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Пора підсумків і нових 
науково-педагогічних планів  

(до 60-річчя професора Богдана Андрусишина) 
   

 

Взгарлзи кмкнмжзрмо Р. Шукал 
жажлафав, цм в езррі кмелмгм рвмо-
фмгм кзруя прмярщ гва вдйзкзт жа-
вгалля: гмпягрз пйавз і врозкарзпя 
ла її тзркмку годблі. Щмгм лаукмвмї 
мпмбзпрмпрі уі козйарі пймва кмела 
ндодсоажуварз ракзк фзлмк: нм–
ндохд, родба гмпягрз взжлалля в 
пдодгмвзці вфдлзт, а нмрік нмпріилм 
гмпйігеуварз акруайщлі номбйдкз, 
взтмвуварз і гуоруварз пвмїт нмпйі-
гмвлзків і номгмвеувафів лаукмвмї 
хкмйз. У лаууі, кмйз в ліи лд нмжла-
фаєрщпя агкіліпроарзвлм-лмкдлкйа-
руолзи внйзв, лдкає вдопрмвмї гмом-
гз, рур рдолзпрзи хйят, ла якмку 
упніту гмпягає рми трм ланмйдгйзвм і 
пзпрдклм лабуває ґоулрмвлзт жлалщ і 
вномвагеує їт ла лаукмвм-
ндгагмгіфліи лзві, в пупнійщлд езрря. 

Дмкрмо іпрмозфлзт лаук, номсд-
пмо, гіиплзи фйдл Укоаїлпщкмї ака-
гдкії іпрмозфлзт лаук, Акагдкії лаук 
взцмї хкмйз Укоаїлз ра Укоаїлпщкмї 
акагдкії нмйірзфлзт лаук, жапйуед-
лзи гіяф лаукз і рдтлікз Укоаїлз 
Бмггал Івалмвзф Алгоупзхзл лайд-
езрщ гм ракмгм кмйа цд віглмплм 
кмймгзт, айд вед вігмкзт вфдлзт 
ноавмжлавуів лджайделмї Укоаїлз. 

Вагмкзк аогукдлрмк лаукмвмгм код-
гм Бмггала Івалмвзфа є рд, цм в имгм 
гіяйщлмпрі нмєглайзпя гві лаукмві 
гзпузнйілз: іпрмоія і ноавм. Нах 
нароіаот ыозгзфлмї лаукз акагдкік 
В. М. Кмодущкзи взжлафзв пвіи лау-
кмвзи праруп, як іпрмозка ноава. Діи-
плм, прайм жагайщлмвзжлалзк у лау-
кмвмку пвірі, цм вфдлзк-ноавлзкмк 
ж хзомкзк сатмвзк пвірмгйягмк 
кмела прарз, кмйз рвмї ыозгзфлі 
жлалля бажуырщпя ла пмйіглмку іпрм-
озфлмку сулгакдлрі. 

Наукмвзи гіанажмл іпрмозкм-
ноавмвзт гмпйігедлщ халмвлмгм 
ывійяоа (пмуіайщлм-дкмлмкіфла іпрм-
оія Укоаїлпщкмї одвмйыуії, іпрмоія 
гдоеавз і ноава, кдрмгзка взкйа-
галля ноавмжлавпрва, іпрмоія удоквз, 
куйщруомймгіфлі номбйдкз дрлмґдлд-
жз укоаїлпщкмгм лаомгу рмцм) віг 
гмбз Цдлроайщлмї Рагз, кмйз у взж-
вмйщлзт жкагаллят взбмоывайапя 
лджайдела Укоаїлпщка гдоеава, ном-
рягуєрщпя гм пуфаплзт акруайщлзт 
номбйдк її омжбугмвз. Дйя ущмгм 
гмпзрщ нмгйялурз ла ндодйік лаукм-
взт ноаущ Бмггала Івалмвзфа. 

Скажарз, цм Алгоупзхзл нйіглм 
нмєглує ндгагмгіфлу і лаукмву гіяйщ-
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ліпрщ, є упніхлзк могаліжармомк 
ыозгзфлмї лаукз і мпвірз, буйм б 
лагрм йакмліфлм. На кмє ндодкмлал-
ля, віл лайдезрщ гм рзт вфдлзт, які 
могаліфлм упвігмкйыырщ, цм хйят 
гм іпрзлз ніжлаєрщпя, мбоажлм каеу-
фз, ж рощмтгоаллмї пвірмгйяглмї мбпд-
овармоії: лаукз, куйщруоз і одйігії. В 
имгм нмвпякгдлліи гіяйщлмпрі ном-
прдеуєрщпя пакд уди гіайдкрзфлзи 
кдрмг взтмвалля ракмгм ноаглдлля 
іпрзлз у каибурліт ноавмжлавуів, 
взкйагафів ноава і нмйірмймгів. Дм 
одфі, жа имгм іліуіарзвмы фз лд внд-
охд в укоаїлпщкзт вужат, в Ілпрзрурі 
нмйірмймгії ра ноава НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва жанмфаркмвалм 
взкйагалля калмліфлмгм ноава, ла-
нзпалля калгзгарпщкзт гзпдорауіи і 
гзнймклзт омбір ж уієї рдкарзкз, 
жупроіфі ж ієоаотакз удоквз. 

За нозкйагмк улівдопзрдрів Єв-
омнз – нмєглалля ндгагмгіфлмгм і 
лаукмвм-гмпйіглмгм номсійы ла-
вфалля – кіе пмуіайщлм-гукалі-
раолзк сакуйщрдрмк НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва (лзлі сакуйщрдр 
нмйірмймгії ра ноава) ла фмйі ж гдка-
лмк Б. І. Алгоупзхзлзк ра Ілпрзру-
рмк гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Км-
одущкмгм НАН Укоаїлз ла фмйі ж 
акагдкікмк Ю. С. Шдкхуфдлкмк 
буйм  укйагдлм угмгу ном лаукмвм-
ндгагмгіфлд пнівомбірлзурвм, жа якмы 
вігмкі вфдлі взпрунаырщ ж йдкуіякз 
ндодг пругдлракз, бдоурщ уфапрщ у 
лаукмвзт кмлсдодлуіят, пзкнмжіу-
кат, нодждлрауіят рмцм. 

В ілпрзрурі номтмгярщ жатмгз нм 
взтмваллы лауімлайщлмї пвігмкмпрі і 
нароімрзжку у пругдлрів; дкпкуопії нм 
іпрмозфлзт кіпуят, нмтмгз в рдаро, 
куждї і взправкз прайз роагзуієы. 

Взгарлзи ноавлзк А. Ф. Кмлі 
лагмймхував ла рмку, цмб каибур-
лік ыозпрак цд ла пругдлрпщкіи йаві 
нозвзвайзпщ взпмкі кмоайщлі ігдайз, 
ж якзкз «як ж лагіилмы жбомєы, як ж 
віолзк кмкнапмк, родба ввіирз в 
езрря». Ці пймва мпмбйзвм акруайщлі 
жа пуфаплзт укмв в Укоаїлі і ном їт 
врійдлля в пругдлрпщкд пдодгмвзцд 
нмпріилм нікйуєрщпя номсдпмо 
Б. І. Алгоупзхзл.  

Наука як і куйщруоа, упнагкмвує 
роагзуії ра езвзрщпя лмвзкз ігдякз, 
рдмоіякз. Її рвмоярщ і омжвзваырщ 
мпмбзпрмпрі, які гуоруырщ лавкмйм 
пдбд мглмгукуів жаплмвуырщ лаукмві 
хкмйз. Вмлз номбугеуырщ рвмофу 
гукку, пвігмкм внйзваырщ ла омжвз-
рмк ілрдйдкру йыгзлз, номпйавйяырщ 
коаїлу і кайу Барщківцзлу. Ця віфла 
дпрасдра – роагзуія в лаукмвмку 
пдодгмвзці, пупнійщпрві розкаєрщпя 
ла нйіглмку нозомцдллі ігди, жлалщ, 
ноауі вфдлзт і кзпйзрдйів. Мдлі, як 
гавлщмку кмйджі Бмггала Івалмвзфа, 
віозрщпя, цм віл нмпйігмвлм одайіжу-
ыфз пвмї лаукмвм-ндгагмгіфлі нмрдл-
уії, як уфдлзи і могаліжармо ыозгзф-
лмї лаукз і мпвірз, вндвлдлм комкує в 
ущмку ланоякі, ноз ущмку вігпрмыы-
фз взпмкі кмоайщлі пралгаорз як у 
лаукмвмку езррі, рак і в йыгпщкзт 
прмпулкат. 

 
 
 

 
 

Помвіглзи лаукмвзи пнівомбірлзк 
Ілпрзруру гдоеавз і ноава  

ікдлі В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаїлз, 
гмкрмо юозгзфлзт лаук, номсдпмо В. І. Акуйдлкм 


