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Від редакції

Від головного редактора

Н
а сучасному етапі розвитку земної цивілізації

головною проблемою, яка потребує ефективного

вирішення і на світовому рівні, і особливо в

Україні, є гармонізація духовного і матеріального.

Українське суспільство сьогодні перебуває в такому стані,

за якого реалізація будь%якого проекту, що має на меті таку

гармонізацію, пов'язана з великими фінансовими та бюро%

кратичними перешкодами.

Заради досягнення такої мети хоча б у майбутньому журнал

"Світогляд" на своїх сторінках висвітлює "духовне" і "мате%

ріальне", "особисте" і "суспільне" в житті і діяльності небай%

дужих до долі України людей. Такі люди були у минулому, вони

є і сьогодні в нашій незалежній державі.

У цьому числі журналу мова йтиме про ювілярів, академіка

НАН України, Героя України Дмитра Семеновича Ківу, з

ім'ям якого та колективом,  який він очолює, пов'язане сучасне 

втілення надій О.К. Антонова і П.В. Балабуєва з впровад%

ження новітніх конструкторських розробок у становленні

флагмана України — ДП “Антонов” — одного зі світових ліде%

рів авіаційної науки і промисловості; про члена%кореспон%

дента НАН України Єлизавету Львівну Кордюм, нагороджену

орденом княгині Ольги всіх ступенів за її досягнення з

досліджень цитології й ембріології клітин рослин, зокрема і в

умовах космічного польоту, впроваджених Л. Каденюком.

Ви зможете ознайомитися зі статтями, присвяченими

видатним постатям минулого, зокрема з науковим описом

особистої бібліотеки геніального Івана Франка. Восени цього

року збіглися ювілеї видатних постатей  України — засновника

електрозварювання Миколи Бенардоса та великих українських

оперних співачокСоломії і Ганни Крушельницьких. Давно

відійшовши у Вічність, вони своїм життям і талантами,

відданістю справи надихають нас, нині сущих, присвятити

своє життя науці, техніці та мистецтву, а також замислюватися

над "духовними" і "матеріальними", "особистими" і "суспіль%

ними" цінностями.

… Коли я написав ці останні слова, раптом пролунав

телефонний дзвінок.

Знайомий голос Ольги Коломієць, колишньої співробітниці

Українського міжнародного комітету з питань науки і культури

при НАН України (КНК), з далекого міста Торонто повідомив,

що сьогодні 22 вересня 2012 року перестало битися серце

Степана Ільницького — громадянина Канади і патріота

України, члена КНК, старшого колеги і побратима багатьох

членів цього Комітету. Починаючи з перших років незалеж%

ності України, Пан Степан (або дід Степан, як ми його ласкаво

називали, зважаючи на його велику родину) регулярно

відвідував Україну, був ініціатором та спонсором багатьох

гуманітарних проектів, серед яких найвідомішим є проект

"Універсал" — вшанування пам'яті діячів Української Цент%

ральної Ради (УЦР) та проголошення Української Народної

Республіки. Завдяки здійсненню цього проекту на фасаді та у

вестибюлі Будинку вчителя (колишньому будинку УЦР), були

встановлені пам'ятні дошки, присвячені історичним подіям

1917%1918 років. Ми, друзі та колеги Степана Ільницького,

вдячні долі за надану нам можливість спілкуватися та

співпрацювати з такою неординарною, небайдужою до долі

України людиною, і пам'ять про нього назавжди збережемо в

наших серцях ...

І знову про редакційні справи.

У портфелі редакції вже відібрані ті статті, що побачать світ

у №6 журналу. Зокрема, присвячені питанню національної

самоідентичності українців. Це число журналу вийде вже після

виборів до Верховної Ради України, і редколегія журналу

сподівається, що така підбірка матеріалів буде корисною,

серед інших, і депутатам нового скликання нашого пар%

ламенту. На сторінках цього числа часопису відзначимо і

ювілей видатного письменника та публіциста, патріота

України Богдана Лепкого. Для любителів наукової фантастики

повідомляємо, що у №6 можна буде прочитати завершення

повісті “Мисливець” Жанкарло Дженти. Ми продовжимо цю

рубрику у 2013 році, як і інші. 

Перше число журналу “Світогляд” 2013 року буде зде%

більшого присвячено 150%річчю від дня народження видатного

вченого ХХ сторіччя, засновника Всеукраїнської

академії наук — сучасної Національної академії

наук України — і її першого президента,

академіка Володимира Івановича Вернадського.

Вже чекають на своє оприлюднення статті до

цього ювілею від наших постійних авторів,

академіків Голубця і Широбокова, професора

Хайлова. Будемо раді надрукувати і ваші статті до

цієї знакової події в історії України, — шановні

читачі й автори, надсилайте їх на адресу редакції

до кінця 2012 року.

Вже у цьому №5 числі журналу ми розпо%

чинаємо знайомити Вас із матеріалами, присвя%

ченими цій події, зокрема, — звертаємо увагу

читачів на ґрунтовну статтю Олександра
Таширєва, відомого у міжнародному науковому

товаристві дослідника “біологічної сутті” всього

того, що є і що залишається поки недоступним

для нас в Антарктиді. В цій статті підсумовано

майже десятирічну його і колег працю з біо%

логчних розвідок на Антарктичній станції

"Академік Вернадський".

Ярослав Яцків

На зустрічі з Ліною Костенко виступає член КНК при НАН України
інженер�хімік Степан Ільницький (Канада). 

У президії, зліва направо — академік НАМН України Л. Пиріг, 
академіки НАН України Я. Яцків (стоїть), І. Вишневський та Д. Гродзинський.

Засідання “Елітарної світлиці” у Будинку вчителя. Київ, 1999 р.


