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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ 

ЗБОРИ 

 

Повідомляємо всіх шановних членів 

Наукового Товариства ім. Шевченка в Канаді, 

що Загальні Збори відбудуться в суботу, 8-го 

квітня 2006 року о годині 2-гій по полудні в 

ґалерії КУМФ, 2118-А Bloor St. W., Toronto.   

 

Пропонований порядок Загальних Зборів: 

1.   Відкриття  

2.   Вшанування пам'яти членів, що відійшли 

       у вічність 

3.   Надання грамот підвищення 

4.   Вибір Президії Зборів 

5.   Прийняття порядку Зборів 

6.   Вибір комісій:  Номінаційної і   

      Резолюційної 

7.   Прийняття протоколу зi Заг. Зборів 2004 р 

8.   Звіт Дирекції 

9.   Звіти Осередків 

10.  Фінансовий звіт 

11. Звіт Контрольної Комісії 

12. Дискусія над звітами 

13. Уділення абсолюторії 

14. Звіт Номінаційної Комісії 

15. Вибір нової Дирекції 

16. Прийняття бюджету 

17. Вибір публічного книговода 

18. Звіт Резолюційної Комісії 

19. Різне 

20. Закриття 

 

Ласкаво запрошуємо всіх членів взяти участь 

у Загальних Зборах. Пригадуємо, що члени, 

які не можуть бути присутніми мають право 

передати уповноваження на письмі: поштою, 

факсом чи е-поштою. Член присутній на 

Загальних Зборах не може мати більше як три 

письмових уповноважень. 

 

д-р Дарія Даревич – голова 

Зенон Татарський – секретар 

СЛОВО ГОЛОВИ 

 

Вельмишановні і Дорогі Члени  НТШ 

 в Канаді ! 

 

Добігають до кінця два роки каденції першої 

Дирекції, вибраної за новим Федеральним 

Чартером і Статутом нашого товариства 27-го 

березня 2004 року. Перед нами Загальні 

Збори, які запляновані на суботу, 8-го квітня 

2006 року в Торонті. Офіційне повідомлення і 

пропоновану програму подаємо окремо в 

цьому числі Бюлетеню. Запрошуємо всіх, хто 

може, взяти участь у Загальних Зборах. 

 

Як ми вже повідомляли в Бюлетені минулого 

року, 16-го квітня 2005 року відбулися перші 

Річні Збори Товариства, згідно з вимогами 

Федерального Чартера і Статуту Товариства. 

Зі словом виступив голова Осередку  в 

Монтреалі проф. Ярема Келебай. 

 

В 2005 році Дирекція відбула шість сходин, 

на яких обговорювалися поточні справи. Між 

іншим, як ми вже повідомляли рішено 

відгукнутися на звернення  Державного 

Університету в Ніжині в справі фінансової 

підтримки Міжнародної наукової конференції 

“Українська діяспора: історичні пошуки, 

еміґраційні явища,  культурно-мистецькі 

здобутки, функціонування наукових 

установ”. На ту ціль переслано $500.00. 

Конференція відбулася  в днях від 23-26-го 

червня з участю нашого дійсного члена проф. 

Люби Жук з Монтреалю.  

 

Ми взяли активну участь у підготовці і 

переведенні сесій УВАН/НТШ на 

Канадському Конґресі Гуманістичних і 

Суспільних Наук, що відбувся в Університеті 

Вестерн в Лондоні в суботу, 28-го травня 

2005 року. Окрім трьох звичайних сесій – 

Українська канадіяна, Сучасна Україна і 

Українська культура відбулася спеціяльна 

сесія з приводу 100-ліття з дня народження

 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА В КАНАДІ 
2118-А BLOOR ST. WEST, SUITE 208,  TORONTO,  ONTARIO  M6S 1M8 

  ЧИСЛО 3 (7) БЕРЕЗЕНЬ 2006. 



 2 

Уласа Самчука. З дев’ятьох доповідачів, п’ять 

були члени НТШ, а двоє мають подвійне 

членство – УВАН/НТШ. Вечором відбулася 

зустріч науковців з громадою, спонзорована 

Відділом КУК, головою якого є наш член 

проф. Є. Рослицький, та Українським 

центром у Лондоні.  

 

Цього року знов відбудуться сесіі 

УВАН/НТШ в програмі конференції 

Канадського Конґресу Гуманістичних і 

Суспільних Наук в Університеті Йорк в 

Торонті. Сесії відбудуться в суботу, 27-го 

травня. Заклик зголосити доповіді поміщаємо 

окремо і просимо відгукнутися. Вечором 

заплянована зустріч науковців з українською 

громадою і Круглий стіл на тему 

“Перспективи на майбутнє українських і 

українсько-канадських студій”. Запрошуємо 

всіх членів Товариства взяти участь в сесіях 

та зустрічі. 

 

В Торонті продовжується традиція 

щомісячних наукових доповідіей. В 2005 році 

з великим успіхом відбулося вісім доповідей 

з різних ділянок і на різноманітні теми. Ми 

розпочали  рік 3-го лютого четвертою 

доповіддю в пам’ять д-ра Мацькова. Доповідь 

виголосив член НТШ  д-р Володимир 

Крічфалуші на тему “Українські Карпати – 

природна скарбниця всесвітнього значення: 

чи можливо досягнути злагоди між людиною 

і природою?” З цеї нагоди напередодні 

доповіді вийшов другий випуск Записок 

НТШ  з ілюстрованою двомовною статтею 

 д-ра В. Крічфалуші під назвою доповіді за 

редакцією проф. Марка Горбача. Це скромне 

видання ми розіслали всім Вам разом з 

останнім Бюлетенем.  

 

Список всіх минулорічних доповідей подаємо 

для Вашої інформації окремо у цьому 

Бюлетені.  

 

9-го лютого 2006 року відбулася п’ята 

доповідь в пам’ять д-ра Мацькова на тему 

“Вогненний обвал чи льодяна порожнеча: 

космологічні міркування про долю всесвіту”. 

Доповідь виголосив проф. Олекса Біланюк, 

дійсний член НТШ і голова УВАН в Америці. 

В березні відбудеться шевченківська доповідь 

на тему “Нью-Йоркська група: тексти і 

рефлекції”. Доповідачем буде д-р Марія 

Ревакович. Доповідачами наступних 

доповідей будуть Микола Рябчук і д-р Олег 

Гаврилишин. 

Тому, що Дирекція не має можливостей ані 

фондів займатися редакцією та розповсю-

дженням наукових видань, ще у вересні 2004 

року прийнято рішення підримувати видання 

книжок тільки у співпраці з визнаними 

науковими видавництвами, які мають 

персонал і механізм це робити професійно. 

Першою такою спробою було видання 

книжки у співпраці з видавництвом Критика 

в Києві. З приємністю повідомляємо, що 

книжка вибраних творів Ігоря Костецького 

Тобі належить цілий світ з коментарями і 

чотирма вступними статтями нашого члена 

Дирекції д-ра Марка Стеха вийшла друком 

восени 2005 року в Україні.    

 

На рекомендацію нашого референта видань 

мґр. Романа Сенькуся рішено фірмувати 

видання книжки В. Коняга і О. Ладижинсь-

кого про відзнаки Українських Січових 

Стрільців оскільки книжка заслуговує на 

підтримку і автор сам займеться її 

фінансуванням і розповсюдженням. 

 

Ми продовжуємо вдержувати близький 

контакт з НТШ в Америці. В 2004 році ми 

також були в контакті з членами НТШ 

Европи з огляду на проблеми з власністю –

будинками і бібліотеркою НТШ в Сарселі, 

Франції.  Загальні Збори  НТШ-Е відбулися 

27-го січня 2005 в Сарселі, на яких пере-

обрано на голову проф. А. Жуковського і 

рішено ліквідувати центер НТШ в Сарселі. 

Нашим представником був проф. Іван Мигул. 

 

Ділимося сумною вісткою, що 3-го листопада 

2005 відійшов у вічність акад. Олег Романів, 

голова НТШ в Україні і ґенеральний секретар 

Світової Ради НТШ. З огляду на це 17-го 

грудня 2005 відбулися Надзвичайні Загальні 

Збори НТШ в Україні, на яких вибрано д-ра 

Олега Купчинського на голову Товариства, а 

Романа Пляцка на секретаря. 

 

Представник до Централі КУК д-р Дарія 

Даревич продовжує брати активну участь у 

Дирекції КУКу, особливо як голова Комітету 

Науки. 

 

Нам вдалося дещо зробити у підготовці до 

зібрання матеріялів до історії НТШ в Канаді, 

а саме виготовити списки всіх членів 

Товариства від початку заснування і 

діяльности в Канаді. Сподіваюся, що ці 

списки будуть поміщені у звіті Дирекції і що 
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Ви допоможете нам доповнити евентуальні 

пропущення і неточності. 

 

28-го грудня 2005 Товариство відмітило 100-

ліття проф. д-р Ірини Гузар, нашого дійсного 

члена урочистим святкування в КУМФі в 

якім взяли участь родина і бувші студентки.    

 

На кінець з радістю повідомляємо, що за 

останню каденцію наше членсто зросло 

особливо в Едмонтоні та Оттаві. 

 

Про нашу повну діяльність можна буде 

довідатися більш обширно зі звітів Дирекції, 

які готуємо до Загальних Зборів. Після 

Загальних Зборів 2004 року вислано поштою 

друковані звіти всім тим членам, що не були 

присутні на Зборах і мали заплачені вкладки. 

Цим разом плянуємо зробити подібно, тому 

заохочуємо Вас вирівняти свої членські 

вкладки. 

 

д-р Дарія Даревич 

голова 

 

 

ДОПОВІДІ  ЗА 2005 РІК 

 

1. 4 лютого 2005 

ЧЕТВЕРТА ДОПОВІДЬ В ПАМ’ЯТЬ д-р 

ВОЛОДИМИРА МАЦЬКОВА 

д-р ВОЛОДИМИР КРІЧФАЛУШІ — доктор 

біології, спеціяліст у ділянці охорони 

природних екосистем 

УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ: ПРИРОДНА 

СКАРБНИЦЯ СВІТОВОГО ЗНАЧЕННЯ: ЧИ 

МОЖЛИВО ДОСЯГТИ ЗЛАГОДИ МІЖ 

ЛЮДИНОЮ І ПРИРОДОЮ? 

Доповідь обговорила природну спадщину 

Карпатського регіону України, розглянула 

важливіші проблеми збереження його 

біологічного різноманіття на основних рівнях 

організації, показала шляхи і підходи до 

вирішення цих проблем, окреслила 

можливості міжнародного співробітництва зі 

збереження природи Українських Карпат. 

 

2. 10 березня 2005 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДОПОВІДЬ В ДІЛЯНЦІ 

УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

доц. РОСТИСЛАВ МЕЛЬНИКІВ — поет, 

літературознавець, кандидат філологічних 

наук, доцент катедри української літератури 

Харківського Педагогічного Університету ім. 

Г. Сковороди  

ЛЮДИНА З ХИМЕРНИМ ІМ’ЯМ: ЖИТТЯ І 

ТВОРЧІСТЬ МАЙКА ЙОГАНСЕНА 

В центрі доповіді — постать одного з 

провідних і найталановитіших, а водночас 

найменш відомих і прочитаних письменників 

українського Розстріляного Відродження 

1920–30-х років, творча спадщина якого 

довгий час перебувала поза літературним та 

літературознавчим контекстом. Доповідач — 

автор першої монографії, присвяченої 

поетичній творчості Йогансена, та упорядник 

тому його вибраної прози — запропонував 

начерки до картини життя і творчости 

письменника. 

 

3. 14 квітня 2005 

д-р ОЛЕКСІЙ СТАХОВ — відомий 

український вчений, довголітній професор на 

університетах у Харкові та Вінниці, академік 

інжинерних наук України, Президент 

Міжнародного Клюбу «Золотого Перетину» 

ВСЕОСЯЖНІ ПРИНЦИПИ ГАРМОНІЇ ТА 

ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ: МАТЕМАТИЧНІ 

ЗВ’ЯЗКИ В ПРИРОДІ, НАУЦІ ТА 

МИСТЕЦТВІ 

Доповідь представила ориґінальний погляд на 

«Пітаґорійську Доктрину про Числову 

Гармонію Світобудови» в контексті сучасних 

наукових досягнень. Принцип «золотого 

перетину» в історії культури. Математика 

Гармонії та Наука про Гармонію Систем. 

«Золотий перетин» в українській культурі. 

Ідея Музею Гармонії та Золотого Перетину як 

колекції всіх витворів Природи, Науки та 

Мистецтва. 

 

4. 19 травня 2005 
д-р МИХАЙЛО ВИННИЦЬКИЙ — доктор 

Кембриджського університету, політолог, 

дослідник сучасних політичних та 

економічних еліт в Україні 

ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ: СПОН-

ТАННА СТИХІЯ ЧИ ОРГАНІЗОВАНА 

ЗМІНА ВЛАДИ? 

Питання про справжній характер української 

«Помаранчевої революції» 2004 р. звернуло 

на себе увагу провідних політологів. 

Відповідь на це питання — не лише справа 

історії. Від цієї відповіді залежатиме 

подальший шлях розвитку взаємин нової 
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політичної еліти в Україні з народом. 

Доповідь проаналізувала кар’єрне минуле 

головних учасників «Помаранчевої 

революції», їхні ідеї, вислови та ідеологічні 

позиції до і в час подій листопада-грудня 

2004 р., і намагалася передбачити деякі 

аспекти майбутнього розвитку дій 

української влади. 

 

5. 6 вересня 2005 
проф. НАТАЛІЯ ЯКОВЕНКО — визначний 

історик середньовічного і ранньомодерного 

періоду в Україні, автор численних наукових 

праць, голова катедри історії в 

Національному університеті Києво-

Могилянська Академія 

РАННЬОМОДЕРНА УКРАЇНА ОЧИМА 

СУЧАСНОГО УКРАЇНЦЯ 

Доповідь обговорила зміни, що відбулися 

впродовж десятиліття у масовому сприйнятті 

історії України ХVІ-ХVІІ ст., передусім у тих 

її сюжетах, які займають ключове місце в 

історичній свідомості українців, а саме — 

пантеон національних героїв; місце козацтва 

у національній історії; „ми” і наші сусіди: 

поляки, росіяни, татари. Мова ішла про те, у 

який спосіб ці питання тлумачаться нині в 

шкільних підручниках та експозиціях музеїв і 

історичних виставок. Доповідь заторкнула й 

те, наскільки ефективними виявилися запро-

ваджені від початку 1990-х років зміни, тобто 

чи можна говорити про якісно оновлену, чи 

лише про дещо „підправлену” історичну 

свідомість сучасного українця? 

 

6. 3 листопада 2005 

д-р СЕРГІЙ КОМІСАРЕНКО — Директор 

Інституту Біохемії ім. Палладіна Національ-

ної Академії Наук України, Академік-

Секретар та член Президії НАНУ, Амбасадор 

України у Великій Британії (1992-98) 

УКРАЇНА МІЖ ВИБОРАМИ 2004 – 2006 

 

7. 24 листопада 2005 

Презентація видання НТШ-К та  

Видавництва «Критика» 

ІГОР КОСТЕЦЬКИЙ. ТОБІ НАЛЕЖИТЬ 

ЦІЛИЙ СВІТ. (ВИБРАНІ ТВОРИ) 

і доповідь упорядника книжки  

д-р МАРКА РОБЕРТА СТЕХА — 

літературознавця і письменника, виконавчого 

директора Видавництва Канадського 

Інституту Українських Студій, менаджера 

проєкту Енциклопедії України в Інтернеті 

ІГОР КОСТЕЦЬКИЙ І (ПРИ)ЗАБУТИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ 1940х-70х рр. 

 

8. 8 грудня 2004 

Відзначення 100-ліття з дня народження 

письменника Уласа Самчука 

 

«ПРИВІТ ТОБІ УЛАСЕ» із доповіддю  

проф. МАКСИМА ТАРНАВСЬКОГО — 

професора української мови та літератури в 

Торонтонському університеті 

 

д-р Марко Стех 

референт імпрез 

 

 

 

У пам’ять бл.п. Одарки Онищук 

одержано $1,790.00. Велике спасибі 

родині і всім жертводавцям. Повний 

поіменний список подамо у звіті.  

 

 

 

Списки всіх інших жертводавців будуть 

подані у звіті  Дирекції за 2004-2005 рр. 
 

 

 

ПРОСИМО ВСІХ НАШИХ ЧЛЕНІВ 

ПЕРЕСЛАТИ ВКЛАДКУ ЗА 2006 р.

 

Складаємо щиру подяку 

д-р ТЕОДОРОВІ БЕШОВІ  

за щедру пожертву в сумі  $1,000.00 

на Видавничий Фонд НТШ-К. 

Щиро дякуємо за пожертви: 

Кредитовій Спілці св. Йосафата  
в Торонті    $300.00 

 

Українській Народній Касі  

в Монтреалі  $200.00 


