 

організував з нагоди 200-ліття Тараса Шевченка. 

7 грудня в Комплексі шкіл з українською мовою навчання в місті Ґурові Ілавецькому 

відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція для вчителів української мови та 

вчителів шкіл з українською мовою навчання у Вармії і Мазурах. Конференція проходила під 

патронатом Генерального Консула України у Ґданську Мирона Янківа, депутата Сейму 

Польської Республіки Мирона Сича та маршалка Вармінсько-Мазурського воєводства Яцека 

Протаса.  

На конференції з доповідями виступили представники Варшавського, Ґданського та 

Яґеллонського університетів, Національного університету «Львівська політехніка», Львівської 

академічної гімназії. Богдан Сиванич представив на конференції діяльність інституту, а також 

розповів про методику проведення навчальних екскурсій з української мови. 

Візит до українських шкіл у Бартошицях та Ґурові Ілавецькому є важливою сторінкою 

співпраці Міжнародного інституту освіти культури та зв’язків з діаспорою з українськими 

навчальними закладами та осередками за кордоном. 

 

Додаток № 4 
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5. Проект «Відкриймо для України українську діаспору» 

МІОК продовжує ознайомлювати громадськість України з діяльністю її діаспори, з 

конкретною роботою як окремих осіб, так і громад, які працюють для утвердження 

позитивного образу нашої спільної Батьківщини у світі.  

 

 Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка» напередодні двохсотої річниці з дня 

народження Великого Світоча України Тараса Шевченка започаткував акцію під назвою 

«Українські дітки в світі читають Кобзар».  

«На цей раз ми хотіли вийти за рамки усталених стереотипів, – каже Ірина 

Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою. І 

додає: – Ми запросили Тараса Шевченка в кожну українську родину в цілому світі . 

Ініціативу підхопили в різних країнах, - Для фільму було надіслано відео з виступами 125 

дітей віком від 3 до 7 років з 22 країн світу.  

Акція охопила Україну і Бразилію, Німеччину і Швецію, Іспанію і Португалію, 

Туреччину, Канаду, Грузію, Словенію, Великобританію, Францію, Латвію, Естонію, 

Норвегію, Польщу, Молдову, Румунію, Нідерланди, Росію, Туреччину, США – частини 

світу, де проживають українці. У фільмі згадується, скільки українців перебуває зараз у цих 

країнах. Лідерами за кількістю українців є США, Канада, Росія, де проживають мільйони 

українців. 

7 березня в Актовій залі головного корпусу Львівської політехніки відбулась 

презентація проекту «Українські дітки у світі читають Кобзар». У рамках проекту 

презентували фільм, у якому діти українців, які перебувають за кордоном, читали вірші 

Тараса Шевченка. 

Ця подія транслювалась в он-лайн режимі майже в тридцяти країнах світу. Серед гостей 

були: ректор університету Юрій Бобало, директор МІОКу Ірина Ключковська, Наталія Кличко – 

меценат та громадський діяч та етно – гурт «Cherry Band». І звичайно, найважливіші гості: 

маленькі діти з різних куточків України, що приємно вразили всіх майстерним, а головне, 

неймовірно щирим виконанням безсмертних шевченкових поезій: «Зоре моя вечірня», «Садок 

вишневий коло хати», «Думи мої». Під час презентації до присутніх через Skype звернувся 

радник-посланник посольства України у Великій Британії і Північної Ірландії Андрій 

Кузьменко. Він заявив, що такий проект дозволить розвинути українську культуру, навчити 

любити нашу історію нащадків, адже саме з дітей починається країна. 

Крім того, до презентації через Інтернет долучились і батьки трирічного Романа 

Столяровського, який вивчив і продекламував вірш Тараса Шевченка «Мені тринадцятий 

минало». Мама Ромчика розповіла, що їхня сім’я з радістю долучилась до акції, адже діти 

українців, де б вони не жили, повинні знати і любити рідне слово. 

Та справжньою кульмінацією свята стала, як сказала пані Ключковська, «віртуальна 

мандрівка українським всесвітом», яку здійснив кожен в залі. 

Під час презентації виступили діти з України, які декламували Шевченка, співали пісні 

на його вірші: 5-річні Марічка та Софійка Соболь, Яринка Харів, Данилко Дзюб, Данилко 

Грицко (Львів), Олександра Таран та Олександра Кривенко (Бровари, Київська обл.) . 



32 
 

 

«З дитячих вуст слово Шевченка звучить як надія на вічність на незнищенність нації», 

– влучно зауважив ректор Львівської політехніки Юрій Бобало. 

 – Воно й справді так. Коли вдивляєшся в неймовірно щирих, усміхнених та 

безтурботних дітей, вдягнених у різнобарвні вишиванки, коли бачиш вираз зосередженості й 

піднесеності на їх обличчях, коли чуєш,  хай деколи не зовсім зрозумілі, але вражаюче чисті 

й дзвінкі голоси, то виникає відчуття дивного благовоління. Українське слово, Шевченкове 

слово, звучить у різних куточках світу, і звучить воно з вуст найчистішої, найщирішої, 

найсвітлішої істоти на Землі – з вуст дитини»  

Особливим гостем на урочистості була громадський діяч і меценат Наталія Кличко. 

Вона зробила сюрприз усім, хто прийшов на презентацію – виконала пісню «Ой, у 

вишневому саду». Після урочистостей Кличко зізналася журналістам, що хотіла заспівати 

щось із пісень на слова Шевченка, але не змогла підібрати найкращу. Також вона додала,  що 

дуже важливо знайомити малят із творами Кобзаря. 

«Такі заходи повинні бути. Дуже добре, що є такі сім’ї, які незалежно від того, де вони 

живуть, прищеплюють дітям любов до рідної мови та країни. Це головне. Адже є багато 

громадян, які живуть в Україні, але не є патріотами своєї держави. Я вважаю, що незалежно, 

де ти живеш, ти залишаєшся українцем. Ми даємо їм можливість відчувати націю і 

гордитися своєю країною і мовою,» – сказала Наталя Кличко. 

Атмосферу справжнього українського свята створив гурт «Cherry Band», який виконав 

українські пісні у власній обробці. 

Всі учасники акції отримали в подарунок «Кобзар» Тараса Шевченка. 

Згодом було змонтовано повну версію фільму, до якого увійшли виступи усіх дітей. 

 

Промова ректора на акції «Українські дітки у світі читають «Кобзар» 

У ці березневі дні і в Україні, і поза її межами проходить багато урочистих академій, 

концертів, наукових конференцій і свят. Але нинішня подія – особлива: сьогодні українські 

дітки, які живуть у найвіддаленіших куточках світу, читають вірші Шевченка в стінах 

нашого університету.  

Львівська політехніка щорічно проводить Шевченківські академії, наші студенти 

беруть участь у шевченківських читаннях. У стінах Львівської політехніки проходить багато 

наукових конференцій та симпозіумів на шевченківську тематику. Тут було розв’язано безліч 

актуальних наукових проблем. Але сьогодні у цих стінах звучать дитячі голоси. Українські 

діти з цілого світу декламують вірші Кобзаря, щоб нагадати нам усім в Україні – батькам, 

педагогам, науковцям, політикам, бізнесменам: нація має не тільки тіло, а й душу. І вона 

будується й міцніє, допоки українські діти в цілому світі пам’ятають, що вони українці. 

Поетичне слово Кобзаря єднає нас. Єднає українські родини, які розкидані по цілому 

світі. Єднає громади, які щороку проводять Шевченківські свята – від Австралії до 

Парагваю. Адже Шевченко – це не просто поет: це пророк нації, магніт, який збирає 

українців воєдино. Його полум’яне слово надихало і надихає і в дні величних перемог, і в 

моменти гірких поразок. Українці передають Шевченкові слова від батьків до дітей, як 

коштовну спадщину нації. 

І дуже символічно, що саме діти підхоплюють цю естафету поколінь. Адже щира і 

безпосередня дитяча відкритість до світу – це те, чого ми всі так потребуємо для того, щоб 

рухатися вперед, мріяти і реалізовувати мрії. І слово Шевченка супроводжує нас на цьому 
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шляху. І хоч наступного року минає 200 років з дня народження Кобзаря, його слово 

залишається актуальним. Воно навчає, будить, хвилює. А з дитячих уст слово Шевченка 

звучить як надія на вічність і незнищенність нації. На те, що Українці є і будуть.  

Допоки вони читають Кобзаря. 

 

 13 березня в актовій залі Львівської політехніки відбулася зустріч 

професора, відомого українця-шістдесятника з Пряшівщини, письменника та публіциста, 

активного учасника українського національно-культурного руху в Чехословаччині Юрія Бачі 

з академічною спільнотою університету. Зустріч організував Міжнародний інститут освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою спільно з Товариством «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

Національного університету «Львівська політехніка» у рамках проекту «Відкриймо для 

України українську діаспору». 

Зі вступним словом про Юрія Бачу виступив лауреат Національної премії України ім. 

Т. Шевченка Ігор Калинець, який привітав гостя у стінах Львівської політехніки та коротко 

ознайомив присутніх з його біографією. Як ілюстрацію до життєвого шляху Юрія Бачі Ігор 

Калинець зачитав уривки з його автобіографічної книги «Листи самому собі», яку 

письменник написав у час, коли йому було заборонено друкуватися. 

Першу частину свого виступу Юрій Бача присвятив розповіді про себе – зокрема, що в 

дитинстві йому пророкували кар’єру священика, але він вибрав філологію. Важливе 

світоглядне значення в його житті відіграв візит до Львова, коли він навчався в аспірантурі в 

Києві. Тут він став свідомим українцем. Згодом за перевезення через кордон та 

розповсюдження знаменитої праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм та русифікація» Юрій 

Бача був засуджений та ув’язнений на 4 роки, і на 20 років позбавлений викладацької праці і 

можливості публікуватися. 

Однак Юрій Бача продовжував писати «до шухляди», у якій зібралось чимало книжок 

поезії, прози, публіцистики, наукових розвідок. В одному з останніх написаних творів 

«Листи самому собі» Юрій Бача робить гіркий висновок: 

«Тому з сумом констатую, що жодної революції серед українців – тепер лише 

Словаччини – не відбулося, бо революція потрібна вільним людям, які стогнуть під гнітом, а 

не рабам чи кар’єристам, які – в тих чи інших умовах – не спроможні скористатися волею, 

тим більше – боротися за неї. Отже, треба ще й сьогодні писати та друкувати такі листи…». 

У другій частині професор зосередився на питаннях літератури – зізнався, що дуже 

любить публіцистичні жанри і публіцистика йому добре вдається. Розповів про власну 

творчість, про зв’язки з Україною, про визначну роль в українській історії Т. Шевченка та 

І. Франка. 

На завершення слухачі мали змогу поставити гостеві запитання, на які він лаконічно і 

професійно відповів. 

 

 14 березня ректор Національного університету «Львівська політехніка», 

професор Юрій Бобало зустрівся з головою Європейського Конгресу Українців, першим 

заступником президента Світового Конгресу Українців Ярославою Хортяні, яка приїхала до 

Львова з метою вирішення ряду організаційних питань, пов’язаних з проведенням Х-го 

Ювілейного Конгресу Світового Конгресу Українців, який  за згодою керівництва 

університету та за рішенням Ради Директорів СКУ буде відбуватися у Львівській 
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політехніці. Координатором підготовки та проведення Х-го Ювілейного Конгресу СКУ  

(20-22 серпня 2013) і Річних Нарад Світової Федерації Українських Жіночих Організацій 

(18-19 серпня 2013) визначено Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою. 

Від імені СКУ Ярослава Хортяні висловила вдячність ректору Львівської політехніки, 

професору Юрію Бобалу, за можливість проведення цього представницького заходу у стінах 

Львівської політехніки і подякувала МІОКу за співпрацю та велику підготовчу роботу. Як 

голова організаційного комітету, Ярослава Хортяні запросила Ректора університету взяти 

участь у роботі Конгресу. 

 

 15 березня голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук провів 

зустріч з головою Європейського Конгресу Українців, першим заступником президента 

Світового Конгресу Українців Ярославою Хортяні і директором Міжнародного інституту 

освіти, культури та зв’язків з діаспорою Іриною Ключковською. 

Мета зустрічі – вирішення організаційних питань щодо проведення Х –го Ювілейного 

Конгресу Світового Конгресу Українців, який проходитиме у Львові 20-22 серпня цього року. 

Ярослава Хортяні поінформувала Віктора Шемчука про те, що Х –ий Ювілейний СКУ 

– це звітно-виборчий конгрес, який відбувається один раз у п’ять років. На цьогорічному 

Конгресі буде обрано нового президента та комісію Конгресу, також заплановано 

обговорення за «круглими столами», в першу чергу, питання асоційованого членства 

України в Євросоюзі за участю депутатів Європарламенту. 

Голова Європейського Конгресу Українців запросила керівника області взяти участь у 

заході і, водночас, звернулася з проханням поінформувати громадськість області про цю 

важливу подію, а також допомогти в організації роботи Х-го Ювілейного Конгресу 

Світового Конгресу Українців. 

Віктор Шемчук висловив подяку за запрошення та обіцяв надати всю необхідну 

підтримку для проведення престижного заходу у Львові на високому організаційному рівні. 
 

 15 березня Ірина Ключковська, директор МІОКу та Андрій Яців, науковий 

співробітник МІОКу, взяли участь у роботі Конференції провідників українських 

молодіжних організацій діаспори «Шляхи розвитку співпраці України – Діаспори», яка 

відбулася у Львові за підтримки депутатів Львівської міської ради. 

У конференції взяли участь молоді люди з трьох континентів, зокрема з Румунії, 

Молдови, Болгарії, Росії, Канади, Бразилії, Сербії та Словаччини. 

Під час заходу було обговорено основні проблеми молоді діаспори, які в основному 

стосувалися питань культури, мови, дефіциту достовірної інформації про події в Україні та 

проблем висвітлення діяльності діаспори на історичній Батьківщині. 

Своїм баченням та ідеями учасники конференції мали змогу поділитися з громадськими 

діячами, науковцями та народними депутатами від опозиції, які, попри негоду, з’їхалися до 

Львова. 

Ірина Ключковська розповіла про своє бачення розвитку співпраці держави та діаспори 

й запропонувала конкретні шляхи для її реалізації в рамках діяльності МІОКу. 
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 У минулому році МІОК презентував мистецький проект «Едвард Козак 

мандрує Україною» присвячений 110–ій річниці від дня народження митця. Цей проект діяв 

в 2013 році. 

1 квітня Едвард Козак розпочав мандри Україною. Виставка репродукцій творів 

видатного українського художника-карикатуриста, гумориста та почесного громадянина 

Львова зробила свою першу зупинку у Франковому університеті, де цього дня відбулося її 

урочисте відкриття. 

Своєрідним способом вшанування пам’яті майстра сатирично-гумористичного жанру 

став вибір не лише Дня сміху, а вручення присутнім ретро-метеликів – улюбленого атрибута 

одягу Едварда Козака. 

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Іван Вакарчук 

зазначив, що «особливо приємно приймати в Університеті експозицію творів відомого 

митця, досконалого художника, гострого правдивого карикатуриста, який живо відгукувався 

на події в житті українців». За словами Івана Олександровича, «добре, що Едвард Козак 

мандрує Україною, бо ми пізнаємо свій світ і також український світ за кордоном». 

Директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка», перший лауреат премії імені Ірини 

Калинець Ірина Ключковська розповіла, що після першої зупинки у Львівському 

університеті виставка мандруватиме іншими містами України. 

У виступі поета, прозаїка, Почесного доктора Львівського університету Ігоря Калинця 

йшлося про творчість та індивідуальність Едварда Козака : «Його знали всі. Усі знали його 

«Комар», а діти зі захопленням читали його читанки. Інтелігенти знали, бо він змальовував 

галицький Парнас своїми знаменитими шаржами, мабуть, найкращими в історії нашого 

мистецтва. Добре знали його потім і в Кремлі, бо московські сатрапи були персонажами 

вбивчих, дотепних, кусючих сатир, карикатур». Ігор Миронович розповів про існування 

журналу «Лис Микита» в діаспорі, «без якого вона б не змогла існувати, бо журнал об’єднав 

усіх творчих українців». Талановитість Едварда Козака підкреслював факт передруку його 

творів різноманітними світовими виданнями. «Важливо, що Козак повертається в Україну, 

адже його мистецтво виняткове», – наголосив письменник і висловив сподівання, що 

виставка виправдає свою мету: «аби ім’я геніального українця стало доступним нашому 

народові, вкарбувалося у пам'ять і серце, бо ж у нього багато народного». 

Роман Яців, проректор з наукової роботи ЛНАМ, окреслюючи лейтмотив 

індивідуальності митця, розповів про мить із життя Едварда Козака, коли в 30-х роках до 

нього, засмученого, підійшли в кав’ярні та запитали: «У чому причина Вашого смутку?», на 

що він відповів: «Бо не працюю». І він надалі завжди працював. Тому дуже важко сьогодні 

систематизувати тисячі його різножанрових творів. 

«Він дуже любив життя в усіх його проявах, був відважним і несподіваним у своїй 

поведінці. Захоплювався поезією, музикою, спортом тощо». У відповіді на риторичне 

питання «У чому його сила?», мистецтвознавець виділив таку рису – непересічна 

працездатність. Бо ж це непросто – домогтися визнання у світовому просторі, бо ж непросто 

знайти відвагу і бути наполегливим в оцінці злочинів московського режиму.  

«Виставка дуже цікаво дає поняття життєдайності Едварда Козака. Козак заволодів 

Львовом своїм талантом, своїм інтелектом, його боялися і шанували». А відтак, «нам бракує 
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таких індивідуумів, щоб могли своєю сатирою очищати негатив суспільного і політичного 

життя. Едвард Козак повинен йти в Україну, дати ту міць життя, до якої змагав». 

Звенислава Мамчур, проректор з науково-педагогічної роботи Франкового 

університету, зачитала уривок із книги Едварда Козака «На хлопський розум», в якому 

відчувається гострота, влучність і позачасова актуальність слова великого митця. Вона 

наголосила на важливості виставки, яка розширить горизонти знання студентів про нашу 

культуру, зокрема її розвиток в еміграції. 

Слово про митця доктора Українського наукового інституту Гарвардського 

університету Любомира Гайде присутні змогли почути у відеозаписі. Доктор Любомир Гайде 

розповів про унікальне явище в діаспорі – журнал «Лис Микита», що формував думки про 

сутність тогочасної дійсності сильніше і краще, аніж серйозна преса», адже Едвард Козак 

геніально вмів охопити й проникнути в суть речей. 

Вишуканими весняними піснями подію прикрасив фольк-гурт «Марвінок». 

 

 За підтримки Зарваницької громадської ініціативи Міжнародний інститут 

освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» презентував проект 

«Едвард Козак мандрує Україною» у місті Стрию. Захід відбувся 25 червня у виставковому 

залі музею меморіального комплексу «Борцям за волю України». У рамках презентації було 

відкрито виставку репродукцій творів Ека (творчий псевдонім Е. Козака). 

Стрий було обрано не випадково, адже багато цікавих сторінок біографії Едварда 

Козака пов’язані з цим містом. Перш за все, Стрийщина – це мала Батьківщина митця, адже 

він народився у с. Гірне неподалік Стрия, навчався в Стрийській гімназії, як пластун -юнак 

Стрийського Пластового Коша, був вояком III корпусу Української Галицької Армії. Попри 

те, що у міжвоєнні роки Е. Козак мешкав у Львові, часто приїжджав до Стрия, де у 1930 р. 

народився його старший син Юрій. Також у цьому місті мешкав брат Е. Козака – Альфред, 

який був підприємцем та редактором газети «Стрийська думка». 

Презентацію відкрила директор Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» Галина 

Верес, яка зазначила, що стриянам надзвичайно приємно, що у музеї відбувається така цікава 

просвітницька зустріч, присвячена відкриттю виставки. З нагоди вшанування ювілейної дати 

з дня народження Едварда Козака музейники додатково підготували біографічну міні-

виставку, на якій відтворили різні віхи життєвого шляху митця. 

У відкритті взяли участь науковий співробітник МІОКу Андрій Яців та представник ГО 

«Зарваницька ініціатива» Юрко Антоняк. Вони представили проект і розповіли про різні 

напрямки творчості Едварда Козак та його вплив на українську та світову культуру.  

«У всякого своя доля і свій шлях широкий», – писав колись Тарас Шевченко. Його ж 

доля стала символом ідеалів мужності, боротьби, нескореності, справжнього, натхненного 

патріотизму і громадянської стійкості для цілої нації і для кожного її представника зокрема. 

Думаю, – висловилась Уляна Дутчак, студентка інституту права та психології Львівської 

політехніки, – не знайдеться свідомого українця, який не зумів би процитувати хоча б кілька 

шевченкових віршів. Твори великого генія прекрасно звучатимуть в будь-якому виконанні, 

але по-справжньому щиро, натхненно, з усією українською душею шевченкова поезія 

розкривається лише з дитячих вуст». 
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 11 квітня у Львівському Палаці Потоцьких Міжнародний інститут освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 

презентував вернісаж українських митців із Бразилії, Швейцарії та Польщі. 

До Львова з прем’єрою двомовної п’єси «Смішний святий» завітали її автор – Віра 

Вовк, письменниця і поетеса з Бразилії, почесний член Нью-Йоркської поетичної групи, член 

Національної спілки письменників України, лауреат Національної премії України імені 

Тараса Шевченка, Зоя Лісовська, талановита художниця зі Швейцарії, щорічний учасник 

престижних лондонських виставок Royal Academy of Art, Тадей Карабович, український 

письменник та перекладач із Польщі, професор Люблінського університету ім. Марії 

Склодовської-Кюрі. 

З перших хвилин зустрічі переповнена велична зала Палацу Потоцьких, яка зібрала чи 

не всю творчу інтелігенцію Львова, студентів університетів, школярів, шанувальників поезії 

та мистецтва, завмерла, вслухаючись у слова п’єси Віри Вовк «Смішний святий», яку 

блискуче зіграли студенти театральної студії «Хочу» Народного дому «Просвіта» Львівської 

політехніки. 

Зі словами вдячності на події виступили присутні письменники, громадські діячі і 

лауреати Національної премії України ім. Т. Шевченка, зокрема, Роман Лубківський та Ігор 

Калинець. Схвильовано слухачі сприйняли й спів поезії Віри Вовк у виконанні етно-гурту 

«Ойкумена». 

За словами Віри Вовк, ця зустріч стала для неї справжнім святом, адже, як зазначила 

поетеса: «Надзвичайно гарно знову відвідати Львів, відчути його енергетику та велич, 

порозмовляти рідною мовою». Місто було і залишається для письменниці справді 

особливим, адже саме тут, у соборі святого Юра, її охрестили, тут вона прийняла перше 

святе причастя. Такі речі назавжди залишають відбиток у душі та серці людини. 

Проте кульмінацією події були слова Віри Вовк, адресовані українській молоді: 

«Найважливішими для мене є молоді люди. Я хочу бачити українську молодь успішною, 

щасливою, щоб у неї завжди було світле майбутнє. Знаю, що ви живете в складних 

обставинах, що порівнюєте себе з однолітками із Заходу, які мають кращі можливості для 

навчання та працевлаштування. Та не потрібно розчаровуватися. Ви повинні знайти в собі 

життєдайну силу. Не оглядайтеся ні на кого. Саме молоде покоління може врятувати Україну 

від неморальності, корупції, лінивства, адже це єдина дорога до самозбереження», – 

поділилася письменниця. 

Зазначимо, що подія відбулася напередодні вручення Вірі Вовк премії «Глодоський 

скарб», заснованої Григорієм Гусейновим, письменником та головним редактором журналу 

«Кур’єр Кривбасу». 

«Ми, працівники МІОКу, щасливі тим, що маємо можливість бачитися, спілкуватися і 

листуватися з Вірою Вовк та Зоєю Лісовською, дивовижними творчими особистостями,  

посестрами, які пронесли свою дружбу крізь простір і час і явили нам зразок глибокої 

духовності та любові у творчості та у житті. Сьогодні радістю спілкування ділимося з 

львівською громадою. Презентація двомовної п’єси Віри Вовк – це гарна можливість 

осмислити феномен української культури у світовому часопросторі, де так легко і 

невимушено зустрічаються у своїй творчості українські митці з Бразилії, Швейцарії та 

Польщі, коли автор, ілюстратор та перекладач з різних континентів розмовляють мовою 
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української культури», – зазначила директор Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою Ірина Ключковська. 

Напередодні події було оголошено конкурс на краще питання до Віри Вовк. Право 

поспілкуватися з поетесою та Зоєю Лісовською у кав'ярні «Фраєрка» випало Тарасові 

Пацюркові, студентові першого курсу Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького. До розмови долучаться працівники МІОКу Богдан Сиванич, ведучий 

події, Андрій Яців, Оля Пташник та Галина Темник, які готували Вернісаж двомовної п'єси 

Віри Вовк «Смішний Святий». 

Учасників цієї довгоочікуваної зустрічі, гостинно зустріла кав’ярня «Фраєрка». Віра 

Вовк та Зоя Лісовська досконало пам’ятають довоєнний Львів, який славився затишними 

кав’ярнями. Тому природно, що почалася розмова з кавових і шоколадних традицій Львова. 

Гості також відзначили, що теперішні львівські кав’ярні не поступаються європейським, і 

особливо відзначили прекрасні візерунки на каві, що стало приємністю для директора 

кав’ярні Лідії Лукович, яка пізніше долучилася до розмови. 

Далі переможець акції Тарас Пацюрко мав можливість поставити Вірі Вовк та Зої 

Лісовській свої запитання. Тарас, окрім студій медицини, малює та пише. Тож ця зустріч 

стала прекрасною нагодою отримати відгук від знаної письменниці та художниці.  

Зустріч на каві, фактично, була зустріччю поколінь – найстаршого, яке пронесло тягар 

війни та еміграції, і молодого – чий світогляд формувався вже в незалежній Україні. Віра 

Вовк та Зоя Лісовська багато розповідали про свій життєвий шлях і перешкоди, які їм 

довелося пройти. Ці розповіді мають надзвичайне повчальне значення для молодих. А 

найголовніше те, що і Віра Вовк, і Зоя Лісовська вірять у сьогоднішню молодь, впевнені, що 

вона збудує добре майбутнє для України. І коли, як не після такої зустрічі, усвідомлюєш, що 

це насправді велика відповідальність, і ми не маємо права цю довіру не виправдати. 

 

 16 вересня у МІОКу відбулася зустріч з ректором Українського Вільного 

Університету, доктором Ярославою Мельник. 

У ході зустрічі д-р Ярослава Мельник розповіла про перспективи розвитку УВУ, стан 

українознавчих студій у світі, модернізацію цієї унікальної української освітньої структури. 

Ректор УВУ високо оцінила діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків 

з діаспорою. 

На зустрічі було обговорено питання взаємодії УВУ з МІОКом у різних напрямах 

освітньої та наукової діяльності інституцій, а також підписання угоди про співпрацю. 

Для довідки: Український Вільний Університет (УВУ) – унікальна установа в історії 

вищих навчальних закладів світу. Заснований 1921 року, УВУ є не тільки одним із 

найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, але єдиним у світі вищим 

навчальним закладом поза межами України з українською мовою навчання. УВУ – це 

університет зі славною історією, з унікальною бібліотекою та архівом, один із провідних 

центрів україністики в Західній Європі. Бібліографія УВУ зараз налічує понад 650 праць. 

Докторати в УВУ здобули такі відомі вчені, як М. Антонович, І. Мірчук, П. Вергун, 

Д. Чижевський, Ю. Шевельов, І. Качуровський, Л. Рудницький та багато ін. За більш ніж 90-

річний період діяльності УВУ його «вишкіл» пройшло також декілька тисяч студентів із 

різних країн світу. Сьогодні в УВУ на маґістерських і докторських студіях навчаються в 
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основному студенти з України з різних реґіонів: із Заходу, Сходу, Центру та Півдня.  УВУ 

ставить за мету: стати провідним науково-дослідним центром українознавчих студій в 

Євросоюзі, інтегратором української науки в європейський і світовий науковий простір, 

своєрідним інтелектуальним мостом між Україною, Німеччиною та країнами ЄС; всебічно 

розвивати такі пріоритетні для університету галузі, як філософія, історія, політологія, 

європейське та міжнародне право, міжнародне економічне і комерційне право, міжнародні 

фінанси та економіка, вписати їх у сучасний європейський науковий дискурс; відіграти роль 

важливого євроінтеграційного механізму для України, слугувати платформою для зустрічей і 

обміну думками, ідеями, а також досвідом між політиками, державними чиновниками, 

представниками громадських організацій, бізнесменами, викладачами і студентами з України 

і країн ЄС; стати джерелом формування нових інтелектуальних ідей та напрямків, центром 

виховання нового покоління професійних і патріотичних кадрів для України; плекати високі 

ідеали академічної свободи, наукового пошуку, вільного від засилля ідеологічних 

маніпуляцій, прагматичних міркувань; зберегти завдання й пріоритети УВУ, освячені 

національною традицією понад 90-літньою історією УВУ, а також врахувати потребу 

вписання їх у контекст сучасного глобалізованого світу, відповідати на виклики часу, 

складну політичну й економічну ситуацію в сучасній Україні; бути відкритим до діалогу й 

конструктивної співпраці задля реалізації спільних наукових, освітніх і культурних проектів, 

метою яких є налагодження порозуміння і зближення України з країнами ЄС.  

Ірина Ключковська, директор МІОКу, запропонувала п. Мельник організувати в 

Національному університеті «Львівська політехніка» презентацію діяльності УВУ з 

трансляцією в он-лайн режимі для всіх зацікавлених організацій та громад в українському 

зарубіжжі та Україні. 
 

 Український Вільний Університет: вчора, сьогодні, завтра 

«Вільний, себто не державний» саме так члени ініціативної групи створення 

Українського Вільного Університету Олександр Колесса та його прихильники пояснювали 

концептуальне бачення слова «Вільний» у назві інституції. Михайло Грушевський, у свою 

чергу, вбачав свободу Університету у вільному характері викладання, кваліфікації 

викладачів та функціонуванні окремих відділів. Врешті концепція Олександра Колесси 

перемогла, однак, як виявилось згодом, вони обидві спрацювали. 

Згодом, тобто 20 листопада в актовій залі Львівської політехніки відбулась 

презентація «Український Вільний Університет: вчора, сьогодні завтра». Організований 

Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою захід, присвячений 200-

літтю від дня народження Тараса Шевченка, відбувся за участі ректора УВУ доктора 

Ярослави Мельник. Зустріч відкрив виступ Народного ансамблю бандуристок «Заспів» 

Народного дому «Просвіта» НУ «Львівська політехніка» під орудою Христини Залуцької. 

Присутні в залі із зацікавленням прослухали презентацію Ярослави Мельник, після чого не 

зайвим став блок заходу «запитання-відповіді». З-поміж іншого, студентів особливо цікавили 

можливості та умови навчання в УВУ. 

З промовою виступили ректор Національного університету «Львівська політехніка» 

професор Юрій Бобало, директор МІОКу доцент Ірина Ключковська, декан факультету 

журналістики ЛНУ ім. Івана Франка, доктор суспільно-економічних наук Михайло 

Присяжний, проректор з питань стратегії і розвитку Українського Католицького 
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Університету доктор Юрій Логуш. Від імені наукової спільноти «Львівської політехніки» 

виступила директор Інституту гуманітарних та соціальних наук доцент Ярина Турчин. Також 

промову від голови Західного наукового центру НАН України Зіновія Назарука прочитав 

Євген Захарчук. 

Український Вільний Університет, що функціонує у Мюнхені, як розповіла Ярослава 

Мельник, з моменту заснування концентрував увагу на кількох основних векторах своєї 

діяльності – науковому, педагогічному та культурному. Університет постійно практикує 

проведення літературних зустрічей, художніх виставок. У стінах УВУ народжуються 

численні монографії, наукові записки. Єдиний український вищий навчальний заклад поза 

межами України видає підручники та альбоми. 

Український Вільний Університет – це не тільки славна історія, додала Ярослава 

Мельник. «Не тільки праці його професорів. Це також унікальний, рідкісний архів та багата 

бібліотека. Свого часу Міністерство внутрішніх справ Німеччини визнало бібліотеку УВУ 

найважливішим джерелом україністики в німецькомовному світі», – розповіла пані ректор. 

Вона пояснила, що найбільшою цінністю архіву УВУ є так звані «таборові архіви». «Фонди 

бібліотеки налічують понад 30 тисяч книжок та періодичних видань. Окрім того у них 

зібрано унікальну добірку стародруків, раритетних, рідкісних видань україніки», – нагадала 

Ярослава Мельник. 

Та оберігати усі ці надбання – все важче. Показово, що досі в Україні немає закону, 

який би дозволяв фінансово підтримувати українські інституції поза межами України взагалі 

та навчальні заклади з науковою спадщиною національного значення зокрема. Тому усі 

візити делегацій з ряду українських міністерств в середині 2000-х років закінчувались без 

пожертв. Відповідно – в УВУ розуміли, що очікування будь-якої матеріальної допомоги є 

марним. 

Тим не менше, Університету вдається зберігати за собою позиції надійного острівця 

українських культурних цінностей на території Західної Європи. Сучасність дає чітко 

зрозуміти, що сприяти розвитку українознавчих студій дуже важливо – переконана ректор 

УВУ. Не менше важливо, як поширювати знання про українську культуру, мистецтво, 

літературу за кордоном. До 200-річяя від дня народження Тараса Шевченка ми плануємо 

провести велику Міжнародну науково-практичну конференцію за участю провідних 

шевченкознавців з Європи. У рамках конференції буде проведено круглий стіл, де разом із 

зацікавленими та фаховими людьми обговоримо низку питань, пов’язаних з розвитком 

україністики в західній Європі», – поділилася планами Ярослава Мельник. Крім того, в УВУ 

з’явиться видання текстів Шевченка німецькою мовою. «Є ціла низка проектів, спрямованих 

на те, щоб заговорили наші архіви. У тому числі архіви, пов’язані із Шевченком», – 

підсумувала ректор УВУ. 

Ярослава Мельник також з сумом визнає, що на нинішньому етапі спостерігається 

стрімке згортання інтересу як до гуманітаристики, так і до україністики. Про це говорить і 

директор МІОКу доцент Ірина Ключковська. 

«Завдяки УВУ була вперше перекладена Конституція України німецькою мовою.  Німці 

і сьогодні користуються цією конституцію, виданою з ласки професора Зиновія Соколюка та 

іншої групи вчених, які тоді працювали в Українському Вільному Університеті», – 

закцентував увагу на цікавому моменті доктор суспільно-економічних наук Михайло 

Присяжний. 
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«Деякі осередки українства за кордоном знаходяться вже майже на межі свого 

існування. Серед них, на жаль, осідок Наукового Товариства імені Тараса Шевченка для 

молоді у Сарселі (Франція), бібліотека імені Симона Петлюри у Парижі з багатющими 

фондами, які налічують тисячі одиниць унікальної літератури та архівних матеріалів, котрі 

зараз знаходяться у ганебному стані в приміщеннях з продірявленими дахами», – розповіла 

директор МІОКу. Ірина Ключковська констатувала, що держава сьогодні повністю усунулася 

від підтримки закладів, які могли б стати потужними центрами поширення знань про 

Україну в Європі. Результатом подібного відсторонення, - зазначила Ірина Ключковська, -

стала втрата можливості інтеграції їх здобутків в освітній, науковий та педагогічний простір 

самої України. З тих інституцій, які сьогодні активно працюють в напрямку поширення 

знань про Україну поза її межами – Український науковий інститут Гарвардського 

університету, де 22 січня 1968 року започаткована перша в США кафедра з українознавчих 

студій. Працює також Інститут святого Климента Папи Українського Католицького 

Університету в Римі, заснованого Йосипом Сліпим 1963 року. Є, зокрема, ряд 

українознавчих центрів, в тому числі і новопосталих: в Римському університеті ла Сапієнц а, 

в Колумбійському університеті, в Оксфорді, які працюють винятково за рахунок українських 

громад діаспори». 

Проректор з питань стратегії і розвитку УКУ доктор Юрій Логуш переконаний, що 

Український Вільний Університет процвітатиме й надалі, адже заклад створює унікальний за 

своєю природою український науковий світогляд: база міцна і вона є славною. Питання, як 

ми можемо всі разом запрацювати, щоб використати цю нагоду, цей спадок, який прийшов 

до нас від наших науковців і предків. УВУ – це перемога українського народу. В умовах 

бездержавності, в чужому оточенні та на чужих територіях, наші співвітчизники зуміли 

створити потужний центр наукового та громадського життя українців в Німеччині. Їм 

вдалось інтегрувати його в освітньо-науковий простір Європи. І тільки від нас залежить чи 

відбудеться інтеграція науково-культурної спадщини Українського Вільного Університету в 

Україні чи ми втратимо цю можливість. 
 

Виступ ректора проф. Бобала Ю. Я. 

Вельмишановна пані ректоре Українського Вільного Університету, професоре 

Ярославо Мельник, шановні викладачі, студенти, дорога громадо! 

Сьогодні маємо нагоду дізнатись більше про Український Вільний Університет – 

єдиний у світі вищий навчальний заклад поза межами України з українською мовою 

викладання, один із провідних центрів україністики у Західній Європі, університет із 

унікальною історією, багатими бібліотекою та архівом. 

Українським професорам, викладачам та студентам за час діяльності УВУ вдалось 

створити надійний пантеон україністики, зосередити в стінах Університету науково-

культурну спадщину України та стати унікальним в історії нашої держави закордонним 

центром національного розвитку. 

Львівська політехніка активно розвиває міжнародні зв’язки з провідними 

закордонними Університетами та науковими установами. І Український Вільний Університет 

безумовно входить у список тих вишів, з якими ми бажаємо налагодити тісну та плідну 

співпрацю. 



42 
 

 

Важливим вектором діяльності Львівської політехніки вже тривалий час є формування 

гуманітарного світогляду студентів, розвиток широкої ерудиції майбутніх фахівців. Тож 

досягнення вершин у сфері гуманітарних наук, співпраця із університетами різновекторного 

спрямування в кінці кінців ведуть Львівську політехніку та УВУ одне до одного. Членами 

професорської колегії УВУ сьогодні є професор, доцент економічних наук, завідувач 

кафедри теоретичної та прикладної економіки Львівської політехніки Жанна Поплавська, а 

також доцент, кандидат економічних наук Петро Стецюк. У свою чергу, УВУ став для 

професорсько-викладацького складу Політехніки незамінним джерелом раритетних 

матеріалів, акумульованих та систематизованих в його видатному архіві. 

Додам, що не даремно сьогоднішня презентація відбувається у рамках Шевченкіани 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою, адже й Український 

Вільний Університет планує відзначити 200-ліття від дня народження Кобзаря рядом 

непересічних заходів, серед яких проведення Міжнародної шевченківської конференції. 

Заснований у минулому столітті, УВУ сьогодні ще впевненіше поширює знання про Україну 

та інтегрує українську науку у європейський простір. 

Радий вітати ректора УВУ, професора Ярославу Мельник у стінах Львівської 

політехніки. Переконаний, що ця зустріч посприяє розвитку уже існуючої співпраці між 

університетами та стане початком нової, не менше плідної. Хочу побажати нам усім 

ґрунтовного діалогу, що продовжить серію інтелектуальних та навчальних відкриттів.  

 

 Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою спільно з 

Академічною гімназією та Національним університетом «Львівська політехніка» виступив 

організатором перебування 17-20 вересня у Львові 30 осіб українського танцювального 

колективу «Вітерець» з Парагваю. Цей візит підтримали Українська Греко-Католицька 

Церква, Українська Православна Церква Київського Патріархату та Львівська міська рада. 

Впродовж 4 днів гостей з Парагваю, які подолали 12 000 кілометрів, щоб вперше в 

історії побачити землю своїх предків, очікувала насичена програма: пізнавальні екскурсії 

Львовом та львівськими музеями, цікаві зустрічі в Академічній гімназії, Львівській 

політехніці та Львівській міській раді. Кульмінацією програми став виступ на концерті в 

актовій залі Львівської політехніки «До тебе лину, Україно», в якому також взяли участь 

гості з Хорватії – ансамбль Українського культурно-просвітницького товариства «Україна», 

Народний ансамбль танцю «Вірність» та Народний ансамбль бандуристів «Заспів» 

Народного дому «Просвіта» Львівської політехніки. 

Проведення таких заходів традиційно відбувається у рамках проекту МІОКу 

«Відкриймо для України українську діаспору». Візит українців з Парагваю залишиться 

одним з найяскравіших спогадів про цю подію, адже вони показали, як можна зберегти 

українські традиції та ідентичність протягом майже століття, не маючи при цьому практично 

ніяких контактів із рідною Батьківщиною. 

Варто згадати також, що цей візит для гостей з Парагваю був довгоочікуваним, адже 

перші плани відвідати Україну з’явилися ще в 2007 році. Тому з певністю можна 

стверджувати, що ця поїздка назавжди залишиться в пам’яті колективу Парагваю, адже їм 

вдалося втілити заповітну мрію. 

Коротка довідка. Український балет «Вітерець» був створений у 1996 році при 

недільній школі катедри Святого Юрія Переможця в місті Енкарнасьйон. Уже з перших 
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виступів балет почав розвиватися і користувався шаленим успіхом. Згодом балет переходить 

до Українського дому «Просвіта», адже попередній зал не вміщав всіх охочих. За свою 

історію балет неодноразово завойовував престижні нагороди у різних конкурсах.  

 

 Зустріч з Мрідулою Гош 

Днями в Україні зародився знаковий інституційний альянс між Міжнародним 

інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська 

політехніка» та Центром Таґора у Києві. Знайомству очному керівників установ передувало 

знайомство заочне ‒ на шпальтах газети «День». Саме там директор МІОКу Ірина 

Ключковська вперше відкрила для себе засновника Центру Таґора Мрідулу Гош. 

Тож зустріч індійської правозахисниці, голови Східноєвропейського інституту 

розвитку, політолога, журналіста та перекладача із академічною громадою Політехніки та 

львів’янами можна сміливо назвати одним із знакових подій у Львівській політехніці.  

5 листопада напередодні офіційної зустрічі у Львівській політехніці працівники МІОКу 

поспілкувались із Мрідулою Гош у форматі «off the record». У ході розмови мультикультурне 

знайомство набуло символічних форм: разом із працівниками Інституту Мрідула Гош 

висадила на території МІОКу калину. «Якщо я вже зараз бачу таку квітучу калину, то думаю, 

тепло, яке йде від усіх Вас, згодом зробить її красивою до неймовірності. Нехай у кожній 

родині буде таке тепло, яке я відчуваю зараз тут», ‒ побажала Мрідула. Цікаво, що Ірина 

Ключковська називає висаджену калину символом започаткованої співпраці між Інститутом  

та Центром Рабіндраната Тагора у Києві. До слова, у рік Індії в Україні МІОК уже планує 

відкриття виставки з Центру Таґора у Львівській політехніці. Про це йшлося на зустрічі 

Мрідули Гош із ректором Національного університету «Львівська політехніка» професором 

Юрієм Бобалом. 

«Я зрозуміла, що Мрідула обов’язково має виступити у нас в Політехніці», ‒ так Ірина 

Ключковська підсумувала містичний збіг обставин, котрий посприяв знайомству Львова з 

індійською правозахисницею. Вона розповіла, що після першої зустрічі з Мрідулою Гош на 

сторінках газети «День», друга не забарилась. «Вона відбулася у віртуальному просторі. Ми 

готували IV Міжнародний Конгрес. Разом із Тетяною Шаленко, організатором Міжнародної 

конференції «Шевченко і Кобзарство», дійшли згоди у тому, що варто було б запросити 

Мрідулу, яка переклала Шевченка мовою бенгалі. Та чомусь не вдавалося. І одного разу я 

наполягла на тому, що ми маємо її якимось чином запросити. Того ж дня, коли я прийшла 

додому і відкрила «Facebook», у ту саму мить до мене прилетіло запрошення про дружбу у 

соціальній мережі від Мрідули», ‒ розповіла схвильована пані Ключковська. 

6 листопада в актовій залі головного корпусу Львівської політехніки відбулася 

зустріч Мрідули Гош із студентською молоддю, професорсько-викладацьким складом та 

громадськістю Львова. Спілкування з людиною, котра занурилася у світ українського 

поетичного слова і захотіла перекласти його своєю рідною мовою бенгалі, пройшла 

атмосферно наповнено. Мрідула Гош переклала на мову бенгалі 45 знаних українських 

поетів. У залі ‒ чимало поважних непересічних гостей, серед яких поет і дисидент Ігор 

Калинець, редактор журналу «Універсум» Олег Романчук, науковці, професори, музейні 

працівники і, звичайно, ‒ молодь. 
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«У мене сарі ‒ індійське, але серце ‒ українське. Мені так хочеться», ‒ розпочала свій 

виступ Мрідула Гош. Разом з присутніми у залі вона здійснила мандрівку до Індії ‒ відкрила 

свою рідну країну такою, якою бачить її сама. Також познайомила присутніх з Леонардом да 

Вінчі сучасної Індії ‒ Рабіндранатом Тагором.  

Мрідула Гош зачитала видатний вірш першого індійського нобелівського лауреата у 

перекладі Дмитра Павличка «Птах на волі і птах у клітці». Із перекладом творів Тагора 

пов’язаний цікавий випадок,– сказала Мрідула Гош.– Якось мені зателефонував Дмитро 

Павличко. Він нарікав, що наближається 150-річчя Тагора, а його творів, перекладених 

українською, обмаль. Ми зустрілись у центрі Києва, я прочитала йому вірші бенгальською, і 

наступного дня Дмитро Васильович надіслав мені переклад вірша «Птах на волі і птах у 

клітці». 

Птах на волі і птах у клітці 

Розмова двох птахів. Той – в клітці золотій, 

А той – з діброви птах. Послухай, зрозумій! 

Птах з лісу: «Гей вставай, почуй могуть крила!» 

Птах з клітки: «Ні, я звик до спокою й тепла!» 

Птах з лісу: «Та ж твій дім – не спокій, а тюрма!» 

Птах з клітки: «Що ж, не клич, тут виходу нема!» 

 

Птах лісовий сидить, співа пісні дібров, 

Птах з клітки згадує слова чужинних мов. 

Птах з лісу: «Гей радій, співай пісні гаїв!» 

Птах з клітки: «Я люблю клітковий, тихий спів!» 

Птах з лісу: «Та нема в твоїх піснях душі!» 

Птах з клітки: «А мені твої пісні чужі!» 

 

Птах лісовий сказав: «Мій світ немає меж!» 

Птах з клітки: «Але там ти щастя не знайдеш!» 

Птах з лісу: «Ти звільни свій дух, злети до хмар!» 

Птах з клітки: «Легко тут, а там небес тягар!» 

Птах лісовий: «Лиш там життя, де простір є!» 

Птах з клітки: «З хмар впаду й згублю життя своє!» 

 

Дзьобами ті птахи цілуються, крильми 

Торкаються і звуть себе навперейми: 

«Ходи сюди!» Та їм навік не зрозуміть, 

Чому той має світ, а той лиш злоту кліть!» 

Птах каже лісовий: «Змахни крильми двома!» 

Птах з клітки мовить так: «Злетіти сил нема!» 

. 

Відповідаючи на запитання: «А що в Індії знають про Україну?», зізналась: «Я 

інфікувала рідних любов’ю до України». Втім, додала Мрідула Гош, в країні живуть різні 

люди. Для багатьох Україна ‒ це «Russia». «Так і досі кажуть. Але поступово це подолається. 

У нас люблять старі фільми Довженка, дуже добре знають Одеську кіностудію, багато 
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знають про кінематографію українців, про Богдана Ступку. Можливо не всі твори Шевченка 

їм знайомі, але у Індії знають про українського Кобзаря. Будемо долати поступово усі 

бар’єри і стереотипи, що стосуються України і відкривати її по-новому», ‒ з оптимізмом 

запевнила Мрідула. 

Думаю, зростання зацікавленості Індією серед українців не випадкове. У нас багато 

спільного, і ми можемо дізнатись одне про одного більше. 2014-й рік буде роком Індії в 

Україні. Сподіваюсь, це буде не формальність, а справжнє зближення. 

Індія – країна, звідки я походжу, – досі лишається загадкою. Вона поділяється на 28 

штатів, має кілька основних релігій – індуїзм, буддизм, сикхізм, джайнізм, – які сповідує 

чверть населення Землі. Індія дала світові алгебру, тригонометрію та десяткову систему, дала 

унікальні медичні практики Аюрведи, які дозволяли лікувати без наркозу ще дві тисячі років 

тому. Попри те, що в Індії багато бідних, її економіка посідає четверте місце у світі за 

потужністю. 

Мені хотілося б зосередитись на постаті, великій для Індії – Рабіндранаті Тагорі. Я не 

випадково обрала саме його, адже він схожий у своїй місії з Шевченком. Тарас Шевченко 

був великим пророком і символом для України, так само як Рабіндранат Тагор для Індії.  

Тагор – це Леонардо да Вінчі сучасної Індії. Поет, філософ, соціальний реформатор, 

композитор, драматург, освітянин. До речі, він почав малювати у 68 років і став справді 

цікавим і професійним художником. 

Тагор народився у рік, коли помер Шевченко, і навіть у цьому є символізм. У дитинстві 

Рабіндранат дуже хотів ходити до школи, а коли потрапив туди, зрозумів, що це в’язниця. 

Основне його виховання і навчання відбувалося вдома. Залишившись самоуком, так ніколи й 

не здобувши офіційно вищої освіти, він за своє життя відкрив три навчальні заклади.  

Творчий доробок Тагора – це п’ятдесят томів поезій, три тисячі пісень, численні есе та 

трактати. Він був першим лауреатом Нобелівської премії (1913 р.) не європейського 

походження. Її присудили за збірку поезій «Гітанджалі», перекладену англійською самим 

автором. 

За свої заслуги він отримав Орден імперії від королеви Великої Британії. Але згодом 

повернув його на знак протесту проти британської колоніальної політики в Індії. Він виявив 

свою принципову позицію, зробив свій моральний вибір. 

Важливо розуміти одну істину, яку пропагував Рабіндранат Тагор: людяність і природа 

нероздільні. 

Для мене Тагор – приклад поєднання духовних принципів і активної життєвої позиції, 

що надихає і мотивує. Неподалік від своєї рідної Калькутти він заснував містечко 

Шантінікетан – місце для медитації. 

В одній із своїх пісень він сформулював гасло свого життя: «Якщо на твій поклик ніхто 

не прийшов, вирушай сам». І він багато разів у своєму житті отак вирушав. 

Свого часу я створила Центр Рабіндраната Тагора у Києві. Ми проводимо виставки, 

святкування, організовуємо різні культурні проекти, а зараз – ділюся секретом – готуємо 

повне зібрання його творів в українському перекладі. 

На запитання щодо налагодження відносин між українцями та індійцями повідомила, 

що перешкоджає певна візова асиметрія. «В Індії багато українських туристів. А чи бачите 

ви туристів з країни Бгарат (назва Індії на гінді ‒ авт.) в Україні? Жодного, бо нам не дають 

туристичні візи. Україна аргументує це тим, що Індія ‒ країна міграційного ризику. Разом з 
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тим, нас охоче приймають в США, Англії. Це не сприяє контакту людей між Україною та 

Індією», ‒ констатувала Мрідула. Вона переконана, що справжнього порозуміння між 

народами можна досягнути лише тоді, коли люди, інтелігенція, вчені, творчі діячі будуть 

спілкуватися, подолавши цю асиметрію. Не існує інших форм адекватного спілкування між 

двома демократичними країнами. 

В основі ‒ завжди люди. Як вважає Мрідула Гош, хребет незалежності Індії ‒ це не так 

політична декларація, як технологічна та духовно-філософська революція, що відновила віру 

народу у власні сили. Передовсім цією вірою мають бути насичені постколоніальні 

суспільства. 

«У 50-их роках в Індії були засновані п’ять великих технологічних університетів. 

Сьогодні випускників цих університетів забирають компанії зі світовим ім’ям. Для нас це не 

проблема. Ми вважаємо, що це світовий розвиток. Де б вони не були, вони приносять 

користь тій державі. Підготуємо ще багато людей», ‒ не без великого відчуття гордості 

відзначила індійська правозахисниця. Суспільства України та Індії зовсім не схожі у 

ставленні до того, де фахівці реалізовують свій потенціал ‒ в країні чи поза її межами. В Індії 

прийнято сприяти інтелектуальному вихованню громадян і тішитися успіхами, досягнутими 

ними в інших державах світу. Нам є що переймати в Індії у цьому плані. 

«Діаспора Індії ‒ це справжній феномен. Адже Індія знаходиться не тільки в 

географічних межах, Індія живе в людях. А вони розкидані усюди по світу і особливо 

приємно знати такі відсоткові співвідношення: 38 % лікарів у США ‒ вихідці з Індії, також 

12 % науковців, 36 % усіх вчених NASA, 34 % працівників «Microsoft», 28 % працівників 

«АВМ», 17 % науковців «Intel», ‒ статистичні дані від Мрідули по-новому відкрили 

кадровий потенціал Індії для присутніх в залі. 

Мрідула Гош також розповіла про своє ставлення до взаємовідносин Україна-Індія, 

їхніх міцних і водночас слабких взаємозв’язках. Індійська правозахисниця, котра уже понад 

20-ть років проживає в Україні, переконана, що потрібною та цікавою з точки зору співпраці 

між обома країнами є гуманітарна співпраця, обмін студентами. «Керівники держави 

домовляються, але якщо це не вестиме до контакту «people to people» ‒ ніякого зближення не 

буде. Якщо говорити про інші взаємозв’язки, скажімо, технологічні, то все це тримається на 

інерції. Які нові напрямки співпраці відкриті за останні роки?», ‒ запитує Мрідула. На її 

погляд, радянськими методами відновити цю співпрацю неможливо. Індія ‒ відкрита для 

світу. Але чи відкрита Україна? 

На запитання, що є спільного в України та Індії, науковець зізналась: «Я не шукаю 

ніякої спорідненості, людина всюди однакова... У будь-якій країні, коли людям весело, вони 

усміхаються, і плачуть, коли їм сумно. Людські почуття та емоції універсальні. Я спокійно 

змогла знайти спільну мову з китайцями, ізраїльтанами, філліпінцями, камбоджійцями, 

арабами... Я вірю в те, що є хороші і погані люди, але не вірю, що цілий народ такий чи 

такий». 

Щодо взаємин у різних наукових сферах, Мрідула Гош зауважила, що досі існує 

«пострадянська інерція» – Україна та Індія співпрацюють в тих галузях, які були 

актуальними ще в часи СРСР, але нічого нового й масштабного немає. 

Правозахисниця зауважила, що для побудови сильної демократії необхідне формування 

міцного середнього класу. Вона додала, що цей процес зараз відбувається в обох державах і 

йде поступове покращення життя людей. Мрідула Гош вважає, що зі здобуттям незалежності 
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Україна потрапила у складну ситуацію і вступ до Європейського Союзу є дуже хорошою 

альтернативою для нашої держави. «Європа – це не географічний феномен, а це ціннісний 

феномен», – додала науковець. Проте, на її думку, Україні потрібно ще дуже багато змінити 

для вступу в Євросоюз. 

Спілкування у стінах «Львівської політехніки» ‒ це не лише крок назустріч двох 

держав ‒ України та Індії. Це ознака готовності України продебютувати на світовій арені 

демократичною, вільною, відкритою країною. Важливим є підтримати експозицію 

мультикультурних змін, поширити її по всій Україні – від Сходу до Заходу. Однією із 

наступних сходинок у розвитку соціально-культурної взаємодії між Центром Таґора у Києві 

та Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою стане виставка у 

«Львівській політехніці», присвячена року Індії в Україні. Вона має не просто пройти, а 

відбутись, як і зміцнення взаємозв’язків Україна-Індія ‒ повинно відбутись. 

На зустрічі звучали музичні твори у виконанні камерного оркестру «Поліфонія» 

Народного дому «Просвіта» Львівської політехніки, художній керівник Роман Кресленко. 

Директор Народного дому «Просвіта», заслужений працівник культури України Степан 

Йосипович Шалата. 

 

Виступ першого проректора НУ «Львівська політехніка»  

Володимира Павлиша 

Вельмишановна Мрідуло Гош, шановні викладачі, студенти, дорога громадо! 

Сьогоднішня зустріч є особливою. Найперше тому, що до Львівської політехніки 

вперше завітала голова Східноєвропейського Інституту Розвитку, видатна індійська 

правозахисниця, політолог та економіст Мрідула Гош. За що принагідно дякуємо 

Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Особливою цю зустріч 

робить ще й те, що маємо можливість почути людину, котра не лише підвищує культурний 

рівень своєї рідної країни – Індії, але й намагається створити відчутно якісніше 

соціокультурне середовище на території України. 

Свого часу Мрідула Гош працювала у представництві ООН в Україні, займалася 

журналістикою. Значні висоти підкорила у перекладацькій сфері. Її праця слугує містком між 

Україною та Індією, а транскордонне мислення виливається у мультикультурний симбіоз 

ініціатив, ідей, пропозицій. 

Українсько-індійський політичний діалог на державному рівні розпочався ще у 2011 

році. Але що ми знаємо про Індію? Практично нічого. А це країна великого потенціалу як 

культурного, так і наукового. Азійський осередок науково-технічного прогресу, сфери ІТ-

технологій. Це батьківщина видатних людей – нобелівських лауреатів Рабіндраната Тагора 

та Венкатарамана Рамакрішнана. Врешті, це держава зі стійким релігійним фундаментом.  

Уже понад двадцять років, проживаючи в Україні, Мрідула Гош опікується тими 

ключовими проблемами, котрі потребують вирішення, контролю та нашої з вами уваги. Це – 

охорона здоров’я, це питання насильства проти жінок, це мовне та культурне питання. Це 

болючі точки українського буття, які нас хвилюють, але на вирішення яких ми самостійно не 

знаходимо сил. Я не побоюсь сказати, що саме такі активні та ініціативні особистості як 

Мрідула Гош, є головними каталізаторами покращення соціального середовища в Україні.  

В одному з інтерв’ю Мрідула Гош розповідає про свою звичку наприкінці дня 

підсумовувати, що набула нового – чи слова, чи знання. Мені б хотілося, щоб після цієї 
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зустрічі ми, усі тут присутні, підсумували сказане, спробували осягнути, відкрити для себе 

щось нове. Нам є над чим задуматись, є про що поговорити, є з чого робити висновки, є час 

та необхідність відкривати нові горизонти. 

Хочу подякувати Вам, Мрідуло Гош за те, що завітали до Львівської політехніки. 

Нехай ця зустріч стане знаковою для усіх нас! 

 

Додаток №5 

 

6. Проект «Назустріч новій хвилі» 

Починаючи з 2005 року, українська трудова міграція для України стала об’єктом 

постійної уваги Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ 

«Львівська політехніка». Ці питання було винесено на проведених Інститутом чотирьох 

Міжнародних конгресах «Світове українство як чинник утвердження держави України у 

міжнародній спільноті» (2006, 2008, 2010, 2013р.р. за участю представників з 28 країн світу), 

що у контексті новітньої хвилі еміграції ставили за мету : 

 окреслити сучасні тенденції та масштаби новітньої хвилі еміграції, її втрати, 

здобутки, перспективи; 

 вивчити соціальні аспекти четвертої хвилі еміграції: проблеми структурування, 

вростання у чужий ґрунт; 

 проаналізувати фактори збереження національної ідентичності українця у 

країнах перебування трудових мігрантів з України за кордоном;  

 вивчити можливі механізми залучення потенціалу трудових українських 

мігрантів до державотворчих процесів в Україні; 

 оцінити вплив новітньої української еміграції на творення образу України у 

світі. 

Протягом 2013 р. МІОК брав активну участь у розробці Регіональної програми співпраці із 

закордонними українцями, трудовими мігрантами та реемігрантами на 2013-2015 рр.  

 11 лютого в Обласній раді обговорили програму, розроблену за участю 

МІОКу. Заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак провів нараду щодо 

підготовки проекту Регіональної програми співпраці із закордонними українцями, трудовими 

мігрантами та реемігрантами на 2013–2015 роки. У зібранні взяли участь ініціатор розробки 

цієї програми, депутат обласної ради Василь Камінський, голова постійної комісії з питань 

євроінтеграції, транскордонного співробітництва та зв’язків з українцями за кордоном 

Львівської обласної ради Павло Хобзей, директор Міжнародного інституту освіти, культури 

та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Ірина 

Ключковська та керівники профільних відділів обласної ради. 

Програму розробили департамент міжнародного співробітництва та туризму 

облдержадміністрації із залученням департаменту з питань культури, охорони культурної 

спадщини та культурних цінностей, департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді і 

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, а також 

Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської політехніки та 

Комісії УГКЦ у справах мігрантів. Метою програми є задоволення національно-культурних, 
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освітніх, мовних та інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, 

захист прав та інтересів закордонних українців  у державах їх постійного чи тимчасового 

проживання, збереження національно-культурної самобутності та етнічної ідентичності, 

забезпечення участі у процесах державотворення в Україні. 

Під час обговорення проекту програми учасники засідання особливу увагу звертали на 

розв’язання науково-освітніх та мовних проблем закордонних українців. Як зазначив Василь 

Камінський, сьогодні Міністерство освіти здійснює поступову русифікацію української 

діаспори через відкриття в українських школах російськомовних класів та скорочення 

українських вчителів. «Одним із завдань цієї програми має бути збереження ідентичності 

українців діаспори, а це можливо забезпечити лише через освіту та культуру. Те, що не 

роблять Міністерство освіти та Міністерство закордонних справ України, повинні зробити 

ми», – наголосив Василь Камінський. 

«Така програма вкрай необхідна для бодай часткового розв’язання проблем трудових 

мігрантів та членів їх сімей. Обласна рада обов’язково підтримає таку програму, але заходи 

цієї програми ще потребують уточнення та корегування», – підсумував Валерій П’ятак. 

Програма була прийнята на XХІV сесії VI скликання Львівської обласної ради, 

рішенням № 737 від 26 квітня 2013 р. 

 

 23 травня директор І. Ключковська та науковий співробітник МІОКу 

О. П’ятковська взяли участь у роботі Міжнародної конференції «Україна та світове 

українство: розбудова ефективного партнерства заради успіху» (м. Київ), що відбувалася у 

рамках реалізації спільного проекту Міжнародної організації праці та Міжнародної 

організації з міграції «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними 

аспектами». На модерованій дискусії «Залучення української діаспори до розвитку України» 

виступили Тетяна Дедовіч, Координатор з питань трудової міграції та людського розвитку 

МОМ, Валерій Пацкан, голова комітету Верховної ради України з питань прав людини, 

національних меншин та міжнаціональних відносин, Ярослав Баран, заступник директора 

Департаменту зв’язків із закордонним українством Міністерства закордонних справ України, 

Тетяна Кузик, радник з питань країн Східної Європи Міської ради  Риму, Віктор Гіржов, 

відповідальний секретар Українського Конгресу Росії, І. Ключковська та О. П’ятковська.  

 

 3 липня директор Інституту Ірина Ключковська взяла участь та виступила 

з доповіддю на парламентських слуханнях «Українська трудова міграція: стан, проблеми та 

шляхи їх вирішення». У своєму виступі п. Ключковська коротко охарактеризувала роботу 

МІОКу у сфері розробки механізмів регулювання проблем міжнародної трудової міграції, 

відзначила певні позитивні зрушення державної міграційної політики. У рекомендаційній 

частині виступу директор МІОКу наголосила на необхідності створення єдиного центрального 

органу з функціями державного управління міграційними процесами, удосконалення 

міжнародного та вітчизняного законодавства, зокрема укладання двосторонніх договорів, 

ратифікації конвенцій, прийняття закону «Про зовнішню трудову міграцію», а також 

створення робочих груп для дослідження проблем трудової міграції, проведення якісного та 

кількісного аналізу складу української трудової міграції. І. Ключковська внесла пропозиції 

щодо вирішення проблем соціального сирітства, спричиненого зовнішньою трудовою 

міграцією, та забезпечення інформаційної підтримки українських мігрантів.  
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 22 жовтня науковий співробітник МІОКу, Оксана П’ятковська взяла 

участь у роботі Міжнародного семінару «Migration issues in Eastern Europe. Special focus: 

Ukraine», що проходив у Києві в приміщенні конференц-залу готелю Радіссон Блу. 

Семінар відбувся у рамках реалізації дослідницького проекту Карім-Схід (CARIM-

East), організованого за фінансової підтримки Європейського Союзу. Карім-Схід – 

консорціум прикладних досліджень з питань міжнародної міграції. Цей проект є частиною 

роботи Центру Міграційної Політики (Migration Policy Centre), який займається поглибленим 

дослідженням глобальної міграції та сприяє управлінню міграційними процесами на 

європейському рівні шляхом розробки, впровадження та моніторингу міграційної політики, а 

також оцінки впливу цієї політики на загальний стан економіки  і суспільства. 

Карім-Схід орієнтований на проведення масштабних досліджень міжнародної міграції з 

метою забезпечення завдань управління на рівні Євросоюзу. Діапазон дослідницьких 

проектів простягається від питань розвитку, впровадження та моніторингу політики, 

пов'язаної з питаннями міграції, до оцінки її впливу на економічні та суспільні інститути. 

Даний проект – спільна ініціатива Інституту Європейського Університету (European 

University Institute), Флоренція (провідна організація) та Центру міграційних досліджень 

(Centre of Migration Research) Варшавського Університету (організація-партнер). Карім-Схід 

– це перший міграційний наглядовий центр, зосереджений на країнах Східного Партнерства 

ЄС, і охоплює всі країни Партнерства: Республіку Білорусь, Україну, Республіку Молдову, 

Грузію, Вірменію та Азербайджан, а також Російську Федерацію. 

Агнешка Вейнар (Флоренсія) та Анна Бара (Варшава) презентували базу даних, яку 

вдалося отримати у процесі реалізації проекту, та її структуризацію за трьома модулями: 

демографічний і економічний, правовий, соціально-політичний. Кожен модуль містить 

зібрані статистичні матеріали, нормативно - правові акти та аналітичні матеріали дубльовані 

англійською та російською мовами. 

Оксана П’ятковська взяла участь в обговоренні результатів досліджень з питань 

міжнародної трудової міграції в Україні, які були представлені Олексієм Позняком, 

завідувачем відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень 

НАН України, Катериною Іващенко, науковим співробітником Інституту соціології НАН 

України та Ольгою Купець, незалежним консультантом з питань ринку праці, міграції та 

соціальної політики. 

У результаті було налагоджено контакти з провідними науковцями у галузі 

міжнародної міграції з Центру міграційних досліджень Варшавського Університету та 

Європейського Університету, а також домовлено про співпрацю та участь європейських 

колег у майбутній конференції, яку планує проводити Міжнародний інститут освіти 

культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» у травні 2014 р. 

 

 20 листопада науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою НУ Львівська політехніка к. е. н. Оксана П’ятковська взяла 

участь у Комітетських слуханнях Комітету Верховної ради України з питань європейської 

інтеграції «Нормативне регулювання зовнішньої трудової міграції в контексті 

євроінтеграції». 
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Ініціатором проведення цих слухань виступив заступник голови Комітету, голова 

підкомітету з питань трудових мігрантів та національно-культурної співпраці Комітету ВРУ 

з питань євроінтеграції Олег Панькевич. 

Оксана П’ятковська виступила доповідачем на тему «Шляхи забезпечення сприятливих 

умов для зворотної міграції та реінтеграції трудових мігрантів в українське суспільство». 

Вона представила результати напрацювань МІОКу у сфері регулювання міграційних 

процесів, коротко охарактеризувала Регіональну програму співпраці із закордонними 

українцями, трудовими мігрантами та реемігрантами на період до 2015 року, схваленої 

Львівською обласною радою 26 квітня 2013 р., співрозробником якої був МІОК, а також 

відзначила позитивні сторони цієї програми та необхідність забезпечення належного 

фінансування для повноцінної реалізації запланованих заходів, що передбачені Регіональною 

програмою. Крім того, О. П’ятковська виклала своє бачення основних концептуальних засад 

побудови рееміграційної політики на загальнодержавному рівні і наголосила на необхідності 

врахування їх при розробці окремої Програми зворотної міграції та реінтеграції трудових 

мігрантів в українське суспільство. 

Серед інших аспектів, що обговорювалися на слуханнях, піднімалися питання, зокрема, 

про перспективи доопрацювання та внесення до Верховної ради України проекту закону 

«Про зовнішню трудову міграцію» (доповідачі: Н. Зінкевич – Директор департаменту праці 

та зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, Г. Селещук – Голова 

комісії УГКЦ у справах мігрантів), робота дипломатичних та консульських установ за 

кордоном у сфері забезпечення прав та інтересів трудових мігрантів, зокрема виборчих прав 

громадян України, що перебувають за кордоном (доповідачі: А. Олефіров – заступник 

Міністра закордонних справ України, Л. Пономаренко – Голова асоціації українців регіону 

Мурсія (Іспанія), О. Черненко – Голова всеукраїнської громадської організації «Комітет 

виборців України»), проблеми дітей трудових мігрантів, які проживають в Україні, зокрема 

питання запровадження тимчасової опіки (доповідачі: І. Бережна – перший заступник голови 

Комітету, голова підкомітету з питань адаптації українського законодавства до 

законодавства ЄС, О. Ващук-Огданська – програмний директор громадської організації 

«Інформаційно-правовий центр «Наше право»). 

Міжнародний інститут вважає, що висунуті питання для обговорення на Комітетських 

слуханнях, є надзвичайно актуальними, оскільки вирішення проблем у сфері нормативно-

правового регулювання зовнішньої трудової міграції дасть можливість активізувати процес 

інтеграції України в ЄС. 

 

Додаток № 6 

 

7. Проект «Пізнаємо Шевченка разом» 

З нагоди ювілейного року – 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка у січні 2014 

року стартував проект «Пізнаємо Шевченка разом!». Організаторами цього проекту стали 

Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді і Міжнародний інститут освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка». 
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Проект передбачає цикл інтерактивних зустрічей українських дітей зарубіжжя з 

викладачами та дослідниками Шевченка з України через мережу інтернет.  

Тематика зустрічей охоплюватиме цікаві аспекти життя і творчості Тараса Шевченка та 

значення і вплив його постаті на українську історію. 

Мета проекту – збагачення знань українських дітей за кордоном, зближення і 

консолідація українців навколо постаті Кобзаря, поглиблення діалогу між українськими 

школами за кордоном та школами Україною.  

Зустрічі відбуватимуться в режимі реального часу через мережу Інтернет за допомогою 

програми SKYPE.  

 

Додаток № 7 

 

8. Зустріч з духовними особами  

 10 вересня у Львівській політехніці відбулася зустріч Верховного 

архієпископа Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава 

(Шевчука) з студентською молоддю, професорсько-викладацьким складом університету та 

громадськістю міста з нагоди Року віри. Зініціював та організував захід Міжнародний 

інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою.  

Директор МІОКу Ірина Ключковська представила гостя. У вступному слові вона 

наголосила на тому, що особливо важливою є думка патріарха про розбудову українського 

світу. Нам важлива розмова з Блаженнішим, ми хочемо почути духовні настанови у світі, 

сповненому словоблудства, неправди, олжі. У час, коли Україна і українці шукають свого 

достойного місця у світі. 

Для нас цікавим є думки Глави греко-католицької церкви, який перший заговорив про 

розбудову українського світу і активно спілкується з ним, про що говорили у серпні у 

Львівській політехніці учасники Світового Конгресу Українців, а це понад 1000 осіб з 40 

країн. Зокрема українці Аргентини, які так численно приїхали цього року до Львова і мали 

щастя спілкуватися впродовж тривалого часу з Блаженнішим. 

Нам корисно поспілкуватися з Блаженнішим Святославом, життя якого є для молоді 

прикладом історії особистого успіху, до якого привела віра, наполеглива важка щоденна 

праця, постійне вдосконалення себе як особистості. 

Народжений у Стрию, в глибоковіруючій родині, що в час, коли наша Церква була в 

катакомбах, давала прихисток греко-католицьким священикам, які служили Божественну 

Літургію в родинному домі Шевчуків. Пройшовши шлях студента медичного училища, 

підпільної греко-католицької семінарії Центру Філософсько-богословських студій «Дон 

Боско», Львівської духовної семінарії, отримавши священичі свячення від Верховного 

архієпископа Мирослава Івана Любачівського, продовжив освіту в Папському університеті 

св. Томи Аквінського (Рим, Італія), де здобув ліценціат, а згодом і докторат з відзнакою 

Summa cum laude в галузі богословської антропології та основ морального богослов'я 

візантійської богословської традиції. 
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Блаженніший Святослав вільно володіє англійською, італійською, іспанською, 

польською та російською мовами. Впродовж життя вірно служив Богу, Церкві, Україні, своїй 

пастві у різних місцях України і світу. 

23 березня 2011 року виборчий Синод єпископів УГКЦ обрав єпископа Святослава 

Шевчука Верховним архієпископом Києво-Галицьким, Главою Української греко-

католицької церкви. 25 березня цей вибір затвердив Папа Римський Бенедикт XVI. 

Львівська політехніка вітає у своїх стінах Блаженнішого Святослава! 
 

У своєму вітальному слові ректор Львівської політехніки професор Юрій  Бобало, 

зокрема, підкреслив слова Патріарха Йосифа Сліпого: «Віра і наука – два крила людського 

духу». Студентки у народному строї привітали довгоочікуваного гостя хлібом і сіллю, а у 

виконанні Народного чоловічого хору «Орфей» під керівництвом Володимира Вівчарика 

прозвучали молитви. 

Зустріч, незважаючи на величезну кількість людей, відбувалася в урочистій і водночас 

дуже родинній атмосфері. Святослав Шевчук передовсім наголосив, що прийшов на цю 

зустріч як приятель, як звичайний християнин та закликав усіх до розмови. 

Патріарх поділився роздумами про проповідь Папи Франциска під час свого першого , 

після обрання на найвищий духовний престол, візиту до Латинської Америки, де в Ріо-де-

Жанейро відбувався всесвітній День молоді (взяли участь майже 3 млн. молодих людей). Як 

наголосив гість, тема, якої торкнувся в той день Папа, є актуальна і для українського 

суспільства: 

 Те, що перший візит був саме до молоді, – дуже знаково. Він наголосив, що 

хотів зустріти молодь у її соціальному контексті. Так і я хотів прийти туди, де ви є. Тоді 

Папа говорив про сучасну культуру, назвавши її дуже цікавим терміном – «культура 

відкинення» (не просто «відкинення», а «викинення»). Сьогодні та культура «викидає» на 

смітник молодь. У світі формується покоління молодих людей, яке у Європі дехто вже назвав 

«втраченим». Цілу генерацію молодих людей сьогодні не пускають у те суспільство, в якому 

ми живемо. А друга група, яку сучасне суспільство «викидає на смітник», – старші люди: 

сповнені мудрості і життєвого досвіду в певний момент стають нікому не потрібні. І виникає 

парадоксальна ситуація: одних не пускають у суспільство, а других передчасно з нього 

виганяють. Тому, як віруюча людина, я відчуваю покликання і завдання зробити все, щоб 

творити нову культуру, яка би могла інтегрувати всіх, – культуру «приголублення». 

Людство зараз дійсно стоїть на вершині технічного прогресу. Але чи ця нова техніка і 

технологія може зробити нас кращими людьми? Віруюча людина має силу гуманізувати це 

технологічне суспільство і протистояти культурі «відкинення». Особливо актуальне це 

питання для нашого оточення, яке має свої хвороби ще з часів Радянського союзу: адже та 

система мала свою так звану культуру «викинення на смітник» цілих народів, соціальних, 

мистецьких, інтелектуальних, технічних груп. Ми досі відчуваємо відлуння тієї страшної 

епохи, а до цього додається ще й проблема, яка йде з іншого берега світового океану.  

Якщо ж говорити про іншу складову цього суспільства, яку не маємо права «викинути» 

на смітник і забути, – старших осіб, то для нас вони є незамінними джерелами мудрості і 

життєвого досвіду. Заохочую кожного відкрити присутність старшої людини біля себе і 
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спробувати набратися в неї мудрості. У своїй проповіді Папа наголосив, що сила молоді і 

досвід мудрості старших – два крила, якими можна будувати культуру, яка приголублює 

всіх. Це про те, як нам лишитися людьми. 

Окремо у своєму виступі Блаженніший торкнувся значимості освіти для молодої людини, 

яка завжди була засобом на шляху інтеграції у суспільство та засобом віднайдення себе:  

  На початку начального року я хочу привітати всіх вас і заохотити до 

людського інтелектуального зростання. Адже насправді університет, школа – це лише добра 

нагода чогось навчитися. Пригадую свої студентські роки в Римі: мене завжди 

супроводжувала думка, що тих знань потребує моя Україна, в якій десятиліттями нищили 

богословську освіту. Тому мушу це все «назбирати», щоб привезти і щиро поділитися. Тобто 

зусилля з боку студента є надзвичайно важливі, бо боротьба за виживання у культурі 

«відкинення» буде дуже напружена. Та є ще інша важлива складова – духовна, християнська. 

Бо вміти будувати людські стосунки – найвище мистецтво і цього можна навчитися лише в 

Бога. Тому хочу сердечно подякувати, що Політехніка стала першим вишем у Львові, який 

відкрив двері для академічного капеланства і ми разом можемо послужити молодій людині 

та впровадити її у суспільство, яке будуємо. 

На завершення свого виступу Патріарх закликав усіх творити культуру 

«приголублення» – християнську, українську культуру, в якій молодь є надзвичайно 

важлива. І наголосив, що велика людина – це віруюча людина. 

Після виступу розпочався діалог. Запитання були дуже різноманітні. Зокрема, молодь 

цікавили питання, які стосувалися євроінтеграції, проблеми моральності Заходу. 

Блаженніший Святослав наголосив: «Ми повинні йти у Європу з християнським обличчям». 

Патріарх висловив свою позицію і проти абортів, наголосивши, що римо-католицька і 

греко-католицька церкви ухвалили спільну заяву про необхідність зміни українського 

законодавства, щоб людське життя було захищене законодавчо від моменту зачаття до 

природної смерті. Адже «це не питання нашого руху в Європу – це питання нашого 

існування, життя у незалежній Україні». 

Не менш цікавою була відповідь на питання про проблему алкоголізму в сучасному 

українському суспільстві. Гість наголосив, що саме узалежнення (алкоголь, наркотики, 

гральні автомати, інтернет, секс) є одним із механізмів культури «відкинення». Тому, як 

висловився Патріарх, важливо допомагати один одному не потрапити під леміш цього 

«бульдозера». Якщо ми створимо культуру «приголублення», то Україна має велике 

майбутнє і зможе бути значно сильнішою від економічно багатих країн. 

Говорили і про відсутність єдності між християнами. Владика наголосив, що 

нещодавно освячений Патріарший собор у Києві саме й покликаний єднати греко-католиків 

усього світу. 

На завершення зустрічі Блаженніший Святослав поблагословив усіх молитвою.  

 

Слово-вітання ректора Львівської політехніки проф. Юрія Бобала 

Ваше Блаженство, високопреосвященні владики, всечесні отці, дорогі студенти, 

шановні колеги і гості! 
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Щиро вітаю Вас, Ваше Блаженство, в одному з найстаріших і найавторитетніших 

технічних закладів України і Європи – Львівській політехніці. 

Ще задовго до виходу в світ знаменитої енцикліки Блаженного Папи Івана Павла ІІ 

«FIDES ET RATIO» – «ВІРА І РОЗУМ», Слуга Божий Патріарх Йосиф Сліпий, говорив про 

Віру і Науку, як два крила людського духу, яким людина може злучитися з Творцем. 

Студенти, які занурені у світ науки, здобуття знань, опанування і творення техніки 

повинні знати і розуміти, що віра в Бога – найцінніший скарб у житті християнина, кожної 

людини. У сучасний непростий час державотворення, який ще додатково ускладнений 

внутрішніми соціальними і економічними проблемами , відчуваємо духовну і моральну 

кризу. 

Тому, вшановуючи Рік Віри, нам особливо важливо почути живе правдиве слово 

людини, якій ми довіряємо – Глави Української Греко-Католицької церкви в Україні і у світі 

– Блаженнішого Святослава. 

Ваше Блаженство, ми сердечно дякуємо Вам за те, що Ви погодилися провести розмову 

зі студентським і викладацьким складом Львівської політехніки, інших навчальних закладів 

Львівщини та громадськістю міста. Вважаю, що така бесіда заторкне серця нашої 

талановитої студентської молоді та усіх присутніх, сприятиме їхньому утвердженню у вірі, 

допомагатиме у виборі правильних життєвих принципів і орієнтирів. 

Додаток № 8 

 

 

9. Інші проекти 

 Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка» виступив співорганізатором 

проведення 21 березня вечора пам’яті «Григорій Нудьга про Шевченка та кобзарство». Вечір 

був присвячений 200 -літтю Тараса Шевченка та 100 - літтю Григорія Нудьги – українського 

письменника, фольклориста, літературознавця, історика української літератури, критика і 

культоролога, автора спогадів «Тарасова ялинка». У заході, який відбувся у Львівському 

палаці мистецтв, взяли участь заслужений артист України Дмитро Губ’як, лауреат 

Національної премії ім.Тараса Шевченка Наталка Половинка, громадськість Львова. 

 

 15 травня в Актовій залі Національного університету «Львівська 

політехніка» Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою організував 

творчу зустріч з одним із найвідоміших у світі сучасних українських митців Анатолієм 

Криволапом під гаслом «Життя як подорож…». 

Анатолій Криволап – знаний український художник, що своєю творчістю презентує 

сучасне українське мистецтво на найвищому міжнародному рівні, утверджуючи тим самим 

високу якість та елітарність національної культури. У його послужному списку – 

Національна премія України ім. Тараса Шевченка за цикл творчих робіт  «Український 

мотив» (2012), премія «Людина року» (2011), безліч виставок та мистецьких заходів, які 
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щоразу привертають увагу української та міжнародної мистецької спільноти. Крім того, 

Анатолій Криволап відомий як неодноразовий рекордсмен від України на всесвітньому арт-

ринку. 

У вступній промові директор МІОКу Ірина Ключковська зазначила, що попри те, що 

зазвичай Анатолія Криволапа позиціонують як найдорожчого художника України, для нас 

він насамперед є українським митцем із міцним національним корінням, яке вибухає на його 

полотнах дивовижними барвами. А ще, історія життєвого успіху Анатолія Криволапа 

переконливо свідчить про те, що успішним можна бути й у нас, в Україні, треба лише 

впевнено йти своїм шляхом. Саме тому, надзвичайно приємним фактом стала присутність 

величезної кількості студентів Львівської політехніки та інших університетів Львова на 

зустрічі з художником. За словами пані Ірини, на таких прикладах, як історія успіху Анатолія 

Криволапа, ми можемо переконати студентів, що для кожного з них є місце в Україні та 

можливість побудувати тут свій особистий успіх. 

Творчу зустріч вітальним словом відкрив ректор Національного університету 

«Львівська політехніка» професор Юрій Бобало. На його думку, українське художнє 

мистецтво, яке увібрало в себе спадщину віків у ХХІ столітті має стати міцним знаряддям 

для утвердження та поширення української культури в Україні і світі. У цьому контексті чи 

не найважливішим є те, що на картинах Анатолія Криволапа, які подорожували по багатьох 

країнах світу та продавались на різноманітних аукціонах, відтворена Україна, зокрема 

українські пейзажі.  

У свою чергу, гість заходу ректор Львівської національної академії мистецтв Андрій 

Бокотей привітав академічну спільноту Львівської політехніки з тим, що саме у стінах цього 

університету і вперше у Львові відбулась творча зустріч із Анатолієм Криволапом. 

Аналізуючи творчість митця, проректор Львівської національної академії мистецтв 

мистецтвознавець Роман Яців зазначив, що Анатолій Криволап, на противагу пошуку своєї 

професійної ніші у комерційному секторі шоу-бізнесу, що часто сьогодні випереджує 

мистецький процес, пішов шляхом заглиблення у підставові речі малярства як такого, 

традицію українського пейзажу, проникнення у фундаментальні особливості української 

специфіки та душі. За словами мистецтвознавця, ми маємо можливість подякувати 

А.Криволапу за те, що він відстоює критерії духовності та моральності мистецтва, адже 

художник стоїть на ґрунтовних засадах мистецтва як такого і саме тому він цікавий не лише 

для українців, але й у світі. 

Із запропонованих форматів зустрічі Анатолій Криволап обрав такий, що дозволив 

максимально поспілкуватися з аудиторією та відповісти  на численні питання студентів і 

гостей заходу. Подякувавши організаторам та присутнім за організовану зустріч, митець 

висловив захоплення з того, що академічна спільнота саме технічного вишу зацікавилась 

розмовою з художником та обміном думками на тематику українського мистецтва. 

Анатолій Криволап звернувся до молоді з цікавими міркуваннями стосовно 

ретроспективи власного творчого шляху. На думку митця, його творче життя видалось 

непростим, однак надзвичайно цікавим і саме перетин успіхів і провалів по-своєму створив 

його характер, необхідний для мистецької людини. 

За словами А. Криволапа, народження художника – несподіване і некероване. Мистецька 

людина, отримавши професійну освіту, перебуває у творчому русі і їй потрібно в тому русі 

відмовитися від виключно осмислених розумом дій, оскільки мистецтво йде від інтуїції, а 
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інтелект лише контролює і допомагає реалізувати ті іскорки, які виникають в інтуїції і доводити 

їх до більш точного завершення. На думку художника, натхнення та мета, які супроводжують 

людину в житті, закладені у її генетичному коді вже з народження. Також художника надихають 

природа і люди, які його оточують. Мистецтво ж, за словами Криволапа, – це космос, який не 

має кінця і жоден фахівець не здатен його у повній мірі осягнути. 

На думку Анатолія Криволапа, авторський стиль – це індивідуальність, і якщо вона 

сильна і яскраво виражена, а автору вдається закласти певний енергетично-емоційний посил 

у свій твір, то глядач відчуває цей гіпноз та магнетизм і це його приваблює. 

Цікавою несподіванкою стало те, що одна із гостей зустрічі продемонструвала 

присутнім одну із робіт Анатолія Криволапа із власної колекції. 

На закінчення зустрічі фольк-гурт «Марвінок» підготував для маестро вишуканий 

співочий подарунок. 

 

Виступ ректора НУ «Львівська політехніка» проф. Юрія Бобала 

Вельмишановний пане Криволап, вельмишановна академічна громадо та гості 

Львівської політехніки! 

Український народ завжди був, є і буде багатим на таланти. Хоча не всім дано ці 

таланти сповна реалізувати, але кожному притаманне прагнення до цієї реалізації. Серед 

плеяди визначних українців багато знайшло себе саме в образотворчому мистецтві. 

Українське образотворче мистецтво має глибоку традицію і вагомі здобутки. Чарівна 

українська природа не може не надихати, і в кожну епоху знаходяться люди, які хочуть цю 

красу передати мовою ліній і фарб.  

Весь світ захоплюється чарівними фресками Софії Київської. Світового рівня 

художниками були Іван Труш, Марія Примаченко, Олекса Новаківський. Не забуваймо, що 

великим художником був і наш геній Тарас Шевченко. Українське художнє мистецтво, яке 

увібрало в себе спадщину віків, у ХХІ столітті має стати міцним знаряддям для утвердження 

та поширення української культури в Україні і світі.   

Сьогодні в гостях у Львівській політехніці вітаємо Анатолія Криволапа, художника, 

чий талант визнала не лише Україна, а й світ. Його художні виставки подорожували по 

багатьох країнах, їх купували на різноманітних аукціонах, але найважливіше те, що на цих 

картинах – Україна, українські пейзажі. За пензлем автора захована українська душа.  

Наша зустріч відбувається у серці Львівської політехніки – актовій залі. Мабуть ви вже 

помітили, що головною її окрасою є художні полотна. Ці полотна виконав для Політехніки 

визначний художник ХІХ століття Ян Матейко. Провідною їхньою темою є поступ.  

Переконаний, що сьогоднішня зустріч надихне юних політехніків до цього поступу, і 

не лише в образотворчому мистецтві, а й в інших галузях. Національний університет 

«Львівська політехніка» завжди намагається плекати у студентів любов до прекрасного, до 

української культури. Хочемо, щоб наш університет був для них міцною основою як для 

професіоналів та патріотів. 

Вельмишановний пане Криволап, мені дуже приємно вітати Вас у стінах Львівської 

політехніки. Я бажаю Вам натхнення, наснаги, творчих успіхів і великих звершень у житті.  

 

 29 травня у головному корпусі Національного університету «Львівська 

політехніка» розпочалися традиційні дні газети «День» з експозиції зі 150 світлин, які були 
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відібрані з-поміж кількох тисяч фоторобіт, що надійшли на щорічний Міжнародний конкурс 

газети «День». Окрім постійних номінацій – «Події», «Особистості», «Український світ», 

«Життя як воно є», до конкурсу було представлено й чимало робіт, присвячених Євро-2012. 

Переможці номінації «Світ очима дітей» отримали спеціальні відзнаки від Представництва 

дитячого Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ),який другий рік поспіль виступив Генеральним 

партнером конкурсу.  

Усі, хто заходив цими днями до головного корпусу Національного університету 

«Львівська політехніка», звертали увагу на лаконічне гасло: «Читай «День». Думай». 

Перегукується із Шевченком: «Учітеся, брати мої, думайте, читайте...». 

Директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Львівської 

політехніки Ірина Ключковська, відкриваючи урочистість, надала слово першому 

проректорові університету професору Володимиру Павлишу. Він, зокрема, сказав: «Я 

оглянув ці високомистецькі світлини. Це не тільки відбиток неординарних життєвих 

ситуацій, сьогодення нашої культури, мистецтва, а й глибоко філософські роботи, які 

примушують думати, думати над тим, де і як ми живемо…». Проректор тепло привітав, як 

доброго друга, головного редактора газети «День» Ларису Івшину. 

Ці привітання продовжили міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської 

обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, заступник міського голови Василь Косів , 

народний артист України Богдан Козак. 

Лауреат Шевченківської премії, знаний фотомайстер Василь Пилип’юк згадав, як вже 

далекого 1992 року він разом з Ларисою Івшиною супроводжував у поїздках Україною і 

зарубіжними країнами першого Президента України Леоніда Кравчука. Вона вже тоді 

відзначалася і гострим пером, і аналітичним розумом. Фотомайстер високо оцінив роботу 

газети «День», яка єдина в Україні підтримує художню фотографію і фотопубліцистику. 

Коротким і образним був виступ президента Благодійного фонду сприяння ініціативам 

газети «День», поета Миколи Гриценка: «Чим довший «День», тим коротша ніч...». 

Лариса Івшина сердечно подякувала за високу оцінку роботи колективу редакції. Вона 

презентувала новий проект газети – глянцевий додаток до п’ятничного випуску, який 

присвячено українському садові. Вона згадала, як разом із міським головою Львова Андрієм 

Садовим висаджувала деревце у Львові – в саду Світового українства . 

Андрій Садовий, Віктор Шемчук, Володимир Павлиш, Богдан Козак, Василь Пилип’юк 

виконали приємну місію – вручили бібліотечки видань газети «День» представникам 

навчальних закладів Львівщини. Народний умілець з Яворівщини Семен Тлустий подарував 

Ларисі Івшиній різьбленого з дерева воза, у якому вмостилися читачі газети. 

Музичним супроводом цього дійства став виступ камерного оркестру Львівської 

політехніки «Поліфонія» під керівництвом Назарія Яцківа. 

Організатори фотовиставки попросили гостей не лише оглянути роботи фотомитців, а й 

проголосувати за кращу світлину із 150, представлених на виставці. 

Цього ж дня у актовій залі головного корпусу Львівської політехніки відбулася 

дискусія на тему «Як здійснити українську мрію?». Розмова розгорнулася у контексті серії 

книжок від газети «День» «Бронебійна публіцистика». До неї увійшли публіцистичні твори 

відомих літераторів і громадських діячів ХІХ–ХХ століть, зокрема Івана Франка, В’ячеслава 

Липинського, Миколи Хвильового, Івана Багряного, Олега Ольжича, генерала Петра 

Григоренка, Василя Стуса. Їх твори не втратили своєї актуальності й у наш час.  



59 
 

 

Студенти Львівської політехніки, зокрема Шарова Анастасія, Курганський Ростислав, 

Медрак Ольга, Лупій Наталія, Рибак Дзвенислава, Курко Надія, Тимків Роксолана та інші, 

які брали участь в обговоренні творів, перекидали місточок у день сьогоднішній. Йшлося про 

те, що ми ще не до кінця подолали комплекс меншовартості «молодшого брата», не 

позбулися «хатнього егоїзму». Кажуть, що є особлива американська мрія. Це, мовляв, мрія 

кожного американця про свій будиночок, авто, успішну кар’єру. Це може бути приземленою 

мрією багатьох українців. Адже у нашій країні переважна більшість людей живе за межею 

бідності. Ми мріємо про соціальну справедливість, про щасливе заможне життя. Але 

багатство матеріальне мало що вартує без багатства духовного, без нової політичної, 

наукової, мистецької еліти. А така еліта з’явиться, якщо на неї буде запит суспільства.  

А ще учасники дискусії стверджували: мрія без дії нічого не варта. Влучно сказала одна 

із студенток: «Хочеш змінити світ – зміни себе!». 

Прес-служба Львівської політехніки та МІОКу 

 

Виступ першого проректора, НУ «Львівська політехніка» 

Володимира Павлиша 

Шановна Ларисо Олексіївно, шановна академічна громадо, дорогі гості! 

Вже стало доброю традицією, що травень у Львівській політехніці проходить під 

зіркою газети «День». Ми вдячні нашому партнерові газеті «День» за постійну співпрацю з 

Національним університетом «Львівська політехніка». Хочу сказати, що ми є однодумцями, 

адже наша спільна мета – виховання творчої молоді, свідомого громадянина, який буде 

працювати для гідного майбутнього нашої держави та суспільства загалом. Переконаний, що 

наша співпраця забезпечує зростання інтелектуального та духовного рівня студентської 

молоді й усього колективу нашого університету. 

Прекрасною ініціативою вважаю фотоконкурс газети «День», адже, з одного боку, він 

дає можливість розкрити багаті і різнобарвні українські таланти, а з боку глядача – ці 

фотороботи дозволяють ближче приглянутись до сучасної української дійсності, зазирнути в 

глибину людської душі. 

Сьогодні наші заходи продовжить читацька конференція «Як здійснити українську 

мрію?», де студенти зможуть не лише безпосередньо поспілкуватися з головним редактором, 

а й висловити власні думки та враження від «Бронебійної публіцистики» – видання, яке 

здатне зробити революцію у свідомості. Актуальність публікацій газети «День», їхня висока 

інтелектуальна вартість переконують, що газета має стати настільною бібліотекою для 

кожного викладача, студента.  

Радіємо, що маємо таке авторитетне видання, яке об’єднує та формує українську еліту, 

порушуючи важливі проблеми минулого та сучасності. Віримо, що співпраця Львівської 

політехніки з газетою «День» дасть добрі плоди у формуванні гідного висококультурного 

українського середовища, у пробудженні до творчої праці та формуванні свідомого 

відповідального громадянина Української держави. У цій праці завжди можете 

розраховувати на допомогу та підтримку Львівської політехніки. 

Бажаємо Вам, шановна і дорога Ларисо Олексіївно, і усьому колективу газети «День» 

успіхів у Вашій благородній праці, щоб світло «Дня» щоденно розбивало темниці 

байдужості та несвідомості. 
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Відкриття XV Міжнародної фотовиставки «День-2013» 

 25 жовтня у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відбулося 

урочисте відкриття XV Міжнародної фотовиставки «День-2013», присвяченої сімнадцятій 

річниці з дня заснування Всеукраїнської газети «День». Партнером фотоконкурсу вже 

традиційно став Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ 

«Львівська політехніка». 

«У кожного зеленого є шанс з газетою «День» – гасло фотовиставки, яке, на думку 

організаторів, символізує поєднання мудрої зрілості та допитливої юності, своєрідну 

фотосолідарність. Для ілюстрації цього гасла експозиція була прикрашена червоно-зеленими 

яблуками, що доповнювали щедрий «фотоврожай» професійних та аматорських фотографій, 

які надійшли на конкурс з більшості регіонів України та з-за кордону. Таких робіт цьогоріч 

виявилось понад дві з половиною тисячі, а триста п’ятдесят з них були відібрані членами 

журі на виставку. 

Відкрила урочисту подію головний редактор газети «День» Лариса Івшина, яка 

зазначила: «Всі виставлені світлини – вже переможці. Усе це помножує капітал доброти в 

українському суспільстві. Це вже не родзинка, а цілий кілограм родзинок! Нам було тяжко 

обирати. І це дуже добре. Це означає, що росте середовище дуже талановитих дітей, дівчат і 

хлопців, – молодих, зрілих фотографів, які знімають і показують такий український світ, 

якому не загрожуватимуть ніякі інші «міри», якщо ми будемо міцно стояти на своєму й 

підтримувати одне одного». 

У відкритті фотовиставки «День-2013» взяв участь молодший науковий співробітник 

МІОКу Андрій Яців, який виголосив вітання газеті «День», зокрема її головному редакторові 

Ларисі Івшиній з нагоди дня народження видання та ювілею Міжнародного фотоконкурсу. 

Цього року переможцем у спеціальній номінації Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою став київський фотомитець Євген Малолєтка із роботою «Політ», який 

отримав з рук Андрія Яціва цінний приз від МІОКу. За словами співробітника МІОКу, «ми 

раді вручити цю нагороду особистості, яка зуміла продемонструвати у фотографії контекст 

та підтекст, концепцію та творчу рефлексію, іншими словами, створила світлину у стилі 

«Дня» – багату духовно, інтелектуально та емоційно». До слова, цьогоріч Євген Малолєтка 

удостоївся і Гран-прі фотоконкурсу «День-2013». 

Насамкінець, Андрій Яців отримав з рук організаторів заходу багаторічного партнера 

Всеукраїнської газети «День» подяку для Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою. 

 

Текст вітання з нагоди XV Фотовиставки «День-2013» 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 

університету «Львівська політехніка» вже не перший рік співпрацює з газетою «День». І ми 

щасливі бути сьогодні тут, стати частинкою неймовірно насиченого фото-дійства, 

організованого Ларисою Олексіївною Івшиною – однією з найбільш невтомних шукачів та 

поціновувачів високих смислів у словах, текстах, поглядах, у фотографії… 
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Це не просто – увірватись у переможці Фотоконкурсу газети «День». Але якщо Ваше ім’я 

названо, якщо у кутку Вашої світлини з’явився логотип «Дня», Ви не даремно придбали 

фотокамеру, не даремно зацікавились фотомистецтвом і Ви не просто так сьогодні тут – святкуєте 

разом зі всіма нами 17-тиліття «Дня», доводите справою, що читачі газети ростуть разом з нею. 

Часто нагороди дають за працю чи за виконану роботу. Але прямо зараз – не той 

випадок. Сьогодні, тут, ми, насправді, відзначаємо особистості: їхній внутрішній світ, 

талановиті думки, натхненну фантазію, глибокий світогляд та неординарне бачення. Увесь 

цей особистий багаж кожного з учасників ми бачимо на представлених світлинах. Адже, 

запитайте цих людей з іскорками в очах: «Що для вас є фотографія – робота чи ремесло?». І 

ви зрозумієте, що газета «День», а зокрема і Фотовиставка «Дня», об’єднує навколо себе 

духовно не зайнятих якою-небудь роботою. Творити «День» – не означає працювати. 

Означає – жити. Фотографувати у стилі «Дня» не можна працюючи. Але можна – віддаючи 

себе глибоким смислам. 

Ми раді вручити цю нагороду особистості, яка зуміла продемонструвати у фотографії 

контекст та підтекст, концепцію та творчу рефлексію, іншими словами, створила світлину у 

стилі «Дня» – багату духовно, інтелектуально та емоційно. Такою особистістю сьогодні є 

Євген Малолєтка (м. Київ), автор роботи «Політ». 

 

 13 вересня у Палаці Потоцьких у рамках ХХ Форуму книговидавців 

відбулася презентація видань із серії «Підривна публіцистика» за редакцією Лариси Івшиної. 

На ХХ Форумі видавців у Львові представляли прем’єрну серію «Підривна література» 

із нашого бібліотечного проекту (до слова, видана коштом бізнесмена Євгена Чернецького). 

Захід відбувся у вщент заповненій Дзеркальній залі Палацу Потоцьких. Зустрітися із 

головним редактором газети «День» та з деякими авторами передмов до «захалявних» 

книжечок, що, власне, творять це видання, прийшли ректори та професура львівських вишів, 

студенти, журналісти всеукраїнських і місцевих ЗМІ, постійні читачі газети, а також ті, хто 

вчора став першими власниками новинки. 

Багато хто ще до початку презентації вітав Ларису Івшину зі здобуттям відразу п’яти 

нагород за «Підривну літературу». Спеціальний приз від Національного університету 

«Львівська політехніка» – за свідоме виховання студентської молоді вручив ректор професор 

Юрій Бобало. Була вручена відзнака Української бібліотечної асоціації, особиста грамота від 

президента Форуму видавців Олександри Коваль. А, найголовніше, серія увійшла до 

двадцятки найкращих книжок події (журі оцінювало понад 400 номінантів!). 

 Унікальний проект унікального редактора унікальної газети й унікальних авторів… 

«День» дивує. Щодня і щороку. «Підривна література» виконана у червоних кольорах – 

кольорах любові, – розпочала зустріч модератор – директор Міжнародного інституту освіти, 

культури і зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» Ірина Ключковська, 

демонструючи бокс із книжками. «Інтелігентно, гарно», – репліка із залу. 

 Кожен, хто читає газету «День», – особистість, – наголосила Лариса Івшина. – Ми 

хочемо мати особливу аудиторію, бо пропонуємо переосмислення фактів, подій минулого, 

сучасного і майбутнього. Чимало людей запитують: «Навіщо вам потрібні книжкові проекти, 
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зокрема, згадане останнє видання, яке є прямим продовженням «Бронебійної 

публіцистики»?» Пояснюю такі сумніви тим, що у багатьох ще не перемкнуло «рубильник» 

УРСР. Родина і не дуже заідеологізована школа мене врятували від того, аби стати 

абсолютно радянською людиною. 

Лариса Олексіївна згадала відгук культуролога, публіциста з Римського університету 

«Ла Сап’єнца» Оксани Пахльовської, яка буквально напередодні ознайомилася із нашою 

новинкою: «Сприймаю цю збірку як крапельницю, яку поставлено недужому національному 

організму». Далі Ірина Ключковська надала слово Володимиру Бойку, Петрові Кралюку, 

Богдану Тихолозу і Володимиру Сергійчуку . 

 На мою думку, саме зараз ідеї Джеймса Мейса здобули належний розголос у 

суспільстві – їх починають розуміти. Зокрема, його концепцію України як постгеноцидного 

суспільства, а без подолання цієї спадщини важко говорити про наш успішний розвиток,  – 

вважає Володимир Бойко, автор передмови до публіцистики Джеймса Мейса. 

 Бандера не стільки підривав поїзди, робив атестати (замахи, – Ред.), хоч і таке було, 

скільки підривав старі мури рабського мислення і стереотипів. Існує стереотип, що 

стосується самого Бандери, мовляв, це завжди абсолютно незламний борець, який ніколи не 

йшов на жодні компроміси. В принципі, то правда. Але насамперед він був мислителем і 

гуманістом, – говорить Петро Кралюк, автор передмови до праці провідника ОУН. 

 Не кожен лідер має моральне право звертатися до нації і навіть ставити до неї 

вимоги. Симон Петлюра мав таке право. Бо якщо Шевченко накреслив шлях до відродження 

української нації, то Петлюра взяв на себе місію це відродження здійснити. У той час, коли 

авторитетні лідери УНР емігрували (Грушевський, Винниченко, Шаповал), Петлюра 

залишився зі своїм народом. В останні роки життя він здійснив ще один державницький чин: 

наполіг, аби українська еміграція не розпорошувалася, а пішла вчитися. Якби не підтримка 

Петлюрою освіти молоді, ми не мали б такого потужного визвольного руху в 30-40-ві роки і 

по війні, – наголошує Володимир Сергійчук, автор вступного слова до доробку Петлюри. 

Щойно почав свій виступ Богдан Тихолоз, як заіскрили дроти телевізійної техніки. І це 

– символічно. Бо Дмитро Донцов, автором передмови  до збірки якого є пан Тихолоз, – 

найбільш суперечливий, гострий і неоднозначний український публіцист ХХ століття.  Пан 

Богдан навів цитату з Донцова: «Країни, до якої прагнемо, ще немає, але ми можемо 

створити її у власній душі». На думку Богдана Тихолоз, заслугою «Дня» є згуртування 

інтелектуальної спільноти великих мислителів України, насамперед -політичних. 

 Назва «Підривна література» – дуже вдала, – зазначив він. – Але тут важливішою є 

творча, конструктивна складова. 

З такою думкою погодився й професор Михайло Гнатюк, який навіть запропонував назву для 

майбутньої серії «Дня» – «Будівнича публіцистика». 

Тетяна Козирєва, Надія Тисячна, Ігор Сюндюков «День»  

 

Ліричний документ доби шістдесятництва:  

авторська зустріч із поетом і прозаїком Ігорем Калинцем 

 13 вересня на ХХ Форумі видавців у межах соціально-культурної акції для 

літніх людей «Третій вік: задоволення від читання» відбулася авторська зустріч із поетом і 
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прозаїком, одним із чільних представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і 

дисидентсько-самвидавного руху в Україні, колишнім політв’язнем, а сьогодні – 

заступником директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка» Ігорем Калинцем. 

У Першому українському театрі для дітей та юнацтва 13 вересня ще на початку роботи 

Форуму зібралося багато охочих послухати поезію з уст автора сімнадцяти поетичних збірок, 

написаних у період між серединою шістдесятих та 1981 роком. Допомагали Ігорю Калинцю 

студентка юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка 

Богдана Неборак (читала його елегії) і композитор Остап Бандуляк. 

– Я вибрав найнезручніший спосіб проведення цього вечора, найгірший варіант з усіх 

можливих: упродовж 40 хвилин маю читати свою старомодну поезію, – сказав, ніби 

виправдовуючись, Ігор Калинець. – Чи шановна публіка витримає вислухати ці елегії, 

медитативні, часто скорботного характеру, без чіткої композиції? 

До слова, в театр прийшли й такі, хто вперше відкрив для себе його поезію, проте по 

завершенні зустрічі і вони стали великими симпатиками автора, а він для них – «своїм» 

поетом. Присутні слухали елегії, які читав Ігор Калинець, написані вільним віршем, з 

класичним змістом, пронизані особливою тривогою за майбутнє (через рік після їх 

написання поет потрапив за ґрати), бо вірші, з певними натяками на політичні ситуації, не 

могли не хвилювати нинішнього слухача: незважаючи на те, що написані багато років тому, 

не втратили своєї актуальності й нині. 

Другу частину зустрічі Ігор Калинець присвятив презентації восьмитомника в 11 

книжках, присвячених своїй дружині. Після смерті Ірини Калинець, видав сім книжок, куди 

ввійшли її поезія, проза, дитячі казки, історичні розвідки, статті, виступи, заяви, 

бібліографічні матеріали, різні документи (зокрема й. судові), її інтерв’ю та інше. На черзі – 

книжка про її дослідження Біблії, яке вважала найсуттєвішою роботою в житті («коли за 

життя намагався видати творчий доробок Ірини Калинець, вона навіть не хотіла слухати. 

Тепер я вже її не слухав…»). 11-та книжка буде присвячена тому, що про неї написано і 

спогадам про неї (Ігор Калинець звернувся до присутніх із проханням подавати йому такі 

спогади). 

– Тішуся, що вийшла книжка моєї внучки, хотів би, щоб вона продовжувала 

перекладати зі шведської літератури, там є дуже багато цікавих речей. Тож це родинне свято, 

адже тривають літературні традиції нашого дому, – з гордістю сказав Ігор Калинець. 

Імпровізовано виникла і третя частина зустрічі: одне за одним на сцену виходили 

вдячні читачі і читачки. Спочатку своїм майстерним читанням усіх потішила співачка й 

актриса Наталка Половинка, далі на сцену виходило й старше покоління, якому до душі 

припали неповторні казки Ігоря Калинця. Всі, хто виступав цього дня, дарували поетові щирі 

слова вдячності за його поезію, за те, що «Ви у нас є, що маємо щастя Вас бачити…», «Ваша 

поезія нас надихає», бажали творчої наснаги і нових книг, просили видати компакт-диски 

авторського читання поезій під музичний супровід, дарували подарунки (зокрема, Ганна 

Маковецька, вчитель української мови та літератури ЗСШ № 3 ім. Т. Шевченка м. Яворова 

подарувала йому підручник «Українська література» для 5 класу, одним із упорядників якого 
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була Ірина Калинець) і квіти («це ж не ювілей…», – ніяково усміхався Ігор Калинець). Для 

своїх прихильників автор теж зробив подарунок: усі охочі змогли безкоштовно взяти його 

книжечку «Козак Мамай» із графікою Богдана Сороки, відтак до нього вишикувалася чимала 

черга за автографом. 

– Елегії, які читав автор, мені близькі, бо відображають атмосферу початку сімдесятих 

років, тривожну для свідомої української інтелігенції, – каже поет, прозаїк, 

літературознавець, перекладач, есеїст Віктор Неборак. – У них є особистісне, ліричне, 

інтимне начало й водночас вчувається тривога, відчуття переслідування. Вони були пророчі 

щодо долі Ігоря та Ірини Калинців, багатьох шістдесятників, які потрапили після 1972 року в 

ув’язнення. Ці елегії є ліричним документом того часу, адже ми можемо багато довідуватися 

про нього з різних публікацій, архівних документів, але суто ліричний, особистісний погляд 

на ці події читач може знайти у високій модерністичній поезії Ігоря Калинця, яку варто знати 

й наймолодшому поколінню. 

– Дуже приємно, вже вкотре, послухати його прекрасну поезію у справжньому 

розумінні цього слова. В античні часи казали, що поезія – як картина. Ігор Калинець 

промовляє такими образами-картинами, на які треба дивитися, як тут сказали «очима душі», 

– поділився враженнями перекладач, письменник Андрій Содомора. 

Ірина Завадська, колишня актриса театру ім. Заньковецької, яка прийшла на зустріч з 

Ігорем Калинцем, також побажала авторові, щоб його поезію читали  «душевними очима, а 

слухали серцем», бо «очі без душі – сліпі, а вуха без серця – глухі», вона «вражена від 

зустрічі, бо зустріч ця – «дуже серцева». 

Катерина Гречин, тижневик «Аудиторія» 

 

 

 

Поет для двох народів 

Ігор Калинець: «Коли я довідався, що Єжи Гарасимович хотів, аби його вважали 

українським, хоч і польськомовним поетом, відчув, що мені – вводити цього польського 

митця в українську літературу. Перекладом.» 

• 18-19 жовтня заступник директора Міжнародного інституту освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою Ігор Калинець взяв участь у Міжнародній науковій 

конференції «Поет Єжи Гарасимович – поет Кракова, Бескидів і Сондечини», присвяченої 

80-літтю від дня народження Єжи Гарасимовича (Краків, Польща).  

Перекладений Ігорем Мироновичем том віршів Єжи Гарасимовича «Руський ліхтар, 

або Небо лемків», це ‒ зріз його поезії з української тематики. Видатний український поет та 

прозаїк Ігор Калинець увів близького собі по духу польського поета Єжи Гарасимовича в 

українську літературу. З нагоди святкування дня народження Єжи Гарасимовича, газета 

«День» опублікувала інтерв’ю з Ігорем Калинцем. Це – той рідкісний випадок, коли один 

видатний поет розповідає про іншого. Ігор Калинець – про Єжи Гарасимовича. 

Поетів Ігоря Калинця та Єжи Гарасимовича поєднала тема руйнації української 

духовної культури на тлі терору другої половини ХХ століття. Якщо один із чільних 

представників так званої пізньошістдесятницької генерації та дисидентсько-самвидавного 
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руху в Україні Ігор Калинець опинився у напівзруйнованому світі Галичини, де закриття 

церков супроводжувалося постійними руйнаціями духовно-культурної української 

спадщини, то Єжи Гарасимович прикипів серцем до ущент зруйнованого світу Лемківщини. 

Тотальне знищення українського життя на території Польщі стало болем Гарасимовича, 

вилитим у численні вірші поета. А ті, у свою чергу, знайшли пристанок у душі Ігоря 

Калинця. «Він став мені близьким по духу», – зізнається наш співрозмовник. І український 

поет взявся перекладати поета польського, а як виявилось згодом, – й українського. 

«Ігор Калинець і Єжи Гарасимович – вершинні поети. Їхні світи перетнулися у 

поетичному просторі українського слова. Розділені кордоном, вони обидва живилися, як 

розкішне гілля одного дерева, силою рідної землі. Ігор Калинець фактично подарував нам 

незнаного польськомовного поета-українця, який у своїй творчості веде нас стежками 

українських Бескидів, сплюндрованих сіл, спалених церков та лемківським небом. Кожне 

слово – одкровення, любов, біль. Чи розгорнула Україна цей розкішний дарунок, щоб пізнати 

поета Єжи Гарасимовича? Як і сотні, якщо не тисячі, непрочитаних і не осмислених творів 

наших великих земляків, що змушені були творити на чужих землях, книга «Єжи 

Гарасимович. Руський ліхтар, або Небо лемків. Поезія 1957-1999. Вибір та переклад з 

польської Ігоря Калинця. – Львів: Світ, 2003» ще чекає на свого читача, дослідника, 

науковця. Віримо, що це станеться», – так директор Міжнародного інституту освіти, 

культури та зв’язків з діаспорою Ірина Ключковська окреслила безмежність таланту поетів-

велетнів. 

Перекладений том віршів Єжи Гарасимовича «Руський ліхтар, або Небо лемків», до 

якого увійшли поеми з 38 збірників поета, це – зріз його поезії на українську тематику. За 

словами Ігоря Калинця, серед представників української школи польських письменників-

романтиків ХХ століття Гарасимович є найвиразнішим і найдраматичнішим поетом. У його 

творчому доробку знайшлося місце (причому, домінуюче) ілюстрації трагедії українців, 

передовсім, лемків. «Лемки не можуть назвати когось навіть із сучасних українських 

літераторів лемківського чи не лемківського походження, які б так відтворили трагедію 

Лемківщини, як цей поет. Тільки за це він повинен бути присутнім в нашій літературі», – 

розповідає Ігор Калинець. 

Перекладач нещодавно повернувся із конференції у Кракові, присвяченої 80-літтю від 

дня народження Єжи Гарасимовича. Проаналізувати творчість польського поета прийшло 

чимало поважних професорів, науковців, літературознавців та поетів. «Нам, українцям, слід 

не менш уважно вивчати та досліджувати творче життя Єжи Гарасимовича, – радить у 

розмові з «Днем» Ігор Калинець, – адже Україна досі не побачила граней того вкладу, який 

опинився у скрині українського культурного надбання завдяки польському митцеві». 

«Я з приємністю зачитав кілька перекладів українською мовою, щоб вони почули, як 

звучить Єжи Гарасимович» 

 Незважаючи на певний занепад зацікавлення поетом у 90-х роках, він знову стає 

літературним митцем, цікавим для польської суспільності, для польської літературної науки. 

Тому не дивно, що 80-ліття Єжи Гарасимовича відзначили у Польщі досить по науковому. 

Конференцію провели по-німецьки педантично – все продумано до дрібниць, жодної зайвої 

чи незаповненої хвилини. Було організовано виставку фотографій, присвячену Єжи 

Гарасимовичу. На ній також були представлені ілюстрації до книжечки Гарасимовича для 
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дітей у моєму перекладі «Уся Кася з шоколадки, рукавці лише з помадки», що була видана 

2010 року видавництвом «Друкарські куншти» під редакцією Наталії Ступко. 

Я читав свою промову українською мовою, в гарному залі з трьома екранами, на котрих 

висвітлювалося виголошене мною у польському перекладі. Приємний результат свого 

виступу я підкреслив на другий день конференції – присутні науковці почали визнавати Єжи 

Гарасимовича польським, а також і українським поетом. Справа в тім, що сам митець 

називав себе поетом для двох народів – Польщі та України. З поезії Єжи Гарасимовича чітко 

видно, що він понад усе любив Лемківщину та мандри Бескидами. Однак, характеристика 

«польський та український поет», висловлена сьогодні, – це певна поступка польських 

науковців. 

Можу похвалитися, що книжка «Руський ліхтар, або Небо лемків» під редакцією 

Наталії Ступко, в моєму українському перекладі, – переважала інші іноземні видання Єжи 

Гарасимовича розмірами, оформленням. Тож, хоч видання вийшло ще 10 років тому, усі на 

конференції виявили до нього ітерес. Річ у тім, що до цього часу збірка дійшла лише до двох-

трьох з присутніх поляків – через Марію Гарасимович, дружину Єжи, котра взяла декілька 

екземплярів книжки відразу після її виходу. Я з приємністю зачитав кілька перекладів 

українською мовою, щоб вони почули, як звучить Єжи Гарасимович. 

«Боже, як добре було б писати, як писав Єжи Гарасимович»  

 Я відкрив для себе Єжи Гарасимовича завдяки часопису «Наше слово», яке з’явилось 

в середині 50-х років. Дійсно, звідки я знав би, що є якийсь Гарасимович, якби не українська 

преса, яка його популяризувала в Польщі? Газета відкрила в творчості Єжи болючу тему 

руйнації українців на території Польщі – Лемківщині. Я ж у той час, на початку 60-х років, 

коли почав писати, – цінував сюрреалістичну метафорику Антонича, його етнічне та 

етнографічне заглиблення у свій край. Я сам писав щось подібне про церкви, ікони... І коли я 

зустрів схожість у віршах Єжи Гарасимовича, раптом, після Антонича, він мені також став 

близьким по духу. А спосіб будування образів, властивих поетам, привів мене до відчуття 

того, що я знаходжусь під впливом їх обох – і Антонича, й Гарасимовича. 

...Але пройшло багато літ, після повернення з ув’язнення я перестав писати поезію 

взагалі. І потім у моєму житті мав місце містичний момент: я йшов Львовом у якийсь 

серпневий сонячний день, коли вже пахло осінню і якимось прощальним настроєм. Мене 

раптом пройняло бажання писати. Писати вірші. Я вже двадцять років нічого не писав. Тоді я 

подумав: «Боже, як добре було б писати, як писав Єжи Гарасимович!». Не як Антонич чи 

Тичина, чи ще хтось, а так, як Єжи Гарасимович. Я кинувся до бібліотеки, друзі привозили 

мені його зібрання з Кракова, Варшави, Перемишля. З особливим натхненням я вибирав 

похапцем українську тематику, бо мені хотілося писати про гори. І так я почав його 

перекладати. Я дізнався згодом, що саме тоді, у серпні 1999 року, Гарасимович помер. Коли 

я тільки планував відшукати поета, щоб взяти у нього дозвіл на видання. 

Було щось, що єднало нас як поетів. Не тільки як, скажімо, українців. На усе своє життя 

я запам’ятав слова Єжи Гарасимовича про те, що поезія має бути гарною. Коли я довідався, 

що Єжи Гарасимович хотів, аби його вважали українським, хоч і польськомовним, поетом, 

відчув, що мені вводити цього польського митця в українську літературу. Перекладом.  

«У крові Юрія домінувала українська стихія»  

 Даруючи свою книжечку «У Ботанічному. Вірші дзен» Чеславу Мілошу (яка, за 

словами літературознавців, так і не потрапила до рук Мілоша), поет пише наступне: 
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«Вельмишановному Панові Чеславу Мілошу, Великому Поетові, з виразом поваги дедикує 

цей надто скромний томик Єжи Гарасимович, що є внуком українського селянина, який 

ходив босоніж по снігу у рідних Карпатах. Який також, як той Дідусь, бідний, але вільний». 

Це не єдиний раз, коли він підтверджує своє українське походження. Його дідусь був навіть 

не з Лемківщини, а з Бойківщини – з містечка Долина. А батько, Станіслав Гарасимович, був 

польським офіцером, майором, що одружився на ополяченій німкені. То ж у крові поета 

Гарасимовича переплелася і німецька кров, і польська, і навіть татарська, але в будь-якому 

разі домінувала українська стихія й українська кров. 

Єжи Гарасимович був хрещений у греко-католицькій церкві. Його звали Юрієм. 

Цікаво, що його польські друзі у своїх спогадах згадували, що вони кликали Єжи Юрком. 

Навіть звертання до Гарасимовича підкреслювало його українську причетність.  

На літературне життя Юрка благословив Казимир Вика – польський науковець та 

літературознавець, котрий фактично опікувався молодим поетом. Основна тема творчості 

Єжи Гарасимовича – це українська тематика, пов’язана великою мірою із Бескидами, тобто, з 

тими польськими Бещадами, де жили лемки та якась частина наших бойків, які були 

переселені потім в Радянський Союз. Гарасимович дає жорстку характеристику тодішній 

польській владі, називає польських жовнірів, які виселяли польське населення, половцями 

заходу. Звичайно, влада не була дуже прихильною до такого поета. Але у цивілізованій до 

певної міри Польщі йому не загрожувало ув’язнення за написане слово. 

Єжи Гарасимович усе своє свідоме життя провів у Польщі, друкуватися почав у 50-х 

роках. Не раз літературний митець прохоплюється, що почуває себе некомфортно у 

польському інтелігентському оточенні. Увесь час відсторонюється від нього і стрімголов 

тікає до полонин у Бескидах, де відчуває себе вдома. 

...Я був у його помешканні в Кракові і можу сказати, що жив Гарасимович дуже 

скромно. Це невеличка квартира з трьох чи чотирьох маленьких кімнаток у блоковому 

будинку у Кракові, де він почав мешкати з 1955 року. Так як працювала тільки дружина, а в 

хаті виростало двоє доньок, вони не розкошували матеріально. Про Краків Гарасимович 

писав наступне: «Живу, мешкаю у Кракові, у симбіозі давніх культур, але не вважаю себе 

«краківським поетом». Краків – це тільки панельний будинок, в якому мешкаю... Краків 

задивлений на Захід, я задивлений на гори, на Бескиди, на Схід. Краків  – це готика, я – на 

Візантію». Його любов до Бескидів сповна втілилася в поезії – ніхто у світі, навіть з-поміж 

українців, так драматично, і з таким болем не оповів художньо про трагедію західних 

етнічних українських земель. 

Помер поет 21 серпня 1999 року. Перед смертю Гарасимович просив свій прах розвіяти 

над Бескидами. Про це писав у передсмертній записці: «Хочу бути спопеленим. Не можу 

гнити роками... Важливе прецінь не порохно, а доробок людини». 

І цей заповіт виконала дружина Марія: з гелікоптера прах поета було розвіяно над горами. 

Панахиду відправив український греко-католицький священик – отець Мирон із Кракова. 

 

Все є в горах, що я кохаю, 

Усі вірші – у буках 

Завжди, коли туди повертаюсь, 

Клени мають мене за внука. 

«Україна його поки що не прийняла».  
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 За словами Єжи Гарасимовича, до поезії його пробудили вірші Шевченка. В 

останньому слові, в останньому листі, де він пояснює, як йому велося, Гарасимович каже, що 

він був ніби «козак реєстровий на службі у Речі Посполитої», щось ніби Конашевич-

Сагайдачний того часу. Він був поетом для двох народів. Та, як мені здається, Україні не 

потрібен той поет. Мало кого зацікавило, що такий знаменитий польський митець може бути 

присутнім в українській літературі. Винне в цьому невпорядковане літературне життя, 

егоїстичне до певної міри. 

Наразі минуло десять років від тоді, як у світ вийшов збірник «Руський ліхтар, або 

Небо лемків». За цей час не відкрито нічого нового, а старе – забулося. Книга й у 2003 не 

викликала тих відгуків, які я собі уявляв. Мені здавалось, що представлення Єжи 

Гарасимовича на літературній арені стане справжнім відкриттям для українців. Але цього не 

відбулось. Може, ще буде якась переоцінка, колись воно буде відкрито якимось 

прихильником і піднесено на певний рівень, буде якесь зацікавлення, відродження. Думаю, 

так повинно би бути. Це великий польський митець, провідний поет другої половини ХХ 

століття поруч із Чеславом Мілошем та іншими. Хоч і окремі поляки вже згоджуються з тим, 

що його творчість – спадщина обох народів – польського й українського, що Гарасимович є 

польсько-українським поетом, – Україна його поки що не прийняла. 

...Чи буде у польській літературі, що Єжи Гарасимович – польський та український 

поет, важко сказати. Так само як і в українській літературі, скажімо, літературі другої 

половини ХХ століття. Чи буде там введений Єжи Гарасимович? Теж, не знаємо. Залежить 

від того, хто писатиме ту літературу, від випадковостей, ініційованих свідомими людьми. 
 

Юлія Костюк, випускниця Літньої школи журналістики «Дня» 

 

 

 

 

«Сьогодні у Львові багато закладів, які є світильниками у царстві духа, як говорив 

Франко. Але, все-таки, Львівська політехніка – найбільший із них, тому що 

зосереджується на справах, котрі стосуються нашої спадщини, нашої культури, на 

справах міжнародних, на справах просвітянських, видавничих»  

Роман Лубківський 

 

 23 жовтня до «Львівської політехніки» завітали прихильники творчості та 

далекозорого світогляду Романа Лубківського, аби вкотре почути слово лауреата Національної 

премії України імені Тараса Шевченка, Надзвичайного та Повноважного посла України, автора 

численних збірок та книг, перекладача, літературознавця, державного, політичного та 

громадського діяча. Захід відбувся у вщент заповненому актовому залі університету. 

Творча зустріч із видатним літературознавцем поповнила ряд ключових подій, 

організованих Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою у рамках 

підготовки до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка. 

Директор МІОКу Ірина Ключковська, котра модерувала зустріч, зазначила, що 

Шевченкіана під егідою МІОКу триває уже довгий час. З місяця у місяць Інститут 

організовує несподівані візити непересічних гостей з єдиною метою  – якомога ґрунтовніше 

підготуватися до ювілею всеукраїнського значення. 
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Творчого тону зустрічі задав струнний квартет Камерного оркестру «Поліфонія» 

Народного дому «Просвіта» Львівської політехніки. Привітати Романа Лубківського 

прийшли проректор з наукової роботи НУ «Львівська політехніка», професор Зорян Піх, 

голова Львівської обласної державної адміністрації Віктор Шемчук, доцент Львівського 

національного університету ім. І. Франка Богдан Тихолоз, професор Львівської національної 

академії мистецтв Роман Яців, а також заступник голови Яворівської районної державної 

адміністрації Роман Кураш. 

Особливий подарунок – читання поеми «Холодний Яр» Кобзаря – підготувала артистка 

Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької 

Олександра Люта. А студенти другого курсу кафедри театрознавства та акторської 

майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету ім. І. 

Франка Грицюк Богдан, Сулика Юрій, Петрук Андрій та Банько Марко прочитали декілька 

автопортретів Тараса Григоровича Шевченка. За можливість користатись з досвіду нашого 

талановитого сучасника подякувала мистецтвознавець Христина Береговська.  

«Сьогодні маємо змогу послухати Романа Лубківського не лише як гостя чи головну 

дійову особу, але й як видатного літературознавця, невтомного дослідника творчості Тараса 

Григоровича Шевченка», – відзначив особливість заходу Зорян Піх. 

Голова ЛОДА Віктор Шемчук розпочав свій виступ, прочитавши декілька рядків із 

вірша Шевченка «Пророк». «Легко бути героєм, коли те, що ти робиш, називають подвигом, 

– підкреслив велич Тараса Григоровича губернатор Львівщини. – Незмірно важче, коли твій 

подвиг назвуть подвигом через десятиліття чи навіть століття, а за життя відплатять 

в’язницею, засланням, зневагою мовчання. Важко бути героєм, бо справжні герої ніколи не 

вміщуються у рамки свого життя». Наприкінці свого виступу Віктор Шемчук додав, що 

дякує долі та Богу за знайомство із Романом Лубківським, якого вважає справжнім пророком 

сучасності. 

«Усі ми інтенсивно готуємося до святкування 200-ліття Тараса Григоровича. Всі ці 

заходи – це наші особисті стежки до Шевченка. У кого – це маленька дорога, заросла 

бур’янами, у кого – стежка, а у кого – широкий шлях. І ось цим широким шляхом впродовж 

свого життя йде Роман Лубківський, сам вступаючи у сліди Шевченка», – наголосила Ірина 

Ключковська. 

Вона відзначила дивовижне сплетіння слова та фарби, пензля і пера у «Погляді 

вічності» Романа Лубківського, де ми побачили іншого Шевченка, такого, яким його 

сприймає сам автор. Додала, що Роману Мар’яновичу вдалось не лише переосмислити 

основні принципи Шевченкової творчості, але й добитись їх конкретної реалізації.  

«Я не можу надивуватися, як фонтанують його ідеї – їх дуже багато», – зізналася пані 

Ірина, після чого передала слово Роману Лубківському. 

«Сьогодні у Львові багато закладів, які є світильниками у царстві духа, як говорив 

Франко. Але, все-таки, Львівська політехніка- найбільший із них, тому що зосереджується на 

справах, котрі стосуються нашої спадщини, нашої культури, на справах міжнародних, на 

справах просвітянських, видавничих», – розпочав свою промову Роман Мар’янович. 

Дослідник творчості Шевченка зазначив, що 200 років від дня народження 

українського сумління нації – це два віки нашої національної історії, але це ціла епоха 

українського буття. «Більша частина його належить неволі і лише 22, а через пару місяців 23 

роки нашої незалежності. Цей вік асоціюються з часом, коли Тарас отримав відпускну після 
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викупу з кріпацтва», – розповів Роман Лубківський. Нашим же документом про визволення, 

зауважує він, є Акт проголошення державної незалежності України. Так українська держава 

взяла на себе виконання Шевченкового наказу «в сім’ї вольній, новій спом’янути свого сина 

незлим, тихим словом». 

«Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох», – цитує Роман Лубківський 

Ліну Костенко та питає в аудиторії: «Чи не відчуваємо ми гіркого, ледь відчутного приступу 

туги, смутку, через те, що не було епохи для поетів? А сьогоднішня епоха, вже після 

Шевченка, чи є вона епохою для поетів? Ні, сто разів ні», – зізнається письменник. 

Роман Мар’янович нагадує, що до свята 200-річчя потрібно привести до порядку 

пам’ятники на території кожного села, міста, містечка. Потрібно, щоб «Кобзар» Шевченка 

був у кожній хаті. 

Насамкінець свого виступу Роман Мар’янович процитував головного редактора 

Всеукраїнської щоденної газети «День» Ларису Івшину, яка, на його думку, дуже точно 

оцінила сьогоднішній стан речей в Україні та шляхи його покращення: «Нас все ще 

розділяють. Ні, не два береги. А два «світи»: світ вільної дії і вільної думки та світ віджилих 

рабських догм і стереотипів». 

Запрошений на зустріч доцент Франкового університету Богдан Тихолоз, окреслив п’ять 

світів Романа Лубківського: світ Подільської Атлантиди, малої Батьківщини Романа 

Мар’яновича, – село Острівець Теребовлянського району; світ рідного слова та українського 

письменства; світ національної культури та української історичної пам’яті; світ слов’янського 

неба, а також п’ятий, останній світ – кохання, родини, розділеної і взаємної любові. 

Упродовж зустрічі присутні могли спостерігати за відеорядом світлин Романа 

Лубківського, що додавало заходу відвертості. 

«Я бачу в Вас ідеолога культурної справи в Україні і ця ідеологія має наскрізь 

національний характер та наскрізь культурно ціннісний вектор, – поділився своїм баченням 

місії Романа Лубківського Роман Яців. – Ви тонко відчуваєте матерію творчості і в цьому 

проявляється Ваша ерудованість в культурних світових явищах». 

Глибоку повагу до головного винуватця зустрічі висловив Роман Кураш. У своїй 

промові пан Роман апелював до присутньої молоді: «Шевченко писав для вас. Ніколи не 

пізно взяти до рук «Кобзаря»: він завжди актуальний, оригінальний, неповторний, інтимний, 

свій. Він і прапор, і ікона, і той, хто кличе до боротьби, і до втаємничення». 

На звершення Роман Лубківський поділився подальшими творчими та громадськими 

планами. Державний діяч заочно висловив подяку ректору Національного університету 

«Львівська політехніка» Юрію Бобалу, з яким планує реалізувати проект по відновленню одного 

із храмів – символу тоталітарної системи, символу несправедливості. Щодо діяльності на 

творчій ниві, то у близькій перспективі – переклад статті про Шевченка польською мовою, 

публікація книжки під назвою «Моя Шевченкіана» – збірник статей, виступів, публікацій. 

Нагадаємо, що до святкування 200-ліття від дня народження Кобзаря залишається 

всього 4 місяці Шевченкіани. У зв’язку з важливістю та масштабністю події у ЛОДА було 

створено ювілейний комітет, проведено ряд урочистих заходів. Львівська політехніка має 

свою Шевченкіану: відбулася поїздка професорсько-викладацького складу товариства 

«Просвіта» та студентства Львівської політехніки шевченківськими місцями. З ініціативи 

МІОКу стартував дуже емоційний проект з великим резонансом по Україні та світу, в межах 

якого українські діти у світі читають «Кобзар». 
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Виступ проректора з наукової роботи НУ «Львівської політехніки»  

професора Зоряна Піха 

Високодостойний Романе Мар’яновичу, шановні викладачі, студенти, дорога громадо! 

Вже не раз ми мали нагоду чути виступи Романа Лубківського у стінах Львівської 

політехніки, який є частим гостем наших заходів, зокрема організованих Міжнародним 

інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою. Проте сьогоднішня наша зустріч є 

особливою, бо маємо змогу послухати Романа Мар’яновича не лише як гостя чи головну 

дійову особу, але й як видатного літературознавця, невтомного дослідника творчості Тараса 

Григоровича Шевченка. 

Справді, ця довгоочікувана зустріч не даремно відбувається напередодні 200-ліття від 

дня народження Кобзаря. Усі ми знаємо, що Роман Мар’янович один з тих, хто талановито та 

впевнено відтворює Шевченкове слово на теренах України та за кордоном. Його книга 

«Карбівня», а також цикл «Погляд вічності» у вигляді історіографії українського Пророка 

тому підтвердження. 

Роман Мар’янович Лубківський – це, без сумніву, визначна постать в сучасному 

культурно-літературному просторі. Це людина, яка сповна реалізувала себе у багатьох 

ділянках і сферах. 

Про Романа Лубківського можна говорити як про громадського діяча, який вніс 

чималий вклад у збереження української національної пам’яті. Незмінною основою цієї 

громадської роботи була діяльність на літературній ниві, за яку Романа Мар’яновича 

удостоєно найвищих державних нагород, зокрема Національної премії України імені Тараса 

Шевченка. Разом з тим, пам’ятаємо про активну участь Романа Лубківського у розбудові 

української держави у період розквіту незалежності України. 

Сьогоднішня подія – це не лише зустріч з автором, це також зустріч з його словом. Тож 

нехай вона буде пам’ятною як для учасників, так і для самого Романа Мар’яновича.  

Від щирого серця дякую Вам, Романе Мар’яновичу, що попри всі турботи Ви знайшли 

час і можливість прийти до Львівської політехніки, і наша зустріч відбулася. Хочу побажати  

Вам міцного здоров’я і надалі радувати нас добрим словом і добрими справами на 

літературній та громадській ниві. 

 

Додаток № 9 

 

10. Конкурси 

 Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою як 

організатор презентував мистецький проект «Едвард Козак мандрує Україною», присвячений 

110-ій річниці від дня народження митця. У рамках цього заходу було оголошено 

Всеукраїнський студентський конкурс карикатури і шаржу ім. Едварда Козака .  

Мета конкурсу актуалізація в сучасних молодіжних творчих середовищах України 

мистецького гумористичного жанру карикатури. Одним зі зразків для наслідування для 

сучасної української молоді організатори конкурсу вважають постать видатного 

українського митця-універсала Едварда Козака (1902-1992), 110-річчя від дня народження 

якого святкуємо цього року. На своєму творчому шляху Е.Козак працював у численних 

творчих іпостасях, а саме художника-графіка, карикатуриста, живописця, аніматора, 
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сценографа, публіциста, редактора і видавця. Організатори конкурсу розраховують надати 

поштовх творчому студентству до проявлення власного мистецького та гумористичного 

таланту. 

ДОВІДКА 

Едвард Козак (1902-1992), псевдоніми: Еко, Мамай, Майк Чічка – відомий у всьому 

світі український карикатурист, гуморист, художник, письменник, іконописець редактор та 

видавець. Художню освіту здобув у Мистецькій школі О. Новаківського у Львові (1927-30). 

Учитель – О.Новаківський. Співпраця з Видавничим концерном І. Тиктора «Українська 

преса» (від 1927) – оформлення періодичних (газети «Новий Час», «Наш Прапор», «Народня 

Справа», «Наш Лемко», журнал «Дзвіночок»), книжкових видань (серії «Українська 

Бібліотека», «Бібліотека для Молоді» та ін.), видавництвом «Червона Калина». Мистецький 

редактор сатирично-гумористичного журналу «Зиз» (1927-33), редактор сатирично-

гумористичного журналу «Комар» (1933-39), що був одним з найавторитетніших видань 

відповідної спеціалізації у Центрально-Східній Європі. Член Асоціації незалежних 

українських мистців (АНУМ) (1932-39). 1939-41 – у Кракові, голова Українського 

мистецького гуртка «Зарево». 1941-44 – у Львові, член Спілки праці українських 

образотворчих мистців (СПУОМ), учасник її виставок. Співпраця з «Українським 

Видавництвом» (Краків; Львів). Від 1944 – виїзд до Німеччини. Голова Спілки українських 

образотворчих мистців у Німеччині (1946-48). 1951 – еміграція до США (м. Воррен, штат 

Мічіган). Засновник, редактор і видавець сатирично-гумористичного журналу «Лис Микита» 

(1951-91), праця в галузі карикатури, книжкової графіки, станкового і монументально-

декораційного малярства, анімації, фейлетоністики. Почесний громадянин Львова (1991).  

 

 6 лютого у приміщенні Міжнародного інституту освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» відбулося 

нагородження переможців та учасників Всеукраїнського студентського конкурсу карикатури 

і шаржу ім. Едварда Козака. Напередодні цієї події були підведені підсумки конкурсу, 

приуроченого відзначенню ювілею від дня народження видатного українського митця-

універсала Едварда Козака (1902-1992). 

Відбір та оцінку робіт, які надійшли на конкурс, здійснювало почесне журі у такому 

складі: Ірина Ключковська (голова журі, директор Міжнародного інституту освіти, культури 

та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»), Богдан 

Моркляник (проректор Національного університету «Львівська політехніка»), Лариса Івшина 

(головний редактор Щоденної всеукраїнської газети «День»), Роман Яців (проректор 

Львівської національної академії мистецтв, мистецтвознавець), Ігор Калинець (лауреат 

Національної премії України імені Тараса Шевченка, поет, громадський діяч), Валерій 

Нестеренко (доцент кафедри академічного живопису Львівської національної академії 

мистецтв, художник-карикатурист, співавтор навчального посібника «Шарж і карикатура»), 

Міхай Тимошенко (художник-карикатурист, організатор конкурсів карикатури та коміксу). 

Організатори та журі прийняли рішення об’єднати номінації Карикатура та Шарж. За 

підсумками роботи журі переможцями конкурсу було визнано: 

  1 МІСЦЕ:  

Савенюк Іван Іванович – за цикл робіт «Люди-опариші» у номінації «Карикатура» 

(22 р., Львівська національна академія мистецтв) 
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2 МІСЦЕ:  

Філіпчук Софія Зеновіївна – за роботу у номінації «Карикатура» (25 р., Українська 

академія друкарства) 

3 МІСЦЕ:  

Бакусевич Тарас Омелянович за роботу у номінації «Карикатура» (20 р., Національний 

університет «Львівська політехніка»). 

Голова журі Ірина Ключковська та член журі Ігор Калинець нагородили переможців 

конкурсу цінними призами. Іван Савенок отримав мультимедійний планшет, Софія Філіпчук 

– електронну книгу, Тарас Бакусевич – видання «Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ–ХХІ 

ст.». Спеціальною відзнакою члена журі Лариси Івшиної та альбомом фотографій газети 

«День» було нагороджено учасницю конкурсу Еліну Білоус, студентку Львівської 

національної академії мистецтв за цикл робіт у номінації «Шарж». 

Учасники конкурсу, роботи яких увійшли до фінального відбору журі, отримали 

почесні грамоти та унікальне факсимільне видання поезії Василя Хмелюка. 

 

У 2013 році Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

виступив співорганізатором міжнародного конкурсу сучасної релігійної пісні «Пісня серця», 

гаслом якого було «Віра якою я живу. Моя віра в ділах. 1025 років Хрещення України». 

   14-15 червня у приміщенні Львівської Духовної семінарії Святого Духа у Львові 

відбувся Патріарший відбірковий тур міжнародного конкурсу сучасної релігійної пісні «Пісня 

серця».  

Мета конкурсу – примноження культурних і духовних цінностей українського народу 

шляхом творення і популяризації сучасної релігійної пісні серед українців -християн світу.  

Завдання конкурсу: 

 пропагування християнських цінностей мистецькими засобами; (або звіщення Доброї 

новини через пісню);  

 виявлення і підтримка талановитих авторів та виконавців сучасної релігійної пісні; 

 естетичний та духовний розвиток молодого покоління; 

 підтримка духовного зв’язку та взаємозбагачення українців-християн у світі. 

Конкурс присвячено Року віри. 

У конкурсі взяли участь 111 дітей з усіх єпархій та екзархатів України. Також приїхала 

одна учасниця з Австралії. Прослуховування відбувалося у трьох вікових категоріях –  

1 категорія (7-10 років), 2 категорія (11-13 років) і 3 категорія (14-17 років). Виступи 

конкурсантів оцінювало компетентне журі, серед яких були заслужені артисти України, 

музиканти, композитори, педагоги. Текст кожної пісні також отримав відповідну 

богословську та літературну оцінку. 

За підсумками прослуховування було відібрано 16 дітей, які отримали призові місця у 

відповідних вікових категоріях. Пісня однієї учасниці була відзначена журі як найкраща 

авторська пісня. 

Переможці конкурсу: 

1 місце в І-й віковій категорії – Боднарчук Владислав. Пісня «Закликає Спас діток»; 

1 місце в ІІ-й віковій категорії – Сасанчин Роман. Пісня «Крила життя» (Заліщицький 

деканат); 

3 місце в ІІІ-й віковій категорії – Пилип Зоряна. Пісня «Бог єдиний» 
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На прохання голови Державного Самоврядування Українців Угорщини та всієї 

громади Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою уже вкотре 

долучився до організації традиційного Загальноугорського конкурсу художнього читання 

українською мовою «Джерело». МІОК забезпечив учасників конкурсу призами, зокрема, 

книжками, сd дисками та грамотами. 

 23 листопада відбувся черговий щорічний Всеугорський конкурс 

художнього читання українською мовою «Джерело» у категоріях дошкільного, молодшого 

шкільного віку, старшокласників, студентів та дорослих. Виступи учасників оцінювали 

голова журі Людмила Чечель, редактор всеукраїнської газети «Культура і життя», член 

Національної спілки журналістів, проректор Малої академії літератури і журналістики, 

лауреат мистецької премії «Київ» ім. Анатолія Москаленка, Юдіт Софілканич, заступник 

голови українського самоврядування м. Ніредьгаза, Маргарита Тичиніна, викладач. 

Переможці та учасники конкурсу були нагороджені дипломами , грамотами, 

подарунками та окремими призами від Посольства України в Угорщині та Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська 

політехніка».  

 

Додаток № 10 

 

 

 Працівники Інституту – автори наукових та методичних публікацій, 

учасники міжнародних наукових конференцій. Доповіді і виступи були опубліковані у 

збірниках матеріалів конференцій та інших виданнях. Звіт про наукову діяльність Інституту 

представлено керівництву Національного університету «Львівська політехніка».  

 В інституті функціонує сайт www.miok.lviv.ua, на якому висвітлена 

діяльність нашої установи та розміщено 871 матеріалів різної тематики. За 2013 рік сайт 

відвідало 217563 користувачів. 

 В інституті продовжено реорганізацію інфраструктури та переведено 

сервери віртуалізації на платформу Microsoft Hyper-V 2012. Це безкоштовна версія 

серверної платформи Microsoft. Hyper-V Server, що являє собою базовий (Server Core) 

варіант Windows Server 2012, тобто містить у собі повний функціонал Hyper-V, а інші ролі 

Windows 2012 Server недоступні, також лімітовані служби Windows. Безкоштовна 64-бітна 

Core-версія Hyper-V обмежена інтерфейсом командного рядка (CLI PowerShell), де 

конфігурація поточної ОС, фізичного апаратного та програмного забезпечення виконується 

за допомогою команд оболонки. Нове меню інтерфейсу керування дозволяє виконати 

основне конфігурування, а деякі вільно розповсюджувані скрипти розширюють дану 

концепцію. Адміністрування та конфігурування віртуального сервера або гостьових ОС 

здійснюється за допомогою ПЗ, встановленого на ПК під керуванням Windows Vista, 

Windows 7, Window 8 або Windows Server з встановленим додатковим компонентом 

адміністрування Hyper-V з MMC. Іншим варіантом адміністрування та конфігурування 

сервера Windows Hyper-V 2012 є використання віддаленого Windows або Windows Server при 
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перенаправленні (деякої) консолі керування (MMC), яка вказує на Core Server. Це  значно 

спрощує налаштування, зводячи його до кількох кліків мишею.  

Також впроваджено нові технології Hyper-V 2012, а саме Live Migration та Hyper-V 

Replica. Можливості Live Migration дозволяють переміщувати віртуальні машини між 

вузлами без простою. «Жива міграція» виконується за допомогою копіювання вмісту 

оперативної пам’яті та стану віртуальної машини в процесі роботи, тобто можна перемістити 

віртуальну машину з одного сервера віртуалізації на інший, без зупинки роботи та прозоро 

для користувачів. Можливості Hyper-V Replica забезпечують асинхронну реплікацію 

віртуальних машин з одного розміщуючого сервера на інший Hyper-V, що забезпечує 

своєрідну відмовостійкість інфраструктури у випадку виходу із ладу одного з вузлів 

віртуалізації. Репліку Hyper-V легко налаштувати, також для неї не вимагається ні сховища із 

спільним доступом ні будь-яке конкретне обладнання для зберігання даних. Будь-яке робоче 

навантаження серверу, що працює на платформі Hyper-V, може реплікуватися. Реплікація 

працює у стандартній мережі на основі IP, а репліковані дані при передачі можуть 

шифруватися.  

Для забезпечення цілісності даних впроваджено систему резервування та зберігання 

методами комплексу Veeam Backup & Replication. У його функції входять зберігання не 

тільки даних, а й повністю віртуальних машин з можливістю відновлення їх стану із 

збережених копій з 14 точками резервування. 

 Працівники Інституту протягом року готували різні матеріали до 

проведення заходів у межах проектів Інституту (афіші, запрошення, програми, друк статей , 

макетування, переписка, розсилка інформацій, наповнення бази даних тощо). Підготовлено 

макет програми та збірника матеріалів IV Міжнародного Конгресу «Світове українство як 

чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і 

не в Україні…», макет збірника матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Тарас Шевченко та кобзарство 

 Діяльність Інституту висвітлювалась у різних засобах масової інформації. 
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