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Я горджуся тим, що навчався у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка – одному із кращих вишів України, 

де отримав вищу освіту. Тут сформувався й утвердився мій 

світогляд і життєва та громадянська позиція, основні засади 

науково-педагогічної й громадської діяльності. Провідні педагоги 

університету, зокрема історичного та філософського факультетів, 

показували кращі зразки у сфері науково-педагогічної діяльності, 

засвідчували високі моральні принципи – людяність, 

працьовитість, принциповість, чуйне ставлення до студентів, 

турботу про сім’ю та родину, яких я намагався дотриматися 

упродовж усього життя. 

 

 



 
 

ЧАСТИНА ПЕРША 

АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ЯРТИСЬ 

ЗМІСТ 

Віднайти в собі людину (Володимир Мельник) 

Основні віхи життєвого шляху (з розповідей і спогадів А.В.Яртися, 

його рідних, друзів та колег) 

Представник видатної плеяди викладачів (Андрій Пашук) 

Шляхами порозуміння (Ольга Сінькевич) 

Мій вірний друг (Микола Крикун) 

П’ятдесят років плідної праці: Анатолій Васильович, яким я 

його знаю (Людмила Пітусь) 

Рівняйтеся на вченого (Борис Тищик) 

Запорука глибокої поваги (Ганна Світа) 

Він завжди навіює добру енергетику (Марія Кашуба) 

Правники пишаються професором (Андрій Бойко) 

“Життя прожити – не поле перейти” (Тетяна Ярошенко, 

Наталія Черниш) 

Свої вчинки звіряю за вчителем (Валерій Стеценко) 

Добро добром озоветься (Ольга Ліщинська, Наталя Король, 

Оксана Дарморіз) 

“Мозаїка” – без “хмаринки” (Андрій Васьків) 

“Та час в душі не вичерпав снаги” (Микола Крикун, Борис 

Сидоренко, Богдан Городиський, Віра Погорєлова, Жанна 

Тараканова, Микола Фаст, Степан Струк) 

На чолі роду (Анатолій Яртись) 

Чекала дня (із віршів) (Марта Юркевич) 

З любов’ю до історії української культури (студенти) 

У дружній атмосфері (студенти) 

“Ви – найкращий!”(студенти) 

Зі щирими словами (студенти) 
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ВІДНАЙТИ В СОБІ ЛЮДИНУ 
 

“Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той 

ніколи не перестає вчитися”, – писав наш самобутній 

мислитель і філософ Григорій Сковорода до Михайла 

Ковалинського. 

Анатолій Васильович Яртись, професор Львівського 

національного університету імені Івана Франка, не лише вчив 

студентів пізнавати світ, формував їхній світогляд, а й сам, 

безустанно перебуваючи у круговерті наукової діяльності, 

осягав реалії сучасного буття і в історичному, і у 

філософському, і в культорологічному сенсі. Про його шлях до 

науки, творчі пошуки та досягнення, про становлення як 

неординарної особистості й Учителя розкажуть його колеги по 

роботі, рідні, однокурсники та вихованці. Я ж хочу 

закцентувати на одній рисі характеру (так необхідній нам усім!) 

Анатолія Васильовича: надзвичайній працьовитості, що 

виявилася не лише у виконанні службових обов’язків, а й у 

підході до написання наукових праць. 

Згадую, як створювався навчальний посібник “Історія 

української культури” колективом професорсько-

викладацького складу кафедри теорії та історії культури 

філософського факультету ЛНУ. Так, це – колективна розвідка. 

Проте чи не найбільше зусиль доклав до структуризації змісту 

видання саме Анатолій Васильович, виявивши справжні 

організаторські здібності, творчий підхід до розгляду всебічних 

аспектів духовного життя українського народу. Траплялися 

спірні питання у трактуванні різних подій і культурних 

традицій того чи іншого періоду, і в українській моделі 

культури, і в подальшому поступі процесу духовного життя 

 



7 
 

 
 

Нагородження професора А.В. Яртися Почесною грамотою 
 

нашого народу. Однак порозуміння (і значна заслуга в цьому 

Анатолія Васильовича) було досягнуто. 

Навчальний посібник вийшов у світ і нині допомагає у 

патріотичному й морально-етичному вихованні студентів. 

…Згадую також дружину професора – заслуженого 

вчителя України Валентину Михайлівну, яка, закінчивши 

Львівський університет, підтримувала з ним тісні зв’язки й 

одержала звання Соросівського вчителя. Ці дві особистості, 

окрім усього іншого, поєднує те, що вони “віднайшли” в собі 

Людину в “сродній ” праці. 
 

Володимир Мельник, 

професор, ректор Львівського національного  

університету ім. І.Франка 
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ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ 

(з розповідей і спогадів А. В. Яртися, його рідних, друзів та колег) 

Привітався травень калиново… 

Анатолій Васильович 

Яртись народився 7 травня 

1931 р. у с. Седліска 

Замостянського повіту 

Люблінського воєводства 

(Польща) у родині селян-

хліборобів Василя Івано-

вича та Марії Йосипівни. 

Батько був шостою дити-

ною; четверо братів і сестер 

іммігрували за межі 

Польщі у пошуках праці й 

засобів до існування: 

старший брат Петро – у 

Францію, Михайло — в Ав-

стрію, Віра — в Канаду, Тек-

ля — в Італію. 

У селі мешкав дядько Антон, старший брат батька. Вони 

мали добрі, приятельські, родинні відносини. 

У 1929 р. батько одружився з Марією Йосипівною Клос, 

теж із багатодітної сім’ї. Батьки були малоземельні. 

Хрещеними батьками стали брат батька Антон Іванович 

і сестра матері Катерина Йосипівна. 

Раннє дитинство пройшло у с. Седліска. Батьки 

обробляли 2 га землі, сіяли жито, пшеницю, ячмінь, коноплі,  
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Марія Йосипівна та Василь Іванович з внуком Володею 
 

льон, садили картоплю, буряки, моркву, капусту. Василь 

Іванович мав замовлення від держави: вирощував тютюн – на 

це виділили окрему ділянку, виконував повний цикл — від 

розсади до висушеного в сушарці зілля. Тютюн продавав 

заготівельній конторі. Цікаво, що за наявності державної 

монополії на вирощування тютюну не можна було собі 

залишити жодного листочка, оскільки загрожував великий 

штраф. 

Батько одночасно володів ремеслом — виробляв 

дерев’яні колеса для воза, які періодично продавав на ярмарку 

в Щебрешині. Малий Анатолій часто їздив з ним на возі — 

продавати крам. 

 

Дитинство, праця і товариші 

У 1938 р., коли Анатолієві виповнилось 7 років, він 

пішов до школи. Навчання велося польською мовою. Уроки 

починалися молитвою та співом гімну Польщі «Jeszcze Polska nie 
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zginęła». У 1939 р. перейшов у другий клас, але навчання 

перервала Друга світова війна — за два тижні Польща була 

окупована. 

Велику роль у становленні поглядів і світорозуміння 

Анатолія відіграла мама Марія Йосипівна, яка прищепила 

йому християнські моральні цінності — любов до батьків, 

пошану до старших, чесність, уміння працювати. З дитячих 

років хлопець трудився: випасав корів, возив снопи пшениці, 

жита, поганяв коней під час обмолоту злаків, доглядав кролів, 

курей, качок та гусей, скирдував солому й сіно. 

У формуванні християнських цінностей і традицій, 

вихованні у християнському дусі важливу роль відіграв і 

православний священик – отець Микола Сагайдаковський. 

Анатолій разом з другом Віктором Клосом два роки 

прислуговували у церкві — подавали кадило, виносили 

підсвічники, виконували інші церковні потреби. Церковну 

відправу від початку і до кінця, а також співи церковного хору 

Анатолій знав напам’ять. Особливо діти раділи з приводу 

найбільших християнських свят — Різдва, Великодня, Вербної 

неділі, Водохреща та ін. 

Батьки вели натуральне господарство: що вирощували, 

те й споживали. Мама взимку пряла волокно з льону та 

конопель. Нитки збирали великими клубками, а згодом на 

ткацькому верстаті ткали полотно, яке відбілювали на луках. З 

полотна шили верхній і нижній одяг. Полотняні сорочки були 

дуже жорсткі й колючі, аж доки полотно не “виходилось”. 

Дитячі шкільні товариші, з котрими вчився і грався Анатолій, 

— це Вітя й Ігор Клоси, Володя Квіка, Олесь Левчук, Віктор 

Следзь, Віра Дума, Віра Заєць, Полінарія Поліщук. 

 

Перші поневіряння 

Раннє дитинство у с. Седліска завершилося в листопаді 

1941 р., коли німці виселили все українське село, понад 300 
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сімей, на малородючі землі Холмщини, в села, з яких вивезли 

поляків. Виселення відбулося наприкінці листопада, батькам 

дозволили взяти зі собою фіру, невелику скриню з речами, 

одяг, кожух діда Івана — ним Анатолій з молодшим братом 

Ростиком рятувався від холоду. Великим етапом вирушили 

фури під конвоєм озброєних німців на мотоциклах. Їхали 

напівголі й голодні. У покинутому господарстві Яртисів 

залишились дві корови, свиня, кури, гуси, качки, кролі. У хати 

заселялись фольксдойчі (онімечені поляки). Анатолій дотепер 

пам’ятає, як вони перетинали околиці м. Холм. Там, у гімназії, 

вчилися односельчани — Віра Бонь і Коля Добуш, що винесли 

їм на дорогу кип’яток (замість чаю) без цукру, який допоміг 

зігріватись. Згодом колону розподілили — по кілька десятків 

возів — для розміщення у селах. Сім’я Яртисів опинилася у 

с. Гдешин Грубешівського повіту. Їх прийняла одна сім’я, всі 

тіснилися у кімнаті, спали на соломі. Засобів для існування не 

було. Щоправда, місцеві господарі давали картоплю, а хліб був 

як цукерок. Тут прожили до весни 1942 р. На початку квітня 

1942 р. німці відправили переселенців на північ від Холма. 

Велика група опинилася у с. Терешин Холмського повіту. В 

ньому раніше проживали поляки, котрих німці виселили в 

інші місця. У господарстві, що зайняла сім’я Яртисів, 

залишилася корова, але вона не давала молока; підвал був 

порожній — ні картоплі, ні овочів. Тут Яртисі мешкали до 

липня 1944 р. 

Марія Йосипівна варила з гречаної муки “бумжур” на 

воді, який їли без хліба, а в животі “грала музика” від голоду. 

Батьки обробляли невеликі клаптики землі, засіяні пшеницею, 

житом, картоплею та буряками. У Терешині Анатолій 

навчався у початковій школі, розташованій за 3 км від села. Тут 

закінчив третій і четвертий класи. Викладали українською 

мовою, однак знання були примітивні. 
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Проживання в Терешині виявилося неспокійним. Часто 

вночі нападали польські бандити. Так, одного разу, вони 

поклали на долівку маму, батька, Анатолія з братиком, дідуся. 

Шукали зборю і коштовні речі. Цієї ночі бандити забрали 

чудовий акордеон, на якому майстерно грав Василь Іванович, а 

в Анатолія — новий костюмчик, який пошили батьки до 

Великодня. Хлопець залишився голим та обдертим. 

У 1944 р. під час просування вперед Червоної армії сім’я 

Яртисів покинула Терешин і переховувалася в окопах у 

сусідньому селі. Після вступу радянських військ на територію 

Польщі, зокрема Грубешева, Замостя, вигнані українські 

родини седліщан з усіх навколишніх сіл і селищ негайно 

повернулися на землі, де століттями мешкали їхні родини, де 

поховані родичі й повинні жити нащадки. Поверталися до 

с. Седліска на підводах. Приїхали в село, яке на 2/3 було спалене 

і зруйноване війною. Дерев’яна хата, стодола, стайня згоріли. З 

липня до листопада 1944 р. сім’я Яртисів жила у хліві Антона 

Івановича. 

 

Депортація 

У листопаді 1944 р. розпочалась кампанія з депортації 

жителів села на постійне проживання у східні області України 

— Дніпропетровську й Одеську. На залізничну станцію Завада 

були подані товарні вагони, куди завантажували людей і 

тварин. Зі сім’єю Яртисів у вагоні їхала корова, яку виміняли на 

коня. Ешелон рухався на схід упродовж двох тижнів, оскільки 

війна продовжувалась. Значну кількість родин доставили у 

Дніпропетровську область. Там відбувся розподіл родин по 

колгоспах. Сім’ї Василя та Марії Яртисів, Антона Яртися, 

Михайла Клоса, Івана Думи й інших поселили в селищі 23 

Орджонікідського району Дніпропетровської області. У грудні 

того ж року Яртисі опинились у розваленій хаті без вікон і 

дверей, з дірявим розбитим дахом, без їжі, світла, води і тепла. 
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Корова стояла у хаті, на кухні. Узимку батьки Анатолія ходили 

на кукурудзяні лани, засипані снігом, за качанами, на 

соняшникові — щоби витягувати насіння. У печі палили 

соломою та висохлими бур’янами. У 1945—1946 рр. батьки 

працювали у колгоспі. Мама була ланковою, обробляла посіви 

кукурудзи та соняшника. 

На Дніпропетровщині Анатолій відвідував школу в 

с. Новософіївка, де закінчив п’ятий і шостий класи. І хоча не 

вистачало підручників, зошитів, ручок та олівців, хлопець 

отримав добру початкову освіту, зокрема з української мови та 

математики. Неврожайним і сухим видався 1946 р., заробіток у 

колгоспі був мізерний — на трудодень видавали по 200 г зерна. 

 

Львівський період 

У жовтні 1946 р. розгорнувся рух за повернення на рідні 

землі. Сім’я Яртисів вирішила дістатися ближче до рідного 

краю. Мама і тітка Ганя на сімейній раді ухвалили йти до 

Львова пішки, разом з коровами, незважаючи на те, що 

відстань становила 1200 км, — адже діти без молока не можуть 

жити. Подорож тривала 1,5 місяця. Батько з двома синами — 

Ростиком і Анатолієм та бабусею Ганною на колгоспній 

підводі добралися до найближчої залізничної станції та з 

невеликим багажем вирушили до Львова товарними 

потягами. Часто їхали на відкритій платформі, упродовж 10 

днів. З прибуттям до Львова розмістились у призьбі 

приватного будинку Олександра Добоша. Згодом батько 

разом з односельчанином Григорієм Завадою зайняли 

напівзруйнований будинок у кінці вулиці Личаківської на 

основі евакуаційного листа й опису майна. Мама повернулася 

до сім’ї у листопаді 1946 р. Однак до Львова вона привела не 

свою чорно-білу молочну корову, бо та підвернула ногу, а 

первістку, яка давала лише 2 л молока щоденно. Так 
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розпочався львівський період у житті сім’ї. Згодом батько 

влаштувався на роботу в артіль ім. Фрунзе — робітником-

бондарем – виготовляв дерев’яні бочки. Заробітна плата була 

невисокою, а продовольча картка обмеженою — 500 г хліба на 

день, який розподіляли на п’ять скибок між членами сім’ї. 

Жили бідно, у постійних злиднях. 

У вересні 1946 р. Анатолій продовжив навчання у 

сьомому класі 63-ої неповної середньої школи Львова. 

Спочатку було складно, оскільки не вистачало глибоких знань 

за попередні класи. Проте наполегливість допомогла дуже 

швидко увійти у ритм. Важливу роль у становленні особистості 

Анатолія відіграли такі педагоги, як Марія Білик — учитель 

української мови та літератури і класний керівник, учитель 

математики — Михайло Тутко, учитель географії — Василь 

Наливайко, російської мови і літератури — Любов Федорівна 

та ін. Марія Білик часто приходила додому, розмовляла з 

батьками, давала добрі поради та консультації хлопцеві. 

Навчання ускладнювалось тим, що Анатолій частенько 

голодував. Батьки не мали змоги дати до школи шматок хліба. 

На великій перерві смакував склянкою чаю і грудочкою цукру. 

В класі були учні зі заможних родин, на перервах вони їли 

великі скибки хліба зі смальцем або маслом, але ніколи не 

ділилися з голодними. Обіди вдома — це ріденькі й сині 

картопляні зупи зі жменькою пшона. Коли Анатолій 

повертався зі школи, мама давала картоплину, яку він різав на 

пластинки, пік на плиті й хрумав замість хліба. Стара, 

розвалена хата не мала освітлення, уроки хлопець учив при 

каганці, не було дров. На щастя, поряд був ліс, і Анатолій з 

батьком ходили за хмизом, несли його додому на плечах. 

Особливо важко було взимку. Попри великі труднощі й 

матеріальну скруту, Анатолій учився добре і в червні 1947 р. 

успішно закінчив сьомий клас з оцінками “добре” і “відмінно”. 

Із предметів особливо подобались математика й історія. 
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Перші кроки юності 

У липні 1947 р. Анатолій Яртись подав документи до 

Львівського технікуму радянської торгівлі на товарознавче 

відділення промислових товарів. Конкурс відбувався на основі 

свідоцтва про освіту. З 1 вересня став студентом, де провчився 

три роки. Був відмінником навчання і у травні 1950 р. закінчив 

технікум з відзнакою, отримавши червоний диплом. Однак 

працювати у торгівлі не став. На виховання Анатолій Яртися 

мали вплив педагоги Т. Мірошенко, яка дуже цікаво вела курс 

з історії, з товарознавства – П. Безручко, директор технікуму 

В. Секретарюк. 

Новий період у житті Анатолія розпочався з жовтня 

1952 р., коли його обрали на посаду другого секретаря 

Залізничного райкому комсомолу. В апараті райкому 

працювали тоді кращі представники молоді, наприклад, 

Анатолій Черненко вчився на II курсі історичного факультету 

Львівського університету. Це був прекрасний організатор 

молодіжного руху, який умів налагоджувати теплі й дружні 

стосунки з молоддю, в тому числі й з А. Яртисем. 

Кожного року в палаці залізничників проходили 

вечори трудової та бойової слави, зустрічі з героями праці, 

конкурси й фестивалі художньої самодіяльності. У серпні 

1952 р. Анатолій поступив у Львівський університет на 

історичний факультет зі заочною формою навчання. 

 

Знакові події 

У листопаді 1952 р. Анатолій одружився зі студенткою 

V курсу біологічного факультету університету Валентиною 

Черненко. 

Це була знакова подія у його житті та в створенні умов 

для науково-педагогічної діяльності. Валентина стала 

справжньою берегинею сім’ї, лагідною та чуйною дружиною, 
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доброю, щедрою матусею. Упродовж 64 років подружнього 

життя вони виховали двох синів — Володимира й Анатолія; є 

чотири внуки — Сергій, Володимир, Андрій, Михайло, 

правнуки Дем’ян та Матвій і довгожданна правнучка Анничка. 

Діти закінчили школу зі золотою медаллю та з відзнакою — 

хімічний факультет Львівського державного університету ім. 

І. Франка. 
 

 
 

Валентина й Анатолій у студентські роки 
 

Анатолій Васильович гордиться синами за їхню 

самовіддану творчу працю, талант і здобутки в науковій 

діяльності, за моральні чесноти, любов і пошану до батьків. 

Старший син — доктор хімічних наук, професор Норвезького 

університету науки і технологій м. Тронгейм — перебуває на 

орбіті світової науки в галузі кристалохімії водню та 

нанотехнологій. Молодший Анатолій тривалий час працював 

науковим співробітником на кафедрі хімічної технології 
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силікатів НУ “Львівська політехніка”, а тепер прцює на 

філософському факультеті університету ім. І. Франка. Дружина 

Анатолія Васильовича (нині покійна) Валентина Михайлівна 

близько 50 років викладала хімію у СШ№44 м. Львова. За 

багаторічну самовіддану працю їй присвоєно звання 

заслуженого вчителя України та Соросівського вчителя, вона 

нагороджена знаком “Відмінник народної освіти” (детальніше 

про Валентину Яртись див. далі). 
 

  
 

Сім’я Яртисів: Валентина Михайлівна, Анатолій Васильович, сини Толік, 

Володя 
 

Після закінчення ІІ курсу Анатолій Яртись вирішив 

перейти на стаціонарне навчання з метою кращого здобуття 

освіти. У той час він працював на комсомольській роботі й 

звільнитися було непросто. Секретар обкому комсомолу 

Ф. Бровко на засіданні бюро відмовив у звільненні за власним 

бажанням, а звільнили як такого, котрий нібито ухиляється від 
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служби в Радянській армії. Однак прохання А. Яртися про 

переведення зі заочного відділення на стаціонар історичного 

факультету підтримали проректор Олександр Цибко, декан 

історичного факультету Іван Донець, заступник секретаря 

парткому А.Черненко. 

На початку вересня 1953 р. ректор університету 

Є. Лазаренко підписав наказ про зарахування А. Яртися на ІІI 

курс історичного факультету. Так у житті Анатолія сталася ще 

одна знакова подія — змагання за отримання вищої освіти. 

Розпочався університетський період навчання і подальшої 

трудової діяльності, що тривав 60 років. На ІІІ курсі 

історичного факультету студент зустрівся з провідними 

викладачами, котрі цікаво читали лекційні курси, допомагали 

й підтримували його. Це були професори 

Афанасій Зашкільняк, Юрій Гербільський, Петро Челак, 

Тетяна Солтановська, Ганна Гладківська, Іван Кошарний, 

Мартин Лебович та ін. Іспити з усіх предметів Анатолій 

складав на“добре” і “відмінно”. Особливі труднощі виникли зі 

заборгованістю з військової справи за І та ІІ курси з артилерії, 

військової тактики, матеріальної частини стрілецької зброї. На 

допомогу, за словами Анатолія Васильовича, тут зголосився 

однокурсник Арсен Гудима, який упродовж року приходив до 

Яртисів на квартиру і займався з Анатолієм. Часто вони 

стріляли умовно, подаючи команди: “На позицію! Є! Вогонь!” 

Іспити студент склав з оцінками 5 і 4, що й дало змогу 

отримати стипендію. 

Близькими друзями Анатолія були Микола Крикун, 

Микола Фаст, Михайло Пелещишин, Степан Струк, 

Ярослав Ісаєвич, Людмила Шиванова, Нінель Славінська, 

Галина Савчук, Володимир Чугай. Після успішного закінчення 

III курсу Яртись завоював авторитет серед студентів та 

викладачів. На IV курсі навчання його обрали секретарем 

комітету комсомолу історичного факультету, а на V курсі — 
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старостою академічної групи. У період навчання брав участь у 

конкурсах студентських наукових робіт, де посідав провідні 

місця. Науковою роботою А. Яртися керували 

Ю. Гербільський, Г. Глядківська, І. Кошарний. Суспільні 

дисципліни викладали професори А. Брагінець, А. Вовчик, 

М. Петровський, А. Пашук. У червні 1957 р. А. Яртись закінчив 

університет. Випускні іспити склав на “відмінно”. Згідно з 

розподілом молодих спеціалістів був скерований на посаду 

заступника директора технічного училища № 3 м. Львова на 

базі заводу автонавантажувачів. Цю посаду обіймав півтора 

року, а в березні 1958 р. був запрошений на посаду лектора 

Львівського музею ім. В. І. Леніна. Тут освоїв навички 

викладацької роботи. Важливу роль у подальшому 

становленні особистості А. Яртися відіграли директор музею 

Б. Дудикевич, заступник директора Д. Мінов, завідувач 

лекторської групи К. Слівінський. 

 

Львівський університет і його вплив на науково-педагогічну 

 та громадську діяльність 

У липні 1960 р. проректор Львівського університету ім. 

І. Франка Андрій Брагінець запросив А. Яртися в аспірантуру 

на кафедру філософії. У жовтні 1960 р. він склав вступні іспити 

на “відмінно” і був зарахований аспірантом за спеціальністю 

“Історія філософії”. З 1961 р. розпочав викладацьку роботу. 

Кандидатські іспити знову ж таки склав на “відмінно”. 

Міністерство освіти України скерувало його на посаду 

асистента кафедри філософії, де працював на посадах 

асистента, старшого викладача, а згодом — доцента з 1963 до 

1978 рр. Кандидатську дисертацію Анатолій Васильович 

успішно захистив за керівництва професора А. Брагінця у 

1968 р. На викладацькій роботі на кафедрі філософії працював 

15 років. Учителями та наставниками А. Яртися були 

професори А. Брагінець, А. Пашук, Б. Кубланов, О. Веремєєва, 
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Т. Старченко та ін. З приємністю і вдячністю згадує Анатолій 

Васильович колег по навчанню та праці В. Стасишина, 

А. Нечипурука, Т. Сеника, О. Малюк, з котрими склалися добрі 

товариські стосунки, які ґрунтувалися на взаємоповазі та 

підтримці. Упродовж двох років А. Яртись виконував 

обов’язки завідувача кафедри. 

Навчаючись в аспірантурі, а згодом працюючи на 

викладацькій роботі, активно брав участь у громадсько-

політичному житті. У 1972 р. Анатолія Васильовича 

призначили на посаду завідувача відділом науки та навчальних 

закладів Львівського обкому партії. У відділі науки разом з ним 

працювали заступники М. Брик та Н. Ничкало — 

високоінтелігентні й порядні люди. У травня 1973 р. був 

звільнений з посади без слідства і попередження “за прояви 

націоналізму в Львівському університеті”. Адже окремі 

студенти читали твори М. Грушевського, деякі викладачі 

(професор М. Олексюк, доцент М. Волянюк) “порушували 

принцип об’єктивності та партійності при оцінці світогляду 

Левицького, Тудора і под.” На бюро обкому партії, за 

пропозицією його секретарів С. Куцевола та К. Пирожака, 

А. Яртися звільнили з посади з оголошенням догани без 

занесення до облікової картки. Ректорові університету 

М.Максимовичу оголосили догану зі занесенням до облікової 

картки, секретарю парткому Т. Старченко — сувору догану без 

занесення до облікової картки. У цей же день з посади були 

звільнені зі суворими доганами директор Інституту суспільних 

наук М. Олексюк та головний редактор видавництва 

«Каменяр» І. Сварник. 

Рішенням бюро А. Яртися повернули на роботу в 

університет. Таке рішення бюро обкому прийняло на підставі 

доповідної записки “Про прояви націоналізму у Львівському 

університеті ім. І. Франка”, яку сфальшували та підписали — 

Трубіцин, Меньшов, Томенчук, Більченко. 
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З 15 травня 1973 р. Анатолій Васильович обійняв посаду 

доцента кафедри філософії. У 1974—1975 рр. викладав 

філософію у м. Нітра (Словаччина) у педагогічному та 

сільськогосподарському інститутах. У липні 1978 р. був 

призначений, а згодом обраний на посаду завідувача кафедри 

атеїзму, етики та естетики, згодом перейменованої на кафедру 

теорії та історії культури, де працював упродовж останніх 25 

років. 

У жовтні 1978 р. А. Яртись став проректором 

університету з навчально-виховної роботи. На цій посаді 

працював понад 12 років з ректорами М. Максимовичем, 

В. Чугайовим, І. Вакарчуком. У 1970 р. йому присвоєне звання 

доцента, а 1981 р. — професора. 

— Мої стосунки з деканатами та кафедрами, 

провідними професорами і доцентами університету в період 

перебування на посаді проректора з навчально-виховної 

роботи, — розповідає Анатолій Васильович, — здійснювались 

на засадах толерантності, доброзичливості та принциповості. 

Я постійно вивчав кращий досвід навчально-виховної роботи, 

уважно прислухався до думки колег, спокійно реагував на 

критичні зауваження та побажання. У пам’яті закарбувалися 

імена багатьох професорів та доцентів, які завжди були 

толерантними, доброзичливими у вирішенні важливих 

проблем навчально-виховного процесу, в організації наукових 

досліджень, інших важливих проблем у житті університету. З 

особливою приємністю згадую імена професорів А. Брагінця, 

Є. Гладишевського, А. Пашука, І. Дорошенка, А. Зашкільняка, 

М. Кубланова, В. Здоровегу, Т. Панько, Н. Тітову, К. Кусько, 

М. Крикуна, В. Лисого, Н.Черниш, О. Семківа, В.Нора, 

Б.Тищика, доцентів Г.Давидову, В.Стасишина, В. Михайлова, 

М. Поліщука та багатьох інших, котрі були для мене великим 

прикладом у ставленні до викладання, наукової роботи, 

студентів та колег по роботі. 
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З приємністю згадує Анатолій Васильович співпрацю з 

професором Степаном Арсентійовичем Макарчуком, який 

багато років був деканом історичного факультету і зробив 

вагомий внесок у розвиток львівської історичної школи. 

З 1982 до 1990 рр. А. Яртись очолював раду зі захисту 

кандидатських дисертацій з філософії. За вісім років було 

захищено понад 50 дисертацій. За час роботи на 

філософському факультеті підготував 12 кандидатів 

філософських наук, серед котрих — Н. Маянська, А. Сімончик, 

І. Грика, В. Стеценко, А. Васьків. 

Лекційні курси читав на історичному, юридичному, 

філософському, географічному факультетах, факультеті 

іноземних мов, спецкурси “Національна ідея в духовній 

культурі України”, “Охорона пам’яток культури” – на 

філософському факультеті. Студенти до навчання ставилися 

сумлінно, на іспитах та заліках демонстрували глибокі знання. 

Упродовж 25 років на кафедрі функціонувала 

спеціалізація з історії культури на базі історичного факультету. 

Щороку навчалося 15 осіб стаціонарно і 10 — заочно. 

Спецкурси для студентів читали, окрім А. Яртися, професор 

Н. Черниш, доценти В. Стеценко, А. Сімончик. Більшість 

студентів захищали дипломні роботи на “відмінно”. Кращі 

випускники спеціалізації вступали до аспірантури, а потім 

захищали кандидатські дисертації, у тому числі О. Ліщинська, 

Н. Мадей, А. Васьків. 

Перебуваючи на посаді завідувача кафедри теорії та 

історії культури, Анатолій Васильович докладав зусиль для 

того, щоби склався згуртований, висококваліфікований 

колектив викладачів. Провідну роль серед них відігравали 

професори М. Кашуба, Н. Черниш, доценти О. Сінькевич, 

С. Шендрик, В. Стеценко, А. Васьків, асистент О.Мальчевський, 

які сумлінно та самовіддано виконували обов’язки, активно 

працювали над підготовкою підручників і навчальних 
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посібників. Згодом кафедру очолив доктор філософських наук, 

професор В. Мельник, нині ректор Львівського університету. 

— За його керівництва, — каже Анатолій Васильович, — 

продовжували працювати легко і творчо, дотримуючись 

добрих традицій і враховуючи нові віяння часу. 
 

 
 

Наукова конференція 
 

Наукові інтереси Анатолія Васильовича Яртися були 

присвячені дослідженню актуальних проблем з історії 

філософії, історії духовної культури України, релігієзнавства. 

За 35-річний період роботи на кафедрі завдяки його 

організаторській роботі підготовлено п’ять вагомих і цікавих 

посібників. Так, “Історія світової та вітчизняної культури” 

вийшла у 1994 р. за редакцією професора А. Яртися, доцентів 

С. Шендрика та С. Черепанової під грифом Міністерства освіти 

і науки України. Друге, доповнене видання 2004 р., побачило 
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світ у вигляді “Лекцій з історії світової та вітчизняної культури” 

за редакцією професора А. Яртися і професора В. Мельника. 

Оночасно на кафедрі був підготовлений до видання 

навчальний посібник з історії української культури за 

редакцією доцента С. Черепанової, співавтором був А. Яртись. 

У 2012 р. опубліковано навчальний посібник “Історія 

української культури” за редакцією професорів В. Мельника, 

М. Кашуби і А. Яртися. Вийшов також посібник 

“Релігієзнавство” (А. Яртись, А. Васьків) під грифом 

Міністерства освіти і науки України та навчальний посібник 

“Відповіді на екзаменаційні питання”. 
 

 
 

Конференція до 110-річчя від дня народження професора А.Брагінця 
 

За 50-річний період роботи у Львівському 

національному університеті А. Яртись опублікував 120 

наукових праць, став співавтором чотирьох монографій. 

Десятки статей присвячені аналізу сутності, філософського 

змісту й історії української національної ідеї, яку розвивали 

представники філософської та культорологічної думки в 
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Україні — Ю. Бачинський, М. Міхновський, Т. Шевченко, 

І. Франко, А. Шептицький та ін. 

З виходом на заслужений відпочинок брав участь у 

роботі двох Міжнарожних конференцій присвячених 200-

річчю від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчю від дня 

народження митрополита Андрея Шептицького, а також у 

конференції філософського факультету, присвяченій 110-річчю 

від дня народження професора Андрія Степановича Брагінця – 

засновника кафедри філософії Львівського університету. 

 

ПРЕДСТАВНИК ВИДАТНОЇ ПЛЕЯДИ ВИКЛАДАЧІВ 
 

Анатолій Васильович Яртись належить до видатної 

плеяди викладачів Львівського університету післявоєнних 

років, вирізняється доробком у сфері наукової та педагогічної 

діяльності. Ставши аспірантом на кафедрі філософії за 

керівництва Андрія Степановича Брагінця, Анатолій 

Васильович зосередив увагу на дослідженні історії української 

філософії, що, до речі, в ті часи виявилося не дуже вдячною 

справою, оскільки завжди можна було б нажити 

націоналістичних звинувачень. Тематика з обсягу української 

філософії підтримувалася Андрієм Степановичем Брагінцем – 

тогочасним завідувачем кафедри філософії, що й належить до 

честі Андрія Степановича. Варто зазначити: Анатолій 

Васильович дуже добре справився з підготовкою дисертації, 

яку успішно захистив. 

Анатолій Васильович розвивав також свої наукові 

зацікавлення й у сфері релігієзнавства, при цьому обминав 

нав’язування атеїстичних та ідеологічно-політичних 

інтерпретацій таких делікатних явищ, як релігійні вірування, 

зокрема християнства. Анатолій Васильович займав наукову 

позицію у трактуванні релігієзнавчих проблем, уникаючи 

різних ідеологічних епох. Треба було мати велику силу духу, 
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щоб в умовах безмежного тоталітаризму чесно, об’єктивно 

представити такі складні та науково відповідальні релігієзнавчі 

проблеми, які відкрито придумувалися панівною атеїстичною 

ідеологією. 

Анатолій Васильович плідно працював і в галузі історії 

та теорії культури, беручи участь у підготовці монографій, 

підручників, статей. 

А.В.Яртись повсякчас працював сумлінно, зокрема у тих 

сферах, що роблять людину моральною, благородною, 

доброю, – філософській, релігієзнавчій, культурологічній. 

Анатолій Васильович обіймав службові посади — 

завідувача кафедри, проректора з навчальної роботи. Важливо 

зазначити, що він був певний час головою ради зі захисту 

кандидатських дисертацій. У всіх випадках Анатолій 

Васильович показав себе компетентним керівником. 

У сферах всієї життєдіяльності Анатолій Васильович 

утілював вимоги доброзичливості, людяності, а головне – 

дотримувався принциповості, справедливості, був рішучим 

противником зла. Як особистість Анатолій Васильович справді 

є зразком людяності для молодшого покоління: у нього можна 

багато чого навчитися. Бути людиною — це велика 

відповідальність, і цю місію Анатолій Васильович виконує 

упродовж свого складного життя. 

 

Андрій Пашук, 

доктор філософських наук, професор 

 

ШЛЯХАМИ ПОРОЗУМІННЯ 

 

Моє знайомство з Анатолієм Васильовичем Яртисем 

відноситься до того часу, коли він був проректором ЛДУ (зараз 

– ЛНУ). Під час навчання в університеті мені не довелося 
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особисто спілкуватися з ним, і ось уже як працівник 

Львівського музею історії релігії я звернулася до проректора з 

питанням щодо співробітництва наших установ. Ця зустріч 

залишила надзвичайно приємне враження. Ввічливість, 

доброзичливість, бажання і вміння вислухати та знайти шляхи 

порозуміння – таким був стиль спілкування проректора 

Яртися. 

Анатолій Васильович працював на посаді проректора з 

1978 до 1990 рр. У сферу його діяльності входило керівництво 

навчально-методичною, виховною роботою, налагодження 

міжнародного співробітництва. Він став одним з ініціаторів 

створення «Черемошу» та організатором поїздок цього 

славетного колективу до Києва, Москви, гастролей у Польщі. 

Через кілька років, у «лихі 90-ті», Анатолій Васильович 

приймав мене на роботу на очолювану ним кафедру теорії та 

історії культури. 

На кафедрі панувала атмосфера ділової співдружності. 

Значною мірою це було зумовлене продуманою кадровою 

політикою її завідувача. На кафедрі працювали досвідчені 

викладачі, котрі як старші колеги передавали досвід молоді. 

Анатолій Васильович докладав значних зусиль для того, 

щоб колектив кафедри постійно поповнювався молодими 

науковцями, випускниками аспірантури. Він опікувався 

кожним з них, надаючи допомогу в підготовці лекційних 

курсів, допомагаючи оволодівати навичками викладацької 

роботи. Його м’якість і доброзичливість поєднувалися з 

вимогливістю, слушні поради – з конкретною допомогою. 

Лекційні курси оновлював із урахуванням сучасних наукових 

досліджень. 
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Колектив “Черемош” 

 

Саме цей його досвід знадобився під час підготовки 

одного з перших в Україні підручників з історії світової та 

вітчизняної культури, що одержав високу оцінку викладачів, 

науковців, студентів. 

Професор багато уваги приділяв науковій роботі. Його 

публікації постійно з’являлися на сторінках наукових видань. 

За його керівництва розроблялись наукові теми. Одна з них – 

«Україна і слов’янський світ», яка стала стимулом для 

подальших досліджень міжкультурних зв’язків. За його 

керівництва захистили кандидатські дисертації 12 аспірантів. 

Навіть тоді, коли Анатолій Васильович вийшов на заслужений 

відпочинок, він не полишав наукової діяльності, брав участь у 

конференціях, подавав до друку статті, присвячені актуальним  

проблемам української культури. Молоді колеги щиро вдячні 

йому за допомогу в підготовці дисертаційних досліджень. 

Професор надавав їм необхідні консультації, навчав секретам 
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Обговорення підручника на кафедрі 
 

стилістики наукової мови, виступав на засіданнях кафедри під 

час обговорення поданих до захисту дисертацій. Хоча в 

нашому університеті не існує інституту професорів-

консультантів, Анатолій Васильович фактично виконує ці 

обов’язки, залишається позаштатним членом кафедри теорії 

та історії культури. 

Віддаючи належне професорові Яртисю як викладачу і 

науковцю, не можу не сказати, що глибоку повагу багатьох 

людей, з котрими його зводила доля, він заслужив своїми 

моральними чеснотами. Це порядність і людяність, яких він не 

втрачав навіть у найскрутніших життєвих випробуваннях. Це 

його талант чоловіка, батька, дідуся, друга. Прекрасна родина, 

вірні й віддані друзі та колеги – той життєвий капітал, що має 

справжню цінність і ніколи не зазнає дефолту. 

Ольга Сінькевич, 

доктор філософських наук, 

доцент, завідувач кафедри теорії та історії культури 
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МІЙ ВІРНИЙ ДРУГ 
 

Першого вересня 1954 р. з'явився новий студент – 

високий, приємної зовнішності. То був переведений зі 

заочного відділення Анатолій Яртись, перед тим 

комсомольський працівник, уже одружений і батько. Він легко 

вписався у життя курсу, вирізнявся неабиякою 

організованістю, сумлінністю, відкритістю, інтелектуальністю. 

З ним мені було легко і приємно спілкуватися. Мені не 

довелося слухати Анатолія на практичних і семінарських 

заняттях, оскільки я навчався в іншій групі, але, зі слів його 

одногрупників, знаю, що виступи його були ґрунтовними і 

цікавими. У пам'яті закарбувалося наше перебування на 

сільськогосподарських роботах у колгоспах сіл Клебани (нині 

Жовківського району Львівської області) у вересні 1954 р. і 

Бредихіно (нині Бобринецьокго району Кіровоградської, тепер 

Кропивницької області) у вересні 1955 р. – участь у них 

Анатолія була помітною, а також виїзд у Москву на архівно-

музейну практику в червні-липні 1955 р. 

Після закінчення університету наші шляхи розійшлися: 

Анатолій обрав сферою своїх інтересів філософію, я 

залишився істориком. Обом нам довелося багато-багато років, 

аж до виходу на заслужений відпочинок, працювати в рідному 

університеті. Дружні зв’язки між нами, що встановилися під 

час навчання, не припинялись. Ми всіляко підтримуємо один 

одного. Я дуже вдячний Анатолієві за допомогу мені у 1972 р., 

коли він, тоді завідувач відділу науки і навчальних закладів 

Львівського обласного комітету партії, переконав ректора 

нашого університету Миколу Григоровича Максимовича у 

неправдивості, безглуздості інформації про результати 

керованої мною навчальної практики студентів філологічного 

й історичного факультетів в Оломоуцькому університеті у 

Чехословаччині (нині – Чеській Республіці). Інформацію склав 
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мій недоброзичливець Володимир Гурін, який у той час в 

обкомі відповідав за відправлення за кордон організованих 

груп. На жаль, такій інформації ректор повірив і готовий був 

покарати мене. До речі, в обкомі наступного року повелися з 

Анатолієм так, що інакше, як неподобством назвати це не 

можна. Сьомого травня, у день його народження (!), Анатолія 

абсолютно безпідставно, зовсім для нього неочікувано, 

звільнили з роботи. Добре, що хоча квартиру, яку він отримав 

за місяць до цього, у нього не відібрали.  

Лікуванням у грудні 2012 р. у залізничній лікарні Львова 

я також завдячую Анатолієві – він зумів її керівництво 

переконати в необхідності обстеження мого здоров'я.  

В Анатолія великі заслуги перед Львівським 

університетом. Своєю багатолітньою і невтомною працею він 

чимало зробив для нього. Тому, на мою думку, він і зараз 

сповнений сил та наснаги і може давати студентам знання. 

Ось уже 62 роки знаємось ми, обом нам за 80. Дружбою 

з Анатолієм Яртисем я дорожу, пишаюсь і горджусь. Я знаю – 

на нього завжди можна покластись, він ніколи не підведе. 

 

Микола Крикун, 

доктор історичних наук, професор  

 

П’ЯТДЕСЯТ РОКІВ ПЛІДНОЇ ПРАЦІ 

АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ЯКИМ Я ЙОГО ЗНАЮ 

 

Будь-яка спроба всебічно охарактеризувати цю чудову 

людину, наділену багатьма чеснотами, була би марною у 

межах коротких спогадів. Тож моя оповідь буде подана, на 

жаль, лише кількома фрагментами, котрі, сподіваюсь, дадуть 

певну уяву про Анатолія Васильовича Яртися. 

…Осінній ранок. Сонце, яке ще в повній силі щедро 
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золотавить верхівки дерев старого парку, шпилі й дахи 

будинків. Щирим золотом полум'яніють і вікна будівлі, що не 

лишає нікого байдужим. Адже це – храм науки, альма-матер 

видатних учених, громадських діячів, поетів і письменників – 

Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Велична споруда ніби застигла в часі – вона не старішає. Як і 

оця людина, що стрімко наближається до університету. Вона 

теж вирізняється з натовпу високим зростом, величною 

поставою, шляхетними рисами обличчя і дуже молодими 

очима, котрі випромінюють глибоку мудрість і жвавий інтерес 

до життя. Уже понад півстоліття професор Анатолій 

Васильович Яртись приходить до університету, з яким його 

міцно пов'язала доля: спочатку студент, потім аспірант, 

доцент, професор; завідувач кафедри, проректор із навчально–

виховної роботи та роботи з іноземними студентами. Та яку б 

посаду Анатолій Васильович не обіймав, головною для нього 

була і лишається улюблена робота; зміст її – навчання і 

виховання студентської молоді, формування високо-

кваліфікованих спеціалістів для потреб Української держави, 

розвиток української науки та культури. 

Мені пощастило близько 40 років працювати на одній 

кафедрі з Анатолієм Васильовичем. Весь цей час я, як і не одне 

покоління моїх колег, мали честь навчатись у нього мистецтву 

педагогіки, наукової творчості, відданості обраній професії. А 

ще нам хотілося хоч трохи перейняти ті якості Анатолія 

Васильовича, яким не вчать у школах та вишах, а даються 

людині від народження чи досягаються постійною копіткою 

роботою над собою. Це – шляхетність, інтелігентність, харизма.  

Університет і професор Яртись. Я не уявляю їх окремо 

один без одного. Щодня Анатолій Васильович працював і 

зустрічався з величезною кількістю людей. І я абсолютно 

переконана: для кожного з них поняття «Львівський 
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Виступ ансамблю Люблінського університету на посвяті в студенти 
 

університет» асоціювався саме з професором Яртисем: велич 

одного доповнювалась харизмою іншого. Про Анатолія 

Васильовича знають і говорять добрі слова в усіх куточках 

України, у близькому й далекому зарубіжжі. Його цінують як 

висококваліфікованого працівника вищої школи, 

талановитого вченого, цікаву та глибоко порядну людину. 

На мою думку, досягнення професора Яртися в усіх 

напрямах його діяльності зумовлені передусім високою 

вимогливістю до себе, почуттям відповідальності, 

самодисципліною, перфекціонізмом. Будь-яку справу він 

завжди прагнув довести до досконалості, до граничної 

точності, навіть надати їй певної естетики. Взяти хоч би такий 

приклад: текст ділового документа чи наукової статті, 

кандидатської або докторської дисертації, автореферату, 

підготовлений до друку текст підручника чи відгуки на роботу 
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Лекція в кабінеті історії університету 
 

колег він, не рахуючись з особистим часом, вичитував і правив 

з таким педантизмом і майстерністю, що вони набували 

довершеної форми. Після «руки» Анатолія Васильовича 

правити було вже нічого. Стиліст він пречудовий. Ми, колеги 

й вихованці, вчились роботі над текстом і стилем саме в 

Анатолія Васильовича. 

Те ж саме прагнення до бездоганності виявлялося і в 

його лекціях, які професор Яртись читав студентам: чіткі 

фрази і визначення, точні цифри і дати, яскраві приклади і 

факти, плюс талант лектора, не просто лектора, а майстра 

слова, приваблювали увагу студентів. Вони приходили саме на 

ЙОГО лекції, як приходять на концерт чи виставу улюбленого 

виконавця. 

Особливості мого розкладу давали можливість 

спостерігати за роботою Анатолія Васильовича в 
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позанавчальний час. Мене і колег вражало, скільки терпіння, 

бажання навчити, дати знання було у професора Яртися, коли 

він після насиченого трудового дня, стомлений, ще знаходив 

час для роботи зі студентами. Він опікувався не тільки 

навчанням студентів, а й їхнім життям загалом, міг зацікавити 

студентів навчанням, беручи до уваги їхні інтереси. 

У ставленні до людей виявляються найкращі риси 

характеру професора Яртися: доброзичливість, милосердя, 

толерантність. Багато людей відчули його турботу, щире 

прагнення допомогти. Так, зокрема, було, коли я 

розчарувалась у своїй роботі над кандидатською дисертацією. 

Мною оволоділа душевна криза, опустились руки, пропала 

впевненість у собі. Саме Анатолій Васильович наполіг, аби я 

довела справу до кінця. Він знайшов потрібні слова, порадив, 

підказав, морально підтримав, створив сприятливі умови для 

завершення роботи. Наслідком цього став успішний захист, 

що повернув мені віру в себе, у своє майбутнє. 

Якщо в когось зі співпрацівників чи їхніх близьких 

виникали проблеми зі здоров’ям, Анатолій Васильович, мов 

«невідкладна допомога», тут же телефонував, домовлявся про 

консультації лікарів, діставав дефіцитні ліки, а потому завжди 

цікавився, як відбувається лікування, особисто відвідував 

хворих у лікарні. Одного разу, коли Анатолій Васильович 

відвідав мене в лікарні, я ненадовго за викликом лікаря вийшла 

з палати. За цей час Анатолій Васильович встиг розпитати всіх 

пацієнтів, котрі були там, про стан здоров’я, комусь щось 

порадив, когось підтримав добрим словом, усім без винятку 

підняв настрій. Коли він пішов, я ще довго і з приємністю 

слухала хороші й теплі відгуки про Анатолія Васильовича, а 

одна жінка зауважила: «Вам повезло, що Ви знайомі та 

працюєте з цією Людиною. Вона є втіленням Милосердя. Її 

місія – творити Добро і Справедливість». Анатолій Васильович 

не чув цих слів, але саме так він завжди чинив і чинить донині. 
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Ніколи не забував професор Яртись про людей, які пішли на 

заслужений відпочинок, прагнув зробити для них усе, що міг. 

Він завжди був поряд і в радості, й у горі, в потрібний 

час простягав руку допомоги мені та моїй сім’ї. Він багато 

сприяв становленню мене як кваліфікованого спеціаліста 

загалом, як особистості, був для мене вчителем і мудрим 

порадником. За це я довіку буду складати йому шану і 

дякувати від усього серця. Та я – не виняток. Слова захоплення, 

глибокої поваги та подяки промовляють на адресу Анатолія 

Васильовича безліч людей, вважаючи його, як і я, своїм 

Ангелом-Охоронцем. 

У моєму житті Анатолій Васильович відіграв важливу 

роль.  

Професор А. В. Яртись 40 років очолював нашу 

кафедру. Величезний строк, різні люди, характери й долі, 

різний вік, зрештою. Однак Анатолієві Васильовичу вдалось 

створити унікальний колектив, де всі якось по-особливому 

доповнювали один одного, де досвід старшого покоління 

передавався талановитій молоді. Натомість молодь вливала 

нові струмені та енергію в життя кафедри. Тут практично не 

було серйозних конфліктів, а панувала атмосфера приязні, 

взаєморозуміння і взаємодопомоги. Працівники інших 

кафедр, вишів, колеги з різних міст України в один голос 

зазначали, що наша кафедра має особливу ауру: сюди хочеться 

приходити, тут привітно, затишно, приємно. І ця особлива 

атмосфера була створена завдяки професорові Яртисю і вміло 

підібраному ним колективу людей, безмежно відданих своїй 

справі. 

Музою Анатолія Васильовича, запорукою всіх 

досягнень була кохана дружина Валентина Михайлівна, з якою 

вони прожили душа в душу понад 50 років. Це був ідеальний 

шлюб. Здавалось би, люди за такий тривалий час звикають 

одне до одного, їхнє життя котиться наїждженою колією, нічим 
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Розширене засідання кафедри 
 

особливо не дивуючи. Та тільки не в цьому випадку. Якою 

молодістю блищали їхні очі, а в їхньому спілкуванні 

відчувалася ніжність, свіжість почуттів, справжня відданість, 

щира турбота! Валентини Михайлівни цього року не стало, але 

пам'ять про неї живе в серцях її родини, численних учнів (адже 

Валентина Михайлівна була заслуженим вчителем України), а 

також всіх, хто її знав. 

Анатолій Васильович і Валентина Михайлівна безцінні 

багатства своєї душі та серця передали дітям і онукам, усім, 

кому поталанило бути їхніми учнями. 

Зараз Анатолій Васильович перебуває на заслуженому 

відпочинку. Проте, як і раніше, ні він, ні університет не можуть 

обійтись один без одного. Адже його знання і нині потрібні 

студентам, колегам, котрі радо вітають цю не старіючу, 

працелюбну і таку цінну для суспільства людину, яка звично 

крокує довгими університетськими коридорами в бік своїх 

рідних факультету і кафедри, щоб і надалі щедро сіяти 
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Розумне, Добре, Вічне. То ж нехай Бог оберігає Анатолія 

Васильовича, дарує йому добре здоров’я і ще багато років 

творчого життя. 

Людмила Пітусь,  

кандидат філософських наук, доцент 

 

РІВНЯЙТЕСЯ НА ВЧЕНОГО 

 

Анатолія Васильовича Яртися я знаю вже багато років. 

Він – один з найдосвідченіших, найкваліфікованіших і 

найшанованіших викладачів Львівського національного 

університету, котрий читав лекції, проводив практичні 

заняття, приймав заліки й іспити з історії української культури 

та з інших предметів на різних факультетах університету, в 

тому числі – на юридичному, де я працюю. 

Як відомо, Анатолій Васильович народився у травні 

1931  р. на території нинішньої Польщі – у с. Седліска 

Люблінського воєводства (повіт Замостя) у селянській сім’ї. 

Після переселення родини до Союзу РСР, на Львівщину, 

закінчив школу, а також технікум торгівлі й поступив на 

історичний факультет Львівського університету, який закінчив 

з відзнакою. 

Працював заступником директора технічного училища 

№3 м. Львова та на інших посадах. 

Закінчив аспірантуру в університеті та приступив до 

викладацької роботи, ставши невдовзі кваліфікованим 

викладачем та здібним науковцем. У 1986 р. Анатолій 

Васильович захистив кандидатську дисертацію, а згодом 

обійняв посаду доцента. Його здібності й авторитет в 

університеті засвідчує факт, що у 1978 р. він став проректором 

з навчальної роботи та перебував на цій посаді понад 12 років. 

Анатолій Васильович підготував та опублікував десятки 

статей і наукових матеріалів, низку навчальних посібників, 
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серед котрих звертають на себе особливу увагу «Історія 

української культури» та «Релігієзнавство». 

Він є талановитим педагогом, чуйним до потреб і 

запитів студентів, за що вони його щиро шанують та 

поважають. Так само чуйно він відноситься й до колег по 

роботі, допомагає аспірантам і молодим викладачам досягти 

належної педагогічної та виховної майстерності, наукових 

здобутків. 

Хочу побажати професору Анатолієві Васильовичу 

Яртисю міцного здоров’я, гарного настрою, подальших 

науково-педагогічних успіхів. На нього повинно рівнятися все 

молоде покоління науково-педагогічних кадрів університету. 

Дякуємо йому і ми – викладачі та студенти юридичного 

факультету – за яскраві лекції, цікаві семінари, чуйне ставлення 

до людей. 

Борис Тищик, 

заслужений професор Львівського національного університету 

імені Івана Франка, заслужений юрист України, завідувач 

кафедри історії держави права та політико-правових учень 

 

ЗАПОРУКА ВЕЛИКОЇ ПОВАГИ 

 

Під час роботи в університеті я впродовж п’яти років 

виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради 

із захисту кандидатських дисертацій з філософії. Головою ради 

був проректор з навчально-виховної роботи Анатолій 

Васильович Яртись. У цей час відбувся перехід до нової 

методологічної платформи дослідження – методології 

плюралізму, толерантності, відкритого діалогу з іншими 

підходами, точками зору, обґрунтуваннями. За час голову-

вання професора Яртися фактично підготовлено нове 

покоління вчених та педагогів. 
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Анатолій Васильович одночасно з викладацькою 

роботою виконував обов’язки проректора із навчально-

виховної роботи. Він був зразковим, демократичним, 

доброзичливим та одночасно принциповим. Двері робочого 

кабінету проректора 

завжди були широко 

відкриті для співро-

бітників і студентів 

університету, для усіх 

тих, хто звертався за 

допомогою або по-

радою.  

Понад двадцять 

років наші наукові та 

педагогічні інтереси 

пересікались на юри-

дичному факультеті, 

де він викладав курс з 

історії української та 

зарубіжної культури, 

а я – курс політології. 

Студенти зі захопленням відгукувалися про лекції професора 

Яртися, які характеризувались цікавим змістом, 

новаторськими підходами у висвітленні матеріалу, 

продуманою методикою, виховним змістом. 

Анатолій Васильович – один з провідних викладачів 

філософського факультету. Це – талановитий педагог, 

висококваліфікований дослідник, досвідчений вихователь 

студентської молоді, людина, завжди вимоглива до себе й 

інших, правдива, чесна, наполеглива у праці. Професор – автор 

понад 120 наукових праць, провідне місце серед яких 

посідають наукові публікації, присвячені дослідженню 

української національної ідеї у контексті духовної культури 

Посвята в студенти 
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України. Чимало його аспірантів захистили кандидатські 

дисертації, успішно ведуть наукову та педагогічну діяльність у 

вишах України та за кордоном. 

Високі професійні знання, наукові успіхи, людські 

якості, сумлінна праця, доброзичливість стали запорукою 

глибокої поваги колег по роботі та студентів. 

Ганна Світа, 

професор кафедри теорії та історії політичної науки 

 

ВІН ЗАВЖДИ НАВІЮЄ ДОБРУ ЕНЕРГЕТИКУ 

 

Третій курс навчання на факультеті іноземних мов, 

відділення класичної філології. Семінар з діалектичного 

матеріалізму. В аудиторію заходить ставний молодий чоловік 

– викладач, який щойно завершив навчання в аспірантурі, 

кандидат філософських наук. Дівчата захоплені не стільки 

діалектичним матеріалізмом, скільки викладачем. Учимося 

разом – викладач терпляче виправляє наші помилки, підказує, 

як би краще звучала відповідь. А треба було знати твори 

класиків марксизму-ленінізму, які ми постійно конспектували. 

Не пам’ятаю змісту жодного твору, але пам’ятаю спокійну 

реакцію викладача на всі наші  «недорікуватості» у вивченні 

складних філософських проблем, його мудрі настанови. 

Довелося мені й списувати з наукових праць Анатолія 

Васильовича, коли я готувала реферат для вступу в аспірантуру 

Інституту філософії Академії наук України (тепер – 

Національна АН). Це був 1967 р., реферат вимагали 

підготувати терміново, і в бібліотеці університету я натрапила 

на статті й брошури Анатолія Васильовича про філософські 

погляди Тараса Шевченка. Реферат вийшов добрий – успішно 

вступила в аспірантуру. 

Друга і вже досить тривала (донині) зустріч з Анатолієм 

Васильовичем відбулася у 90-х роках. Склалося так, що 
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необхідно було заробляти на хліб насущний, бо в Інституті 

українознавства АН, де я пропрацювала понад 20 років і вже 

мала докторський науковий ступінь, була заввідділом, 

перестали регулярно виплачувати зарплату. Кинулася у 

викладацьке середовище, розпочала працювати на кафедрі 

філософії ЛНУ ім. Івана Франка. Анатолій Васильович тоді 

очолював кафедру теорії та історії культури, і його строк 

перебування на посаді добігав кінця. Він запропонував мені 

подати на конкурс на його посаду і гарантував підтримку. Не 

знаю, чи пам’ятав професор мене зі студентських років, але 

виглядало так, що він мені довіряв, і ця довіра  допомогла мені 

перемогти у конкурсі. Я стала завідувачем кафедри теорії та 

історії культури, де працював сформований  Анатолієм 

Васильовичем дружний колектив на чолі з моїм колишнім 

учителем. Признаюся, не відчувала жодного страху, бо 

Анатолій Васильович одразу мене визнав, і це стало сигналом 

для колективу. Він допомагав мені перший рік розподіляти 

навчальне навантаження серед викладачів кафедри, терпляче 

підказував, на яких дисциплінах і факультетах спеціалізується 

той чи інший викладач. Кафедра досить велика, забезпечувала 

викладання на всіх факультетах університету історії світової та 

української культури, релігієзнавства, етики й естетики, інших 

споріднених дисциплін. Окрім того, кафедра мала 

спеціалізацію на історичному факультеті – звідти  після 

виконання та захисту дипломних робіт на пропоновані 

викладачами кафедри теми багато років добиралися 

кандидати для навчання в аспірантурі. І нині маємо вихованих 

за його керівництва викладачів – доцентів кафедри, 

насамперед Анатолія Васильовича, кваліфікованих доцентів 

кафедри теорії та історії культури, які  не лише професійно 

читають лекційні курси чи проводять семінарські заняття, а й 

створили низку підручників, методичних посібників і 

продовжують активно поглиблювати кваліфікацію. 
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Анатолій Васильович завжди виступав ініціатором 

колективних видань кафедри й активно підтримував зусилля 

кожного щодо підготовки та опублікування підручників і 

посібників. З його ініціативи колектив кафедри розпочав 

підготовку обширного словника з культурології, підготував 

перше (2004 р.) видання підручника «Лекції з історії світової та 

вітчизняної культури», де Анатолій Васильович був не тільки 

автором, а й узяв на себе нелегку працю і відповідальність 

наукового редактора тексту. Не буде перебільшенням сказати: 

саме завдяки його старанням цей підручник отримав гриф 

Міністерства освіти України, що означає його високе визнання. 

Окрім того, Анатолій Васильович як відповідальний редактор 

видання потурбувався ще й про гонорар кожного автора. У 

цьому виявилася його надзвичайна людяність, удячність за 

виконану роботу кожному, повсякчасна турбота про кожного 

працівника. Хто б не завідував кафедрою, Анатолій Васильович 

завжди зоставався лідером, турботливим і відповідальним 

керівником колективу, не лише старшим колегою, а й 

наставником і навіть турботливим батьком для багатьох із нас. 

Справжнім подвигом Анатолія Васильовича можна 

вважати завершення підготовки тексту  підручника з основ 

релігієзнавства. Таких підручників за останні десятиліття в 

Україні підготовлено багато. Адже кожна кафедра, яка 

спеціалізується на викладанні цієї дисципліни, намагається 

поділитися своїм досвідом і опублікувати опрацьовані лекції. 

Наприклад, у Києві вийшла у світ праця «Академічне 

релігієзнавство». Але настирлива увага керівника авторського 

колективу не давала зупинитись на півдорозі чи заспокоїтись, і 

підручник після десятирічних «творчих мук» таки був 

надрукований. 
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Презентація підручника з незмінним редактором Діаною Карпин 

 

Увага Анатолія Васильовича до колег і знайомих 

відчувається повсякчас. Він ніколи не забуває  привітати з днем 

народження, державними чи релігійними святами, розпитати 

про настрій, здоров’я, творчі плани, порадіти з успіхів колег та 

друзів. Анатолій Васильович має добру ауру: ніколи не 

скаржиться, ніколи нікому не псує  настрій своїми турботами 

– він завжди навіює добру енергетику в спілкуванні, що 

надихає і підбадьорює. 

З приємністю згадую нашу спільну працю над 

підготовкою та виданням підручника «Історія української 

культури. Курс лекцій» (2011р.), де Анатолій Васильович 

запропонував мені, крім інших  індивідуально підготовлених 

розділів, написати спільно текст лекції про українське 

Відродження. Праця над текстом збагатила нас обох; нам 

вдалося добре порозумітися, незважаючи на різне бачення 

кількох моментів. Анатолій Васильович збагатив мої знання як 
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історик – конкретними фактами, попри те, що філософський 

підхід схиляє більше до узагальнень. Така співпраця  надихає, 

бо природний дар педагога, яким володіє Анатолій 

Васильович, ніколи не дасть відчути себе приниженим;  його 

терпелива увага до співавтора, як і до кожного, хто з ним 

зустрічався,  збагачує і звеличує. 

За багато років знайомства і співпраці з таким 

Педагогом виростаєш і вдосконалюєшся сам – я ніколи не чула 

від Анатолія Васильовича нарікань на будь-кого, не чула 

жодних звинувачень, навіть підвищеного тону. Він завжди 

терпеливо вислухає, порадить, з розумінням поставиться до 

упущень та огріхів. Берімо приклад і не переставаймо вчитися 

у цієї мудрої Людини – нашого наставника і доброго друга. 

Намагаймося множити його добрі справи – поспішаймо 

творити добро з вірою, що це продовжить його активний вік і 

втішатиме, бо наш Учитель уміє щиро  радіти з успіхів своїх 

учнів! 

Марія Кашуба, 

доктор філософських наук, професор 

 

ПРАВНИКИ ПИШАЮТЬСЯ ПРОФЕСОРОМ 

 

Маю високу честь і приємнісь знати Анатолія 

Васильовича Яртися. Широке визнання й авторитет професор 

здобув завдяки наполегливій праці на юридичному 

факультеті, беручи участь у підготовці правників. Держава 

гідно оцінила його професіоналізм, інтелект, надзвичайну 

працелюбність, відзначивши почесними професійними 

званнями. Саме ці якості привели А. В. Яртися на відповідальні 

посади, обіймаючи які, він завжди виявляв активну життєву 

позицію, фаховість і принциповість. 
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До думки професора, що є важливою у формуванні 

правової культури, завжди прислуховуються правники 

Франкового вишу. Вони щиро тішаться його успіхами, відомі 

всій науковій громаді України. 

 

Андрій Бойко,  

декан юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2010 р. 

 

“ЖИТТЯ ПРОЖИТИ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ” 

 

Настають часи, коли слова подяки стають життєво 

необхідними – і для тих, хто хоче їх сказати, і для тих, кому вони 

мають бути адресовані… 

У постаті Анатолія Васильовича ми завжди бачимо 

мудру людину, котра безмежно віддана своїй професійній 

справі, яка, слідуючи обов’язку, не зраджує власного серця; 

понад усе дбає про колективне, загальне благо і не нехтує 

окремою думкою, інтересом окремої особи; педагога з 

великим даром слухати та бажанням зрозуміти кожного 

працівника, учня, а відтак просто терплячого наставника та 

чуйну людину. Перед очима – завжди образ професора у 

скромному, не за сезоном легенькому плащику-пороховику, 

який у зимові морози прокладає стежини для кафедральних 

видань, торує шляхи знань для молодого покоління, будує 

містки кращого, добірного з минулого у майбутнє; образ 

уважної людини, яка зуміла створити атмосферу родини у 

робочому колективі й ніколи не забуває привітати зі святами, 

цікавитись справами та по-батьківськи турбуватися про 

молодших. 

Багато років присвятив Анатолій Васильович нашому 

університетові. Люди, які починали з ним трудову діяльність 

або вчилися у нього, мали змогу переконатися у високих його 

якостях як людини і фахівця. Не пригадати випадків, коли він, 
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навіть обіймаючи керівні посади університетського рівня, 

підвищував би голос на колег або студентів чи ображав 

людину. Не властивим для нього було й прагнення принизити 

особистість або навіть просто покепкувати з людини – завжди 

повага до усіх, хто його оточував, була візитною карткою 

професора. Одночасно йому притаманна наполегливість у 

відстоюванні власного погляду, зокрема тоді, коли йшлося про 

кафедральні справи. 

Якщо зазирнути далі, в минувшину, то не можна не 

згадати часів, коли Анатолій Васильович очолював 

спеціалізовану раду зі захисту дисертацій; важко навіть 

порахувати, скільки молодих кандидатів наук з’явилося з його 

легкої руки. Агов, колеги, чи ви це пам’ятаєте? Пригадуйте 

частіше і не лінуйтеся сказати слова вдячності людині, яка вас 

вчасно підтримала і дала путівку в наукове життя. На 

дисертації, захищені в часи головування в раді А.В. Яртися, не 

було жодної рекламації: чи то не свідчення фаховості й 

наукової добросовісності голови ради? Думається, зайвим є 

ставити це під сумнів. 

І ще одне варто зазначити на пошану Анатолія 

Васильовича. Він був щасливим у коханні та родинному житті; 

ми не забудемо Валентину Михайлівну, відому львівську 

вчительку, яку обожнювали учні всіх років, коли вона з ними 

працювала. Так у житті зійшлися дві непересічні особистості, 

кожна з яких підсилювала іншу, давала їй радість, натхнення, 

приклад у праці. І тепер, коли її не стало, в нас має бути 

відчуття і прагнення не залишати Анатолія Васильовича на 

самоті, частіше говорити з ним, допомагати там, де йому 

потрібна наша участь. Щоправда, у нього – діти й онуки, але 

хіба ми з вами не його діти і онуки у науці та навчанні? 

Для нас він завжди буде і є тим, хто в нелегкі часи для 

України стояв біля витоків народження нової науки – 

культурології, нової структурної університетської одиниці – 
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кафедри теорії та історії культури ЛНУ імені Івана Франка, 

одним із її засновників, людиною, котра мужньо і 

систематично виборювала з колективом право на існування, 

право бути. Наше сьогодення переповнене великою кількістю 

книжок, які ніхто не читає; людей, котрі часто нікому не 

потрібні; слів, позбавлених будь-якого смислу й адресата. 

Хочеться, аби слова нашої подяки вчасно дійшли до Вас, 

Анатолію Васильовичу, були тим, що зігріває душі, утверджує 

в думці: професійне поле було відмінно та продуктивно Вами 

засіяне, а догляд сумлінний і ретельний; незважаючи на часто 

несприятливі умови, на ньому визріли добірні, морозостійкі 

культури, і сьогоднішній урожай на ниві освіти, науки, 

культури гідний свого сіяча. Відтак сучасні здобутки кафедри 

теорії та історії культури – результат і творче продовження тих 

ідейних початків, котрі були закладені Вами та колективом 

кафедри. 
 

Тетяна Ярошенко, 

кандидат філософських наук, доцент, 

Наталія Черниш, 
доктор соціологічних наук, професор 

 

СВОЇ ВЧИНКИ ЗВІРЯЮ ЗА ВЧИТЕЛЕМ 

 

Вісімдесят п’ять років – поважний ювілей Анатолія 

Васильовича Яртися, провідного професора кафедри теорії та 

історії культури філософського факультету ЛНУ імені Івана 

Франка.  

Тривалий час він очолював кафедру, згуртовуючи її 

колектив та спрямовуючи зусилля на ефективну, творчу, 

новаторську організацію навчального процесу з підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів для різних галузей 

суспільного життя нашої країни. Не забував також про все нові 
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В.І.Стеценко зі своїм учителем професором А.В. Яртисем  
 

і нові завдання перед викладачами кафедри у розвитку їхньої 

наукової діяльності. Скільки було видано підручників та 

навчальних посібників, а скільки наукових збірок за його 

доброзичливого, всеохоплюючого, активного керівництва! 

Великою популярністю серед студентської молоді 

користуються також індивідуальні підручники й посібники 

Анатолія Васильовича. 

У власній викладацькій і науковій діяльності Анатолій 

Васильович також виявив непересічний талант, властиву йому 

творчу індивідуальність, ініціативу. Серед студентів та колег по 

роботі він здобув заслужену славу надзвичайно талановитого 

педагога, який лекціями захоплював слухацьку аудиторію, а 

його чуйне, уважне ставлення до студентів і співробітників 

університету стало зразком для інших. Подібні відгуки були і 

під час його тривалого відрядження до Чехословаччини, де він 

також з великим успіхом викладав довірені йому навчальні 
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дисципліни. Це вже не кажучи про плеяду підготовлених ним 

в аспірантурі дисертантів. По суті, професор створив там 

справжню свою школу: її численні випускники тепер з успіхом 

викладають у різних вишах Львова та всієї України. 

Знаний Анатолій Васильович і як відомий український 

науковець, зокрема в галузі релігієзнавства. Його перу 

належить чимала кількість фундаментальних досліджень та 

інших публікацій. А ще Анатолій Васильович залишив по собі 

добру славу, коли вподовж багатьох років обіймав 

відповідальну посаду проректора університету з навчально-

виховної роботи. 

Однак особисто для мене Анатолій Васильович – 

передусім Учитель. Таким він став уже з першого року мого 

навчання в університеті, коли викладав на нашому курсі 

філософію, а згодом – релігієзнавство. Уже з перших років 

мого студентського життя Анатолій Васильович був моїм 

наставником у підготовці наукових рефератів, добрим 

порадником у різних життєвих ситуаціях. Таким Учителем він 

залишався для мене і потім, коли здійснював наукове 

керівництво підготовкою моєї кандидатської дисертації, 

опікувався першими моїми кроками на ниві педагогічної та 

наукової діяльності, допомагаючи добрими порадами й 

необхідними настановами, вдосконалюючи мій науковий 

стиль і підтримуючи, якщо це було необхідно. Таким 

Учителем у моєму житті Анатолій Васильович залишається і 

сьогодні, коли вже я сам – ветеран кафедри. Але і нині звіряю 

свої вчинки з життєвим прикладом – взірцем для мене став 

Анатолій Васильович, за що висловлюю йому щиру вдячність. 
 

Валерій Стеценко, 

кандидат філософських наук, доцент 
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ДОБРО ДОБРОМ ОЗОВЕТЬСЯ 

 

Особливий час в історії нашої країни 1991 р, час надій, 

сподівань, щирого, романтичного патріотизму. Саме в цей час 

я вперше зустрілася з професором Яртисем. Анатолій 

Васильович викладав у нас, другокурсників історичного 

факультету курс «Історія релігій». Ми уважно і трепетно 

вбирали почуте, і все було нове: цікаво було слухати про релігії 

різних народів, про християнські конфесії та українські церкви. 

І це- об’єктивний, чіткий виклад, без оцінок і звинувачень. Між 

собою називали викладача: «Професор». У ті часи це - вислів 

глибокої поваги і поцінування.  

Великою мірою завдяки лекціям професора Яртися я 

зробила вибір на користь спеціалізації на кафедрі теорії та 

історії культури. Уже на спеціалізації, де студентів було трохи 

більше десятка, я мала змогу краще познайомитися з 

Анатолієм Васильовичем. Він постав переді мною не лише 

розумним і талановитим викладачем, але й цікавою Людиною. 

Читав нам фундаментальний (і за кількістю годин, і за 

вагомістю) курс з історії української культури. За першою 

партою сиділи я і двоє моїх найкращих подруг - Оксана Гук і 

Олександра Кендус. У ті щасливі студентські роки ми слухали 

професора, ретельно конспектували його лекції. Потім дівчата 

вступили до аспірантури на кафедрі теорії та історії культури, 

успішно захистили дисертації, і викладають у вишах Львова. 

Анатолій Васильович пам’ятає своїх студентів, цікавиться 

успіхами Оксани й Олександри. 

На спеціалізації Анатолій Васильович відкрив для нас 

цінну працю дослідника з діаспори М. Семчишина «Тисяча 

років української культури». Відтоді вона надовго стала 

настільною книгою і досі знаходиться у мене на полиці. 

Професор Яртись перед студентською громадою обговорював 
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питання української національної ідеї – проблему, напрочуд 

актуальну й донині. 

Розкажу про один для мене дуже важливий і пам’ятний 

епізод – захист дипломної роботи. Пригадую свій виступ, 

обговорення, численні й прискіпливі питання членів 

державної екзаменаційної комісії та реакцію Анатолія 

Васильовича, присутнього на захисті. Як щиро він уболівав, аби 

я гідно представила роботу й обурювався, що в окремих 

екзаменаторів надто вже багато недоречних питань. 

Хвилювався так, як хвилюєшся за свою дитину. І така увага 

стосувалася не лише мене. Я часто спостерігала 

доброзичливість професора до всіх навколо - викладачів, колег, 

студентів… 

Те, що я потрапила в аспірантуру на кафедрі теорії та 

історії культури, також заслуга Анатолія Васильовича. Він як 

завідувач кафедри, підтримував мене на всіх етапах мого 

перебування в аспірантурі: від вступу, затвердження теми, 

щорічних звітів і до захисту кандидатської дисертації. Саме він 

переконав Станіслава Миколайовича Шендрика стати 

керівником моєї роботи. Анатолій Васильович не пошкодував 

свого дорогоцінного часу і прийшов на мій захист. Оскільки 

мою роботу слухали другою, професор провів у 301 аудиторії 

філософського факультету, напевне, понад п’ять годин. 

Пригадую, як він уважно дивився і щирим доброзичливим 

поглядом підбадьорював упродовж усього захисту. Та ще й 

хвалив мене професорці Антоніні Колодій, біля якої сидів. 

Підтримав професор Яртись ідею прийняття мене на кафедру 

як асистента. І відтоді він - мій учитель, наставник, колега. Не 

було такого випадку, коли б не отримала від Анатолія 

Васильовича цінної поради чи підтримки. Атмосфера, яка 

панувала на кафедрі, коли я туди потрапила уже викладачем - 

це атмосфера доброзичливості, легкості й готовності 

допомоги. Ніколи не відчувала поділу на старших і молодших, 
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На засіданні кафедри 

 

професорів і асистентів чи лаборантів. Усі були рівні, всі були 

об’єднані спільною справою - викладати і працювати науково. 

В цьому це велика заслуга професора Яртися. Саме він задавав 

тон, його манера спілкуватися, прекрасна риторика стали 

прикладом для наслідування усіх на кафедрі.  

Про особисте. Анатолій Васильович називає мене 

«Олюся», і в цьому розкрилась його особистість - доброта, 

чуйність, м’якість і душевне тепло. Анатолій Васильович 

звертається: «Наталонько» (до Наталі Король), «Оксанонько» 

(до Оксани Дарморіз). І між собою ми також так стали 

називати одна одну. Бо добро має властивість розростатися і 

ширитися. Кожного року в мій день народження Анатолій  
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Доцент Ліщинська на семінарському занятті 

 

Васильович неодмінно телефонує і дарує щирі слова 

привітання, згадує минуле, роздумує про майбутнє кафедри й 

університету. А ще - передає вітання всім моїм рідним і 

особливо «Вашій матусі», як він каже, адже знає, якою 

важливою є сім’я і якою важливою для кожного є мама. Мене 

це надзвичайно зворушує, і я розумію: мені пощастило, що 

зустріла таку Людину на своєму шляху. 

 

Ліщинська Ольга  

кандидат філософських наук, доцент  

Наталя Король  

кандидат історичних наук, доцент  

Оксана Дарморіз  

кандидат філософських наук, доцент 
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“МОЗАЇКА” – БЕЗ “ХМАРИНКИ” 

 

У житті кожного з нас зустрічаються люди, які 

відіграють знакову роль, мають вагомий вплив на особистісне 

та фахове становлення. У моєму житті такою людиною був і 

зостається професор Анатолій Васильович Яртись. Людська 

пам’ять за своєю природою – імпресіоністичний феномен. У 

нашій згадці залишаються немов би окремі «кадри», яскраві 

спогади, котрі в кінцевому підсумку формують загальне 

враження про людину. І от, власне, ця «мозаїка» спогадів про 

Анатолія Васильовича є винятково позитивна – за 25 років 

знайомства і співпраці практично неможливо віднайти 

«хмаринки», яка б їх затьмарювала. 

Наше знайомство розпочалося у далекому 1989. Я, 

студент історичного факультету, вступив на спеціалізацію 

кафедри, на якій тоді, будучи проректором університету, 

працював Анатолій Васильович. У справах координації 

студентської наукової роботи часто доводилось зустрічатись із 

професором не на кафедрі, а у проректорському кабінеті на 

другому поверсі. Вразила і приємно здивувала відкритість 

Анатолія Васильовича. Він завжди  радів, коли студенти 

приходили, підводився з-за столу, виходив назустріч та 

подавав руку для привітання. Жодної гіперсубординації та 

вивищення! Це вражало, оскільки Анатолій Васильович якщо і 

тримав дистанцію, то дуже демократично й непомітно. Це 

подобалося студентам, у нас і гадки не було не прийти чи 

спізнитися на його лекцію. І це не через острах перед 

проректором, а через небажання завдати прикрощів людині, 

яку ми поважали. 

Лекції професора Яртися – тема окремої розмови, про 

яку розповідають легенди. Не знаю, чи за мого студентського, 

а згодом і викладацького буття в університеті Анатолій 

Васильович бодай раз запізнився на лекцію чи пропустив її без 
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поважної причини. За ним можна було звіряти годинник, 

настільки пунктуальний професор у ставленні до своїх 

викладів. 

Нас завжди вражала відповідальність Анатолія 

Васильовича. Він не лише читав лекції від «дзвінка до дзвінка», 

а й надзвичайно чутливо, по-батьківськи ставився до студентів 

і аспірантів. Кожен з вихованців професора був його 

«дитиною», яка завжди могла розраховувати на фахову 

консультацію і на дружню пораду. Зі свого аспірантського 

досвіду можу стверджувати, що в особі професора Анатолія  
 

 
 

Засідання кафедри теорії та історії культури 
 



57 
 

Яртися мав не лише доброго наукового керівника, а й друга та 

порадника. 

Подиву гідна працездатність Анатолія Васильовича. 

Рукопис мого дисертаційного дослідження «шеф», як ми його 

жартома називали, вичитував неодноразово і зовсім не «по 

діагоналі», а надзвичайно старанно, «до коми і крапки». Саме 

йому завдячую науковому стилю, бо після такої вичитки важко 

не засвоїти «азів» викладу матеріалу і подальше не 

допускатися огріхів. За час мого навчання в аспірантурі усі свої 

відпустки мій науковий керівник «присвятив» вичитуванню 

тексту моєї дисертації. Такою увагою до себе,  переконаний, 

можу похвалитися не лише я – кожен вихованець професора 

Яртися. Тільки Анатолій Васильович міг практично повністю 

«засипати» свій стіл на кафедрі студентськими науковими 

роботами і вичитувати їх не побіжно чи поверхово, а 

надзвичайно ретельно, аж до виправлення граматичних 

помилок та потім брати додому для вичитування у «нічну 

зміну». 

Ще Анатолій Васильович надзвичайно відповідальний і 

енергійний у виконанні своїх обов’язків. Кожне кафедральне 

видання – підручник або монографія – це результат, не в 

останню чергу, його старань, зусиль, організаційних 

здібностей. Підтвердженням цього є історія з виходом у світ 

наших спільних з Анатолієм Васильовичем підручників з 

релігієзнавства. Тут мій учитель перевершив самого себе: він 

продемонстрував дивовижне уміння брати «на себе» 

найпроблемніший аспекти цього процесу, за що я йому дуже 

вдячний. 

Анатолій Васильович – надзвичайно обдарована і 

багатогранна особистість. Він не лише один із фундаторів 

кафедри теорії та історії культури, добрий лектор, плідний 

науковець, умілий організатор, а й гостинний господар, 

люблячий чоловік, батько, дідусь, тепер уже й прадідусь. Двері 
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На відпочинку в Ботанічному саду 
 

його оселі постійно відчинені для учнів та друзів. Професор 

завжди поєднував навчально-академічний процес зі 

своєрідною «трудотерапією» – працею на дачі. Хто з нас не 

куштував дачних смаколиків від Анатолія Васильовича! І все 

йому вдається! Такий вже «універсал» наш дорогий професор. 

Ми любимо його теплою синівською любов’ю, завжди радіємо 

його появі на кафедрі й надалі називаємо «шефом» і «нашим 

патріархом». 

 

Андрій Васьків, 

доцент кафедри теорії та історії культури, 

кандидат історичних наук 
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“ТА ЧАС В ДУШІ НЕ ВИЧЕРПАВ СНАГИ” 

 

Для нас Анатолій був і залишається прикладом людини 

високоморальної – порядної і доброчесної, відповідальної і 

надійної, приязної та небадужої. Його плідна наукова і 

педагогічна діяльність принесла йому визнання, активна 

залученість у громадські справи завжди горнула до тебе тих, 

хто пройнятий бажанням творити добро. 

Це й Анатолієві адресовано такі проникливі слова 

Бориса Сидоренка, нашого однокурсника:  

Літа пройшли, зів’яла юна сила, 

Та час в душі не вичерпав снаги. 

І доки є у нас орлині крила, 

Доступні будуть скелі й береги. 

 

Від імені випускників 1957 р. 

Микола Крикун, Борис Сидоренко, Богдан Городиський, 

Віра Погорєлова, Жанна Тараканова, Микола Фаст, Степан Струк 

 

НА ЧОЛІ РОДУ 

 

Зростав я в сім’ї, де більшість становили жінки. Одного 

дідуся – Михайла – забрала війна, інший – Василь – помер 

молодим, я його і не бачив. Батько Анатолій – Толя, як звала 

його мама, – виражений трудоголік: або на роботі, або щось 

пише. Після народження старшого брата Володі в 1953 р. 

бабуся Настя покинула батьківську хату в с. Яблунівка і 

перебралася до Львова “в мури”, як вона потім говорила. Мама 

і тато обоє працювали, свою роботу любили, віддавали їй масу 

часу, а бабуся Настя була головним вихователем. Коли мені 

виповнилося 5 років, батьки взяли на озброєння тезу про 

“літнє оздоровлення”. І впродож багатьох років ми великою 

командою – наша сім’я, сім’я добрих друзів батьків – 
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Крупників (Методій Петрович – голова батьківського комітету 

маминого класу) відпочивали в с. Миколаївка на південному 

березі Криму. Жили ми в спартанських умовах, але кожен мав 

своє ліжко. Не важливо, що вони стояли в гаражі. Важливо –

поряд було море, фрукти, добрий настрій. У перший же рік я 

навчився спочатку лежати на воді, а потім плавати. Вчитися, 

звичайно, пішов у  школу №44. Жили ми недалеко. Ще в 

першому класі завітав до школи тренер з плавання зі СКА – 

набирав групу. Я з радістю погодився. І потів довгі 3 роки 

бабуся 4 рази на тиждень за руку водила на секцію. Плаванням 

я займався 5 років – став чемпіоном області у своїй віковій 

категорії, отримав гарт, перестав хворіти, швидко бігав, 

віджимався. Це все – завдяки батькам. Вони все-таки уміли 

відпочивати. У теплий сезон дуже часто вибиралися разом з 

Крупниками, як казали, на Варшавську, в ліс на пікнік. Методій 

Петрович був шикарним кулінаром і дотепником. Він наперед 

купував рибу до юшки, а згодом нам, дітлахам, – мені, брату 

Володі та своїм синам Петрусеві й Ромчику – розповідав 

рибальську байку: нібито зловив рибу в невеликому джерелі, 

що текло в лісі. 

Вчитися мені було неважко. Єдина проблема полягала 

в тому, що кожна подія в класі відразу доповідалася мамі. 

Відношення вчителя до дітей та колег можна оцінити за 

“псевдо”, яке має кожен учитель. Маму учні називали просто – 

“Валя”. У цьому виявлялася і повага, і любов учнів та колег. 

Мама займалася підготовкою учнів до олімпіад і вдома. Через 

це пройшов також старший брат Володя. Він був призером 

обласних, республіканських і всесоюзних олімпіад.  Тому 

займатися хімією додатково було для мене нормою. Мама 

знала всі новинки – наукові й педагогічні. Постійно 

передплачувала два журнали – “Химия в школе”, “Химия и 

жизнь”. Останній я із задоволенням читав. Мама була 

справжнім педагогом, вважала свою роботу покликанням,  
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Бабуся Настя зі сестрою Катериною 
 

адже неодноразово відмовлялася від пропозицій міського 

відділу освіти стати директором школи. 

Тато – великий добряк, дуже нас любив і любить. З 

відряджень зі столиці періодично намагався привезти щось 

цікаве, диковинне, смачне. Пам’ятаю, як на балконі третього 

поверху я вперше в своєму житті їв смачнющий ананас – сік 

лився мені по губах, щоках… Десь у першому чи другому класі 

тато дістав велику партію шахів (хтось йому подарував) і почав 

мене вчити цієї мудрої гри. Після трьох-чотирьох 

ознайомлювальних уроків про значення фігур – як ходить кінь, 

слон, яка фігура головна – зіграли першу партію. Його 

педагогічний талант підказав, що син повинен виграти. І я 

поставив йому мат на п’ятому ході. Цю партію та подію добре 

пам’ятаю. Шахи я полюбив і вже у студентські роки накупив 

собі літератури, займався самоосвітою. Коли тато отримав 

нову квартиру біля парку І.Франка, я, ще школяр, довго стояв 
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за спинами шахістів, які “рубалися” в бліц. А в студентські 

роки грав за збірну факультету. 

Під час вибору спеціальності при вступі у виш я не 

сумнівався. Адже неодноразово був переможцем обласних та 

республіканських олімпіад. Мама завжди була головою 

делегації області на республіканських олімпіадах – опікувалася 

своїми учнями, захищала їх. Там вона могла одержати 

інформацію – умови задач, практичних завдань – з перших уст. 

Зрештою, це – єдиний спосіб, оскільки публікації в журналах 

на цю тему були вкрай обмеженими. 

Я вдячний мамі, що обрав професію хіміка. Мав 

прекрасних однокурсників, чудових, унікальних колег у 

Львівській політехніці: спочатку на кафедрі загальної хімії, а 

потім хімічної технології силікатів. Серед них – Йосип 

Ящишин, Ігор Кріп, Тамара Шимчук. 

Мама за натурою надзвичайно вимоглива, строга, але 

водночас і добра. До неї звернулась моя колега з політехніки – 

Рима Миколаївна. Її син мав тоді проблеми в школі. Мама 

допомогла їй перевести сина в СШ№44, займалася з ним 

додатково і, як завжди, безоплатно. Рима Миколаївна дуже 

прагнула віддячити й знайшла спосіб: оформила мене членом 

городнього кооперативу. Я з дружиною Наталкою зрадів; мали 

великий ентузіазм. Виписали журнал “Приусадебное 

хозяйство”, накупили насіння. Але наш ентузіазм згас уже 

після першої невдачі. “Урожай” 50 сортів помідорів 

складували у вигрібній ямі. У мами була інша реакція. 

Спочатку вона заявила: навіщо мені цей город? Однак уже 

через тиждень поїхала туди зі мною, Наталею та Сергійком і 

стала справжнім фанатом. Вона вела щоденник, де була 

записана кожна поїздка, план посадок, кількість урожаю. 

Цими даними вона ділилась зі своєю братовою – Людмилою 

Семенівною. Батьки на городі поділили сфери впливу: тато –  
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фруктові дерева, кущі й особливо помідори – повний цикл – 

збирання насіння → вирощування розсади → посадка → 

пасинкування → обробка → збір врожаю; мама : городина – 

морква, петрушка, кріп, буряк, цибуля, часник, огірки, 

кабачки, картопля, суниця, полуниця. Теж вся ланка: насіння 

→ посів → прополка, а я – на підхваті. 

Бабуся Настя взяла на себе повністю кухню. Варила 

смачнющий борщ, пекла унікальні пиріжки з маком. Керувала 

зимовою заготівлею. Щороку квасили діжку (100 л) капусти з 

яблуками, солили діжечку огірків і велику банку помідорів. 

Коли її не стало, цим займалася мама. Вона додала свої коронні 

страви: пиріжки до розсолу, яблучний пиріг, картопляники з 

квасолею. Відношення до роботи в обох – і мами, і тата – на 

першому місці. За весь час роботи в школі лише раз не пішла 

на заняття – поклали в інфекційну лікарню. І то впросила  
 

 
 

Улюблена яблуня 
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лікарів провести мене на останній дзвінок. Якось вона захворіла 

на грип, підвищилась температура. Увечері всі просили 

залишитись удома. Я на всякий випадок заховав її зимові 

чоботи. Нічого не допомогло. Її чекали учні; чоботи, виявивши 

чудеса “розшуку”, знайшла і побігла до школи. Тато, коли 

працював проректором, часто засиджувався допізна. Одного 

разу (вже близько 23 год.) його вдома немає, телефон мовчить – 

мама відправила мене зі Сергієм до університету. Підходимо – 

світло горить лише в його кабінеті. На прохідній сказали – 

професор ще працює. Піднімаємось: сидить за столом, пише 

“термінову довідку”. За частих поїздок до Києва додому 

залітав на 5 хв., перевдягався і летів на вокзал, квитки (були 

замовлені по телефону) забирав і заскакував на підніжку 

потяга. Ця процедура від’їзду повторювалася постійно і стала 

традиційною. Дивина в тому, що тато жодного разу не 

запізнився. Це підтверджує тезу: щастить сильним, отже, він 

був на своєму місці та працював зразково. 

Лише в зрілому віці я усвідомив, у якій сім’ї живу. Це 

непересічні люди – і мама, і тато. Здобули вершин на роботі й 

залишалися простими в побуті та сім’ї. Дякую за те, що вчили 

мене. Я стараюся керуватись тими ж принципами: любити 

сім’ю, дітей, віддаватися роботі, поважати старших, батьків, не 

красти, не брати хабарів, любити Батьківщину, і це намагаюся 

передати своїм дітям. Нехай сім’я Яртисів множиться та 

процвітає. І пам’ятайте, хто очолював наш рід: професор 

Анатолій Яртись та заслужена вчителька Валентина Яртись. 

 

Анатолій Яртись, 

молодший син 
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ЧЕКАЛА ДНЯ 
 

(із віршів, присвячених нашому наставникові, вічно молодому 

серцем і душею, світочу наукової думки, професорові Анатолію 

Васильовичу Яртисю) 

Чекала дня, коли скажу я Вам 

І Вам, і всім, хто були теж із Вами: 

Життя – це келих із терпким вином, 

Що пахне, пахне теплими дощами. 

*** 

Подякуйте за те, що вже пройшло, 

Подякуйте за те, що знов розквітло, 

Подякуйте за те, що відцвіло, 

І за щасливе, й за сумне, й привітне. 

*** 

Бажаю мріяти, натхненно працювати, 

(Бо, кажуть, Бог цілує раз в житті), 

Щоб цвіт країни років сто плекати 

І радість в душу легко пронести. 
 

Марта Юркевич, 

колишня студентка юридичного факультету 

 

З ЛЮБОВ’Ю ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

У нас лекції з історії української культури у другому 

потоці першого курсу юридичного факультету читав Анатолій 

Васильович Яртись – висококваліфікований фахівець і 

авторитетний викладач. Від самого початку його парам був 

притаманний дух наукового пізнання, що збагатив студентів. 

Завдяки таланту вмілого оратора, професор дав змогу 

проникнутися духом української культурної спадщини, 

викликав величезний інтерес до історії української культури. 

Окрім цього, матеріал був поданий у доступній для студентів 
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формі, що сприяло полегшеному вивченню предмета: такий 

принцип викладацької діяльності міг виробити лише 

досвідчений педагог. 

З метою поглибленого вивчення дисципліни Анатолій 

Васильович подавав розширений список літератури і теми 

наукових рефератів, творчих есе, де кожен студент міг 

висвітлити й обґрунтувати власну думку з певної наукової 

проблеми.  

Студенти настільки захоплювались лекціями 

професора Яртися, що відвідуваність була майже 

стовідсотковою. Та це й не дивно: професор відмінно володіє 

увагою аудиторної групи, з перших секунд уміє зацікавити 

кожного слухача, вміло наголошуючи на важливих аспектах. 

Студенти зичать Анатолію Васильовичу подальшої 

снаги для невтомної праці на ниві Української Науки. 

З повагою ЮРД-14с 

 

У ДРУЖНІЙ АТМОСФЕРІ 
 

Півроку ми, студенти I курсу юридичного факультету 

ЛНУ ім. Франка, вивчали курс історії української культури за 

керівництва одного з чільних спеціалістів у цій галузі, 

досвідченого викладача та чудової людини – Анатолія 

Васильовича Яртися. Серед усіх педагогів, з якими ми 

працювали цього семестру, Анатолій Васильович найбільше 

вирізняється щирістю, інтелегентністю, демократичністю, 

доброзичливим ставленням до студентів. На лекціях 

професора завжди цікаво. Він виділяє основні аспекти 

конкретної теми, проблемні запитання, застосовує інноваційні 

прийоми та методи викладання. Анатолій Васильович 

заохочує студентську ініціативу, дає стимул для глибокого 

вивчення тієї чи іншої проблематики. Професор дозволяє 

студентам висловити особисту точку зору, виступає за 
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плюралізм думок, у чому виявляються його ліберальні 

погляди на навчальний процес. Він завжди йде назустріч 

студентові, цікавиться його проблемами і допомагає у їх 

вирішенні. Анатолій Васильович має на меті не лише подати 

матеріал, а й донести певні ідеї, долучитись до формування 

світогляду студентів. Під час вивчення курсу він виховує у 

підопічних патріотизм, почуття поваги до культурної 

спадщини свого народу, вміння її цінувати, вкладаючи у 

студентів загальнолюдські цінності й ідеали, моральність. 

Наша група хоче від щирого серця подякувати Анатолієві 

Васильовичу за його віддану працю, спрямовану на 

формування студента. Нам важко переоцінити той 

фундаментальний внесок, який зробив Анатолій Васильович у 

наше становлення як особистостей. 
 

Щиро ваші ЮРД-15с. 

30.12.2010 
 

“ВИ – НАЙКРАЩИЙ!” 
 

Нам дуже пощастило другий рік поспіль 

співпрацювати з Анатолієм Васильовичем. Ця співпраця 

повсякчас є плідною, оскільки вона була та залишається 

багатогранною. Лекції професора завжди захоплюють нас, 

адже поданий матеріал містить багато цікавої, аналітичної, 

порівняльної інформації, яка для кращого та глибшого 

сприйняття нами підкріплюється реальними життєвими 

прикладами. Семінарські заняття з професором завжди для 

нас очікувані, оскільки на них є місце для дискусій, що дає 

змогу нам відчути себе повноправними учасниками наукової 

спільноти. 

Зізнаємось: Анатолія Васильовича важко розцінювати 

лише як професіонала-педагога, бо він насамперед – людина, 

котра вміє знайти підхід до кожного із нас. У процесі нашого  
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Професор А.В.Яртись  
 

спілкування ми завжди відчуваємо до себе ставлення як до 

особистостей, особливі якості котрих професор намагався 

всебічно розкрити, дати плідне підґрунтя для нашого 

морального росту. Толерантне ставлення до нас, студентів, не 

може залишатись поза увагою. 

Анатолію Васильовичу, Ви – найкращий! 

З повагою –  

студенти другого потоку юридичного факультету,  

ЛНУ імені Івана Франка  

 

ЗІ ЩИРИМИ СЛОВАМИ 

Курс лекцій з “Релігієзнавства” Яртись Анатолій 

Васильович викладав за найновішою програмою. Лекційні й 

практичні заняття відбувалися динамічно, цікаво, з чітким і 
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структурованим поданням матеріалу. Глибоко і ґрунтовно він 

давав нам теоретичні знання з предмета. Розглядав детально 

усі світові релігії, конфесії, крім “Сатанизму”, – цей культ 

відкрито засуджував. Готував кожного разу цікаві факти, 

знаходив для нас спецлітературу. 

Особливо приємним для студентів був індивідуальний 

підхід Анатолія Васильовича до кожного з нас. 

У процесі навчання був відчутний вплив високих 

морально-етичних якостей Анатолія Васильовича. 
 

З повагою потік висловлює подяку. 

Групи: ЮРД-21,ЮРД-22, ЮРД-23, ЮРД-24, ЮРД-25 

До подяки також приєднуються Студентське наукове товариство 

та Рада студентів юридичного факультету 
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Я горджуся Тобою, дорога та кохана моя дружино. Ти була 

справжнім патріотом Франкового університету, зіркою на 

небокраї народної освіти. Ти була берегинею сім’ї, відданою та 

чуйною дружиною, люблячою матусею, чарівною і сердечною 

бабусею, надійною подругою, всебічно обдарованою особистістю з 

надзвичайним прагненням жити у вирі подій і вносити свою лепту 

в це життя. Ти була – й залишаєшся – Людиною Великої Душі. 

Люблячий та вдячний чоловік Анатолій 
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ЧАСТИНА ДРУГА 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА ЯРТИСЬ 

ЗМІСТ 

Прекрасної душі політ (Анатолій Яртись) 

Покликання, або “хімія – чудесна гра формул і барв матерії” 

(з досвіду роботи) 

“І минулі і прийдешні дні, мов сходи ті, що я по них ступаю” 

(Володимир Яртись) 

Не буде іншої такої (Ганна Сахарута) 

Спомини минулих днів (Олег Гірний) 

На них тримається світ (Петро Крупник) 

“Учителем школа стоїть” (Лілія Василечко) 

Дякую долі за Людину і Наставника (Ірина Пуцан) 

Взяла за руку і повела (Любов Дольнікова) 

З жадобою до життя (Надія Дмитрик, Наталка Риплянська) 

Такою і залишиться Валя (Ольга Нарепеха) 

Промінь світла і добра (Лідія Крупник) 

Пам’ять нашого серця: шануємо любимо (внуки Володя та 

Сергій) 

"Візитна картка", яку дала Вчителька (Юрій Проць) 

На теренах долі (Віталій Печарський) 

The Teacher. Єдина та неповторна (Петро Завалій) 

“Вчителько моя, зоре світова” (Ігор Завалій) 

Валентина Михайлівна і хімічний факультет (Ярослав Каличак, 

Теодозія Врублевська) 

І нашому роду нема переводу (Андрій Яртись) 

Зерна благодаті (Діана Карпин)  
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ПРЕКРАСНОЇ ДУШІ ПОЛІТ 
 

Валентина Михайлівна Черненко (Яртись) 

народилася 20 січня в період білосніжої морозної зими 1931 р. 

у с. Яблунівка Чернігівської області в звичайній селянській 

родині. Батько Михайло Трофимович працював бухгалтером-

обліковцем в Яблунівському фінансовому відділі. Мати 

Анастасія Григорівна трудилась ланковою — вирощувала 

цукровий буряк. З початком Другої світової війни батька 

мобілізували в Червону армію. Зі сльозами на очах він 

прощався з рідними, а улюблену донечку Валю ніс на руках до 

призивного пункту. Незадовго у боях під Ленінградом він  

 

Михайло Трофимович і Анастасія Григорівна  
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загинув від кулі ворога. Період війни був надзвичайно важким 

у житті мами Анастасії Григорівни: вона залишилася з трьома 

неповнолітніми дітьми, яких треба було годувати та 

виховувати. 

Навчатись Валя розпочала 1938 р. в Яблунівській 

середній школі. У старших класах працювала після уроків у 

колгоспі, допомагала мамі вирощувати цукровий буряк, де 

виробила понад 200 трудоднів. У школі належала до кращих 

учениць. Старший брат Анатолій, будучи неповнолітнім, у 

1944 р. добровольцем пішов на фронт, а в 1945 р., після 

поранення, його демобілізували. Потім закінчив школу і 

поїхав вчитися до Львова — студентом історичного факультету 

Львівського університету ім. І. Франка.  

За пропозицією брата Валя після закінчення школи теж 

поїхала до Львова і вступила на біологічний факультет 

університету. Впродовж п’яти років була зразковою 

студенткою. Користувалася авторитетом серед педагогів. Її 

поважали колеги по навчанню — Степан Олійник, Ольга 

Нарепеха, Люба Коваль (Фатій), Клава Лола, Софія Старостюк. 

Жили в гуртожитку надголодь, але весело. Інколи останні 

копійки витрачали не на хліб, а на кіно. Любили та поважали 

Валю за зразкове ставлення до навчання, простоту і скромність, 

за талант дослідника на кафедрі анатомії та фізіології людини 

і тварин, де вона отримала спеціалізацію. В університеті 

успішно займалася спортивною гімнастикою, виконала 

норматив кандидата в майстри спорту. Улюбленим заняттям 

стали вправи на кільцях. 

Я познайомився з Валею у травні 1952 р. Тоді ми зі 

сім’єю Анатолія Черненка збирали лісові фіалки та 

підсніжники. Вона була студенткою четвертого курсу 

біологічного факультету, я працював другим секретарем 

Залізничного райкому комсомолу. З того часу ми 

подружилися, полюбили один одного, а в листопаді 
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зареєстрували шлюб у 

Львівському палаці урочистих 

подій. Весілля справили дуже 

скромно — у гуртожитку 

разом з друзями по роботі й 

колегами. Наше сімейне 

життя будували на засадах 

взаємного кохання, моральної 

підтримки. Дружина вияви-

лася справжньою берегинею 

сім’ї. Вона глибоко шанувала 

свою маму Анастасію 

Григорівну, яка 30 років 

проживала з нами після 

народження старшого сина. 

Завжди була чуйною і 

турботливою до мене, ніжно, з 

материнською любов’ю опікувалась своїми дітьми та внуками. 

Валя і я завжди гордились своїми синами — 

Володимиром і Анатолієм, котрі зі золотими медалями 

закінчили середню школу та з відзнакою і червоними 

дипломами хімічний факультет Львівського університету ім. 

І. Франка. 

Анастасія Григорівна, незважаючи на неповну середню 

освіту, була сімейним професором та неперевершеним 

кулінаром — готовила фантастичний борщ і пекла унікальні 

пиріжки з маком. Вона повністю взяла на себе кухню, 

опікувалася навчанням та естетичним вихованням онуків, 

постійно супроводжувала їх у музичну студію, де вони грали 

на баяні, брали участь у музичних концертах у СШ № 44, 

відвідували секцію плавання. 

Педагогічну діяльність Валентина Михайлівна почала у 

1954 р. після закінчення університету й отримання диплому з 

Брат Валентини Михайлівни 

Анатолій Черненко 
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правом вільного працевлаштування в зв’язку зі сімейними 

обставинами. За згодою Львівського обласного відділу освіти та 

директора СШ № 44 м. Львова В. Цвігуна її зарахували на 

посаду вчителя біології та хімії. З великим бажанням і творчою 

наснагою вона підготовлялася до кожного уроку, 

виокремлювала основні, проблемні питання, вміло 

пов’язуючи їх з життям і творчістю людини. Поряд зі школою 

ріс великий фруктовий сад, були упорядковані газони й 

ділянки для городніх та злакових культур. Гурток юних 

біологів і агрономів, до складу якого входили кращі учні школи 

за керівництва Валентини Михайлівни, вирощували 

картоплю, буряки, моркву, петрушку, помідори, огірки, 

цибулю, квасолю, сіяли жито, пшеницю. Це була своєрідна 

профорієнтація учнів, прищеплення їм навичок роботи на 

земельній ділянці, пізнання рідної природи. Одночасно Валя 

разом з вихователями упорядковувала садовий участок, де 

росли чудові груші, черешні, яблука, виняткова чорна та біла 

шовковиця, кущі чорної смородини, аґрусу, малини. Досвід 

педагогічної роботи вчителя з викладання циклу біологічних 

дисциплін був узагальнений відділом народної освіти 

Шевченківського району, а садово-огородна ділянка визнана 

кращою серед шкіл району. 

Розквіт педагогічного таланту, творчості й новаторства 

виявилися у подальший 40-річний період, коли Валя 

викладала хімію у старших класах  середньої школи №44 

ім. Т. Г. Шевченка. Хімія стала одним із улюблених і цікавих 

предметів учнів. Успіхів у педагогічній діяльності Валентина 

Михайлівна досягла завдяки наполегливій творчій праці. 

Цьому сприяли республіканські курси підвищення 

кваліфікації викладачів хімії, обласний Інститут підвищення 

кваліфікації, обмін досвідом з учителями в кращих школах 

м. Львова. Уроки хімії завжди були змістовними, цікавими. Їх 

часто відвідували вчителі хімії з Інституту підвищення 
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кваліфікації. На уроках хімії відбувалося масове опитування та 

перевірка знань учнів. Досвід Валентини Михайлівни 

узагальнив міський відділ освіти, і вона була нагороджена 

знаком “Відмінник народної освіти”, їй присвоїли звання 

вчителя-методиста. Середню школу № 44 визнали школою з 

поглибленим вивченням хімії. З метою поглиблення знань 

своїх вихованців Валентина Михайлівна щотижнево 

безоплатно проводила факультативні заняття для VII—X 

класів. Факультативи відвідувало близько 50 учнів. Кращі з них 

брали участь в олімпіадах з хімії та впродовж 25 років ставали 

призерами й переможцями районних, обласних,  

республіканських та всесоюзних конкурсів. Поміж них — 

Віталій Печарський, Володимир і Анатолій Яртисі, Петро й 

Ігор Завалії, Ярослав Гірний, Юра Проць, Петро Саламаха. 

Кращі учні Валентини Михайлівни щорічно ставали 

студентами хімічного факультету Львівського університету; 

п’ятеро випускників навчались в аспірантурі, захистили 

кандидатські, а згодом докторські дисертації. Відомі також 

педагоги, вчені, директори шкіл — Петро Крупник, Надя 

Дмитрик, Люба Дольнікова, Ірина Пузан, Наталя Бунь, Марія 

Джигало, Наталя Риплянська та багато інших, котрих навчала 

Валентина Михайлівна. У школі впродовж 20 років 

організовувались тижні хімії, що завершувалися вечором хімії. 

У підготовці вечорів брали участь студенти старших курсів 

хімічного факультету, які в той час проходили педагогічну 

практику в школі. Вечори відбувались з великим інтересом та 

цікавими дослідами. Їх демонстрував великий маг — доцент 

Ігор Малєєв, виступали провідні вчені-хіміки — 

Є. Гладишевський, О. Бодак, В. Телегус, П. Стародуб. За значні 

успіхи у навчально-виховній роботі Валентина Михайлівна 

була удостоєна високого звання заслуженого вчителя України. 

Незадовго вона, за поданням завідувача кафедри неорганічної 

хімії, проректора з наукової роботи Львівського університету  
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Після вечора хімії з колегами з університету  
 

ім. І. Франка Є. Гладишевського отримала звання Соросівського 

вчителя. 

Розповідаю про це докладно, бо цікавився роботою 

дружини, пишався її успіхами. А вони в жодному випадку не 

заважали їй бути чарівною бабусею, тішитися онуками, 

невістками Наталією й Оксаною, яких називала своїми 

доньками. Вона любила фізичну працю, була своєрідним 

агрономом, а її присадибна ділянка — кращою в кооперативі з 

культури садівництва, огородництва й урожайності. 

З виходом на заслужений відпочинок Валя не покидала 

педагогічної діяльності. Вона допомагала учням родичів, дітям 

своїх колишніх учнів готуватися до вступних іспитів у виші. 

Заслужена вчителька постійно стежила за новинками хімії, 

публікаціями у періодичних виданнях. До кінця життєвого 

шляху Валентина Михайлівна — Народний Учитель — навіть у 

стані важкої травми намагалась за допомогою ходунків сісти за 

стіл і провести консультації з хімії для учениці. Останніми 
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були її слова: “У мене дуже болять ноги, але світла голова. Урок 

можу провести без підготовки”.  

Перебуваючи на лікарняному ліжку залізничної 

лікарні, Валя прагнула жити, сподівалася на операцію. Але за 

день до призначеної операції 24 березня 2016 р. вона раптово 

відійшла у вічність. З глибоким сумом, сльозами на очах 

проводжали її в останню дорогу рідні й численні учні, колеги з 

вінками та квітами. Усіх об’єднувала одна думка: низький уклін 

тобі, вірна дружино, люба матусю та чарівна, сердечна бабусю, 

спасибі тобі за знання та науку, за добре серце, за любов і 

пошану до нас. Спи спокійно, нехай наша священна українська 

земля буде тобі пером і пухом, а світлу пам’ять про тебе 

навічно збережемо в наших серцях. 

Анатолій Яртись – 

чоловік і вірний друг 

 

ПОКЛИКАННЯ, АБО “ХІМІЯ – ЧУДЕСНА ГРА  

ФОРМУЛ І БАРВ МАТЕРІЇ” ( з досвіду роботи) 

 

Двадцять сім років викладає хімію в середній школі 

№ 44 м. Львова Валентина Михайлівна Яртись. Але вчителька 

готується до кожного уроку так, ніби проводитиме його 

вперше. Тому її уроки організовані, вирізняються глибоким  

науковим змістом, методичною  обґрунтованістю, чітким 

спрямуванням. Вони завжди мають проблемний характер, 

розвивають в учнів пізнавальний інтерес, любов до хімії. Цього 

вчителька домагається передусім через добір раціональних 

форм і методів вивчення певного розділу, які дають 

найбільший педагогічний ефект, глибоку ерудицію та 

ґрунтовну обізнаність у галузі хімічної науки та хімічної 

промисловості. 

У навчальний процес Валентина Михайлівна 

впроваджує все нове, передове, що з'являється в педагогічній 
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літературі, в досвіді колег. Особливу увагу приділяє 

демонстраційному експериментові, проведенню 

лабораторних і практичних занять, розв'язуванню 

розрахункових і експериментальних задач, роботі учнів з 

хімічною літературою, використанню технічних засобів 

навчання й іншої наочності, виробничо-практичного 

матеріалу з підприємств м. Львова й області. Вчителька 

організовує уроки так, щоб між поняттями, які формуються в 

учнів, налагоджувалися чіткі взаємозв'язки і створювалася 

струнка система знань. 

Основна умова формування в учнів стійкого інтересу до 

хімії, на думку Валентини Михайлівни, – це розкриття 

теоретичних основ науки, пояснення потрібності й важливості 

знань для успішного розвитку хімічного виробництва. 

Пов'язуючи матеріал уроків з життям, учителька використовує 

життєвий досвід учнів, їхню спостережливість. Особливу увагу 

приділяє залученню вихованців до активного самостійного 

пошуку, що допомагає розвивати в них логічне мислення, 

творчі та пізнавальні здібності. Кожен урок хімії – розв'язання 

учнями визначеної проблеми, творча робота вчителя й учнів. 

Раціонально використовуючи час, Валентина Михайлівна 

залучає  школярів до праці, впродовж ypoкy спонукаючи їх 

ґрунтовно засвоювати матеріал. 

Ось так, наприклад, розпочинає Валентина Михайлівна 

урок у сьомому класі на тему «Вода»: «Подивіться, що за дивна 

речовина – вода. Жоден живий організм не може обійтися без 

неї. А народжена вона двома речовинами – газами – воднем і 

киснем. Речовина, яку ми називаємо воднем, горить, а кисень 

підтримує горіння. Здавалось би, кинув запалений сірник у 

море – і воно відразу ж повинно спалахнути. А виходить 

навпаки: не лише море не спалахне, а й запалений сірник сам 

погасне в морі... Чому?» Перед учнями постає цікава 

проблема, і вони повинні її розв'язати. 
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З погляду вчительки, формування всебічно розвиненої 

особистості неможливе без естетичного виховання. Кожен 

учень повинен розуміти і відчувати красу в усьому – в ставленні 

до старших ровесників, у праці,  відрізняти добре від поганого, 

фальшиву красу від справжньої, активно залучатися до 

прекрасного, усього, що приносить задоволення, прикрашає 

життя і працю людей. Цього дітей повинні навчити педагоги 

незалежно від того, який предмет вони викладають. Валентина 

Михайлівна ніколи не сумнівалася у можливостях естетичного 

виховання у процесі викладання хімії – науки про 

перетворення речовини, за її словами,– на “чудесну гру форм і 

барв матерії”. Під час вивчення формул і рівнянь учителька 

акцентує на своєрідній красі їхнього графічного зображення, 

лаконічного вираження інколи значно складних хімічних 

явищ. Яскраві, ефективні досліди на уроках поєднує з вдалим 

використанням прикладів художньої літератури. 

Естетичне проведення демонстраційних і лабораторних 

дослідів підвищує творчу активність учнів, сприяє 

запам'ятовуванню хімічних реакцій і засвоєнню 

закономірностей, котрі в них виявляються, розвиває вміння 

бачити і цінувати красу простих речей у повсякденному житті. 

Багаторічний досвід роботи переконав учительку, що 

формування наукового світогляду учнів неможливе без 

повсякчасного пізнання світу людиною. Вона не лише 

розповідає про ті чи інші філософські концепції, а пояснює 

матеріал так, аби закони і теорії приводили учнів до наукових 

узагальнень, таких як єдність світу, вічність матерії та її руху, 

зв'язок хімічної науки з практикою. 

Уся робота Валентини Михайлівни спрямована на те, 

щоб збудити в учнів прагнення до знань, сформувати навички 

самоосвіти, аби вся діяльність випускників школи відповідала 

сучасним вимогам. На думку Валентини Михайлівни, важливо 

не лише зацікавити учнів предметом – необхідно вчасно 
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виявити цей інтерес, помітити обдарованість дитини, знайти 

іскорку, від якої починається розвиток індивідуальності, 

домогтися розкриття природних здібностей. І їй успішно 

вдається виявити потяг дитини до хімії, підтримати його, 

стимулювати вміння  міркувати, зіставляти, логічно мислити. 

Цьому сприяють не тільки уроки, а й позакласна робота. 

Позакласні заняття Валентини Михайлівни відкрили перед 

учнями широкі можливості для  індивідуальної дослідницької 

роботи в галузі хімічної науки і технології.  Пробудження 

інтересу до предмета починається з молодшого  шкільного 

віку. Щороку в школі проводяться декади хімії, під час яких 

члени хімічного товариства готують для учнів молодших класів 

бесіди, демонструючи хімічні досліди. Тому в таких школярів 

з'являється бажання стати учасниками популяризації хімічних 

знань, самим виконувати досліди, брати участь у зустрічах зі 

студентами, вченими, у науково-практичних конференціях, 

олімпіадах, диспутах, хімічних вечорах. 

Хімія захопила учнів. Цьому сприяє також шкільна 

газета «Юний  хімік». У ній вміщуються тексти конкурсних 

задач та оголошуються переможці конкурсу, котрим надається 

право участі в основному етапі шкільної олімпіади, де 

відбираються кращі з кращих на районну олімпіаду. Не 

випадково вихованці В. М. Яртись – постійні переможці 

районних, обласних, республіканських і всесоюзних олімпіад 

юних хіміків. 

Здобутки педагога – це наслідок творчого неспокою, 

постійних шукань, вдумливого використання досягнень 

педагогіки. Досвідом роботи Валентина Михайлівна ділиться з 

молодими вчителями на курсах, семінарах, конференціях. 

Наполеглива праця педагога дає відчутні результати. 

Багато учнів Валентини Михайлівни вступили на хімічні 

факультети вищих навчальних закладів. Лише за десять років 
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45 її вихованців навчалися на хімічних факультетах, частина з 

них захистила дисертації, стала науковцями або педагогами. 

Методи викладання Валентиною Михайлівною Яртись 

необхідно використовувати й сьогодні, оскільки вони дають 

змогу пізнавати хімію не лише як суто предмет, а й як 

прекрасне, своєрідне й неповторне осягнення світу. 

 

“І МИНУЛІ, І ПРИЙДЕШНІ ДНІ, МОВ СХОДИ ТІ,  

ЩО Я ПО НИХ СТУПАЮ” (Є. Плужник) 
 

Мoї мама Валентина та батько Анатолій одружилися 

дуже молодими, у віці 21 рік, у далекому п’ятдесят другому. 

Вони крокували разом в любові й злагоді 64 роки. Я народився 

в сім’ї студентів, коли мама навчалася  на п’ятому курсі 

біологічного факультету Львівського університету. Вона не 

брала річної академвідпустки – це не в її характері. Досягнути 

успіху максимально в усьому – мамина основна риса. 

Батьки були студентами і виховували мене, маючи двох 

бабусь далеко. Бабуся Настя, мамина мама, господарювала  у 

селі на Чернігівщині. Мене відвозили до неї на літо – і в пам’яті 

залишилася її сільська хата, три млини неподалік, на пригорбі, 

та походи з бабусею на колгоспне поле, де вона доглядала 

тютюн, а після повернення додому робила чимало інших 

справ. 

Бабуся Маруся, батькова мама, мешкала в скромній 

хатині на виїзді від Львова до Винник зі сім’єю молодшого сина 

Ростислава. Вона приходила до нас у гості щонеділі, аби 

поспілкуватися. 

На жаль, обидві бабусі рано овдовіли. Мені ніколи не 

довелося бачити Михайла, дідуся за маминою лінією. Він 

пішов на фронт у 1941 р. Жодної вісточки від нього сім’я не 

отримала, і мій дядько, мамин брат, Анатолій Черненко, 

доклав багато зусиль, щоб через архів дізнатися про долю 
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батька Михайла. Однак це не дало результату, стало лише 

відомо, що він був у складі військової групи, яка воювала під 

Ленінградом. Дідусь Василь, батько мого тата, захворів і рано 

помер, коли мені виповнилося чотири роки. На пам'ять 

залишився маленький дитячий дубовий столик, що він зробив 

для мене у подарунок (був столяром). 

Тоді ж бабуся Настя переїхала до нас у Львів і взяла на 

себе домашню кулінарію, якою всі насолоджувалися довгі 

роки. Мама дуже шанувала бабусю і цінувала її допомогу. 

Тили, отже, були забезпечені, й це давало змогу цілковито 

поринути у роботу в школі. 

 

Що їх єднало 
 

Коли подружжя разом багато літ, то бачення світу і його 

розуміння стає спільним.  

Що було спільним для мами і тата? Це унікальна 

величезна наполегливість, працьовитість і бажання домогтися 

визначеної мети. Така мета змінювалася упродовж життя, але 

сфокусованість на досягненні результату простежувалася 

завжди. 

Спочатку – бажання стати студентами університету й 

отримати вищу освіту. Це тепер вступ до вишу після школи є 

опцією, яка не обговорюється, – очевидно, що так варто 

робити, бо так роблять усі. У 1948 р., коли батьки почали 

навчання, воно вимагало великих зусиль і самоорганізації. 

Адже треба було розраховувати лише на власні сили, 

допомога, передусім матеріальна, унеможливлювалась через 

скруту в сім’ях. Напевно тому батько спочатку вибрав 

спеціалізацію в технікумі торгівлі, але після закінчення 

зрозумів, що це не його, і вирішив учитися далі – закінчив 

історичний факультет Львівського університету.  
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Потім, коли освіта була здобута, їхньою спільною рисою 

стало прагнення знайти свою дорогу в професійному житті, 

досягнути фахової досконалості, яка би принесла внутрішнє 

задоволення і стала корисною  всім навколо, з ким звела доля. 

Так, мама змінила профіль з біології на хімію і стала майстром 

хімічної науки, щоб навчати шкільну молодь. Батько знайшов 

себе у науці філософській, історичній та культурно-релігійній, 

став кандидатом філософських наук і професором, поєднав 

наукову роботу з навчанням та вихованням студентів. 

 

Їхні найяскравіші риси як особистостей 

 

Розпочну з мами Валентини. Сказати, що мама любила 

свою працю в школі, – нічого не сказати. Вона нею була 

повністю захоплена, абсолютувавши її на 100 і більше відсотків. 

Проте таких людей немало, а успіху досягають одиниці. Мамі 

вдалося реалізуватися і стати Учителем з Великої літери, 

заслуженим вчителем України. Це відбулося завдяки її 

унікальним якостям як педагога, котрому властиво кілька 

компонентів майстерності, що помножувала ефект окремих 

складових. По-перше, мама вміла донести та пояснити зміст 

конкретного уроку і предмета загалом, і він ставав зрозумілим 

для учня – не середнього учня, а кожного зокрема. Неможливо 

оволодіти тим, де є білі плями у баченні предмета. По-друге – 

це повний контроль над увагою, не кажучи вже про 

дисципліну. На уроках мами можна було би почути, як комар 

продзижчав у далекому кутку класу, де налічувалося близько 

40 учнів. По-третє – постійний пошук нового, диференційовані 

підходи до учнів, залежно від рівня знань. Тому не помилюся, 

коли скажу: результати узагалі виявилися вагомими: школа 

№44 стала провідною у Львові з хімії з підвищеним рівнем 

навчання, що знайшло підтвердження в успішних вступних 

іспитах маминих випускників у виші та вагомих успіхах на 
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олімпіадах з хімії – міських, обласних, республіканських і 

всесоюзних. Я, як мамин учень, мав щастя отримати солідний 

базис та інтерес до предмета після її уроків і був радий, що ця 

наука мала знак якості: я двічі ставав переможцем всесоюзної 

олімпіади. Ці успіхи продовжили мої молодші товариші зі 

школи на олімпіадах високого рівня – всесоюзних, 

республіканських, обласних. Молодший брат Анатолій теж 

успадкував сімейні “хімічні” гени – перемагав на 

республіканських олімпіадах з хімії, а потім з відзнакою 

закінчив хімічний факультет Львівського університету.  

Учні любили маму і ласкаво називали “Валя”. Вона 

пам’ятала всіх, завжди цікавилася їхніми долями і 

підтримувала контакт – особистий чи по телефону. Її 

енергійність і постійний творчий пошук створювали 

комбінацію, яка приносила успіх та запалювала учнів і колег. 

 

Про батька Анатолія 
 

Тато постійно старався зробити людям добро – 

підтримати, запропонувати, пособити. Його теплота і 

людяність не знають меж. Він завжди опікувався студентами, 

аспірантами, молодими викладачами й науковцями, 

розглядав їхні проблеми та життєві ситуації, мов свої. І це 

сприяло долі його учнів. 

Основна риса батька – організаторські здібності, який 

знав, хто і що має робити, аби досягнути успіху. Він колосально 

багато трудився на посаді проректора Львівського 

університету: довгими вечорами, часто також у вихідні, 

працював у своєму університетському кабінеті, щоб зробити 

справи, які “горіли”. 

У фаховому зростанні батько досяг високого визнання 

наукової спільноти. У процесі затвердження наукового звання 

професора він доповідав на вченій раді Московського 
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університету й одержав позитивний відгук про свої наукові 

розвідки, котрі долучилися до багатьох позитивних відгуків і 

підтримки провідних наукових університетів та інститутів 

України.  

Батько – великий майстер-оратор. Це насамперед – 

природний дар, що суттєво розвивався унаслідок його роботи 

як організатора молоді, лектора у музеї, викладача в 

університеті (доцент, потім професор). Тому його виступи є 

завжди глибокими за змістом і ефективно огранені за формою. 

Не дивно, що лекції батька мали великий інтерес серед 

студентів. 

Його наукова кар’єра декілька разів набувала певного 

спрямування: став кандидатом філософських наук, згодом 

очолив новостворену кафедру теорії та історії культури, здобув 

звання професора у цій сфері, створив наукову школу – керував 

роботою над низкою монографій і підручників, де був чільним 

автором. Здається, все так просто й легко – проте цей успіх в 

університеті вимагав великих зусиль та допомоги створеної 

групи однодумців і колег. 

 

Чого мене навчили батьки 
 

Коротко кажучи, всю житейську мудрість, яку зі мною 

розділили батьки, можна сфокусувати у таких життєвих 

пріоритетах. Пo-перше: люби, поважай та допомагай родині, 

будь позитивним до товаришів, знайомих і колег. Пo-друге: 

чітко усвідомлюй, де можеш бути найкориснішим, що ти 

любиш, визнач мету і прямуй до неї. Пo-третє: пам’ятай про 

корені й старайся зробити все можливе, аби твої діти та діти 

родини отримали ту любов, допомогу й підтримку, яку вони  
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Правнуки Дем’ян і Матіас (Матвій) 
 

заслужили. Такі принципи можна продовжити і розвинути, 

але ці три є основними.  

 

Сім’я 
 

Наша сім’я охоплює чотири покоління. Ми 

одружилися з Оксаною у 1981 р., коли моїм батькам Валентині 

й Анатолієві та її батькам Степану і Любі виповнилося по 50. У  

нас два сини – Андрій та Михайло (Михась), і ми радіємо разом 

з Андрійком та його дружиною Мар’янкою нашому 

маленькому скарбові: це – маленький Матіас (або в українській 

транскрипції Матвійко), якому вже виповнився рочок. Ми вже 

майже 20 років у Норвегії: Оксана – лікар, Андрій та Мар’яна – 

у фінансово-економічній сфері, а Михась – студент 

університету в Осло. Я після захисту докторської дисертації та 

отримання звання професора з неогранічної хімії в Україні 

одержав запрошення на роботу в Норвегії, чим на сімейній 
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раді вирішили скористатися. Тут я працюю професором 

Норвежського технологічного університету в Тронхемі та 

старшим науковцем в Інституті енергетичних технологій 

(Осло). Займаюся наноматеріалами і новими технологіями 

збереження енергії.  

Усі ці роки ми підтримували тісний зв'язок з батьками 

та родиною. Батько Анатолій, брат Толік і його дружина 

Наталя, батьки Оксани Степан та Люба приїжджали до нас на 

сімейні ювілеї. Мама Валентина, на жаль, так і не зібралася, 

хоча це входило в її плани. 

Велика подяка моїм батькам за все, що вони для нас 

зробили, за тепло їхніх сердець і мудрість їхніх порад, за любов 

і повагу! 

 

Володимир Яртись, 

доктор хімічних наук, професор, старший син. 

Норвегія 

 

НЕ БУДЕ ІНШОЇ ТАКОЇ 

 

Важко писати у минулому часі про людину, яку знаєш 

багато років, голос якої чуєш, усмішку якої бачиш, погляд якої 

пам’ятаєш. Нехай ці скупі рядки будуть моїм теплим спогадом 

про Валентину Михайлівну, з котрою ми йшли опліч багато 

десятків років. 

Для мене, як і для багатьох учителів Львівської середньої 

школи №44 ім. Т.Г. Шевченка, Валентина Михайлівна більше, 

аніж колега. Насамперед – це працьовита, наполеглива, 

вимоглива особистість з високим професіоналізмом, Людина з 

великої букви. Це – педагог, наставник, заслужений вчитель 

України не тільки за присвоєним званням, а передусім за 

одержиму, самовіддану працю. 
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Я знаю Валентину Михайлівну з 1967 р., коли вона 

переїхала за місцем праці чоловіка до Львова і стала вчителем, 

а згодом – заступником директора СШ № 44. Ми викладали 

різні дисципліни, вона – хімію, я – іноземну мову. Однак це не 

завадило нам знаходити спільних тем для обговорення, наші 

погляди на проблеми навчання і виховання учнів були в 

одному руслі. 

Як новоприбулому вчителю мені імпонувала Валентина 

Михайлівна організованою точністю, відповідальністю, 

манерою спілкування з учнями, дисциплінованістю. Усі свої 

сили, свої вміння, свій час вона віддавала дітям. 

Як учитель вона бачила у кожному учневі 

індивідуальність, майстерно поєднувала вимогливість з 

толерантністю, була безкомпромісною до тих, хто не хотів 

працювати, вміла порадити, поспівчувати, допомогти. Не 

випадково на її уроках не спостерігалося байдужих, творча 

атмосфера панувала там; кожну хвилину уроку Валентина 

Михайлівна використовувала раціонально й ефективно. Двері 

її навчального кабінету, де проводились лабораторні роботи, 

досліди, були завжди відкриті для молодших учителів міста, 

області, студентів хімічного факультету ЛДУ ім. І. Франка, котрі 

щороку проходили педагогічну практику на базі СШ№44, 

тобто формувалися як вчителі хімії за керівництва Валентини 

Михайлівни. 

Не помилюсь, коли скажу, що всі випускники школи, 

яких навчала Валентина Михайлівна, мали ґрунтовні знання з 

цього предмета. Багато їх стали студентами хімічних 

факультетів Львівського університету, Політехнічного 

інституту й інших вишів, успішно склали іспити з хімії у 

медінститути та ін. Багато випускників Валентини Михайлівни 

працюють учителями хімії у нашому місті, що було великою 

радістю й гордістю для неї. 
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Валентина Михайлівна вміла підтримувати учнів, які 

виявили інтерес до свого предмета, розвивати творчий 

потенціал учня, спонукала до самостійної пошукової 

діяльності. Саме тут, у кабінеті хімії, народжувалися майбутні 

вчені-хіміки зі світовим ім’ям, котрі є серед її вихованців. Їй 

властиве було вміння бачити, згуртувати навколо себе 

обдарованих дітей і працювати з ними наполегливо, 

цілеспрямовано. 

Тому впродовж 25 років учні Валентини Михайлівни 

ставали переможцями обласної олімпіади з хімії та 

неодноразово – призерами всеукраїнської. Це – блискучий 

результат її надзвичайно наполегливої праці. Завдяки 

Валентині Михайлівні школа №44 отримала статус « школа з 

поглибленим вивченням хімії», здобула імідж навчального 

закладу високого рівня, стала відомою в Україні. 
 

 
 

Валентина Михайлівна у сімейному колі 
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Справедливий, працьовитий учитель, вихователь, 

добра, чуйна людина, Валентина Михайлівна завжди була 

обдарована увагою учнів, зокрема випускників. Їй 

телефонували, писали листи-вітання з інших країн. 

Щороку традиційно відбуваються зустрічі випускників 

різних поколінь. Завжди запрошували Валентину Михайлівну, 

завжди уже дорослі люди дякували їй за знання, які вона їм 

дала, за незабутні «тижні хімії», вечори, конференції, зустрічі з 

ученими. Так було і цього року, але – вже без неї… 

На заслуженому відпочинку життя Валентини 

Михайлівни було цікавим, насиченим, змістовним. Турботи 

стали інші, але ставлення до них не змінилося. Знайшли 

застосування і розум, і працьовитість, і організованість, і 

доброта. 

Час від часу ми зустрічались, хоча не дуже часто, як 

хотілося б. І завжди було про що поговорити, було чим 

гордитись, з приводу чогось журитись. На першому плані у 

Валентини Михайлівни – сім’я, родина, берегинею якої була. 

Вона почувалась щасливою у сім’ї, де знаходила просте 

людське щастя, любов, підтримку і порозуміння чоловіка, 

синів, котрі подарували їй миловидних, розумних внуків, жила 

життям кожного з них і віддавала їм себе до крихти. 

Піл час зустрічей ми згадували дитячі й студентські 

роки, які не були для нас надто веселими й безхмарними. Наші 

батьки загинули у Другій світовій війні; це – наші рани з 

дитинства. Ми ученицями пізнали працю на колгоспних 

ланах, зі сапками або граблями у спекотні дні, з окрайцем хліба 

на обід, працю, що оцінювалася грамами зерна. Ми 

пригадували, як студентами в 50-х роках знали лише дві страви 

(суп та хліб) і не уявляли життя й навчання без мізерної 

стипендії. Дуже широко та детально ми обговорювали тему 

«Сад і город». Валентина Михайлівна була у цій сфері асом, 

успішним, знаючим городником. Усі властиві їй риси 
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(працьовитість, організованість, акуратність та ін.) виявилися і 

тут, на клаптику землі. Результати своєї праці Валентина 

Михайлівна демонструвала мені конкретними показниками: 

різні сорти картоплі, помідори, огірки, яблука й груші, ягоди і 

квіти – чудові-пречудові. Ці дари природи вона роздавала 

ближнім, а вирощувати їх було непросто: їхала декількома 

транспортами, копала, садила, полола, поливала та несла 

тягар. І була щаслива-щаслива, що може комусь допомогти, а 

її город серед інших вирізняється красою. 

Однак робила це з охотою, навіть уже не маючи міцного 

здоров’я. Усе, що сіяла та садила Валентина Михайлівна, дало 

добрі сходи. Будуть й інші вчителі. Будуть виростати молоді 

дерева, кущі, квіти. Але не буде іншої такої, як Валентина 

Михайлівна. Вона так несподівано і тихо відійшла у вічність. 

Ганна Сахарута, 

колега 

 

СПОМИНИ МИНУЛИХ ДНІВ 
 

Валентну Михайлівну Яртись пам’ятаю насамперед як 

учень 7, 8, 9 та 10-А класу Львівської середньої школи №44 імені 

Тараса Шевченка, в якій я вчився з 1967 до 1977 рр. Одразу хочу 

зазначити, що тоді там працювала плеяда чудових учителів 

практично з усіх предметів – від початкових до старших класів, 

від музики й образотворчого мистецтва до англійської мови та 

хімії, у пам’яті про більшість з котрих у мене збереглися 

почуття вдячності та поваги.  

Вчительку хімії – Валентину Михайлівну Яртись 

поважали (або й побоювалися) більшість учнів (та й не один 

учитель). Строга, вимоглива і з твердим характером, вона не 

терпіла найменших виявів халтурного ставлення до роботи чи 

навчання, неуважності, нехлюйства, ліні, не кажучи вже про 

хамство чи хуліганські витівки. Використовуючи теперішню 
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фахову термінологію, можна сказати, що вона була яскравим 

представником «авторитарної» педагогіки, яку після розпаду 

СРСР майже одностайно і тупо засудили та відправили «на 

смітник історії», виплеснувши з нею і всі її переваги й здобутки.  

“Авторитарна” педагогіка у виконанні Валентини 

Михайлівни – передусім Педагогіка (саме так – з Великої 

літери). Я це можу засвідчити на власному прикладі. 

Незважаючи на те, що хімія не була моїм улюбленим 

шкільним предметом (і це – м’яко кажучи, бо, відверто, хімію 

ненавидів усіма фібрами душі), я засвоїв повністю шкільну 

програму того предмета на «відмінно». Що більше: 

поступивши на перший курс теперішнього Національного 

університету “Львівська політехніка”, через місяць вивчення 

курсу (уже інститутського) “Загальна хімія для ВТУЗів”, мій 

викладач, професорка Ганіткевич, запропонувала мені взяти 

участь у загальноінститутській студентській олімпіаді з хімії, 

обіцяючи за це автоматично зарахувати залік з курсу хімії. 

Мені зовсім не хотілося йти на цю олімпіаду (тим паче, що я не 

мав жодних шансів виграти у студентів хімічних факультетів), 

але перспектива отримати залік «автоматом» спокусила. На 

цій олімпіаді, змагаючись зі 100 (приблизно) студентами 

першого курсу, більшість з яких студіювали на хіміко-

технологічному факультеті та факультеті технології органічних 

речовин (тобто були, порівняно зі мною, «професійними 

хіміками»), я виборов друге місце. В останній день олімпіади, 

коли я прийшов на лекцію (здається, це була математика), 

староста моєї групи сказав: «Олег, підійди на ХТФ у лекційну 

аудиторію – там буде нагородження переможців олімпіади». 

На що я зі здивуванням відповів: «А я тут до чого?» «Та ти там, 

здається, зайняв якесь місце». Я не повірив, але все-таки пішов. 

Пам’ятаю, як зайшов у переповнену студентами аудиторію та 

став у самому кінці за спинами біля дверей (щоб за найпершої 

нагоди звідти вискочити) якраз у момент, коли оголошували 
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призерів. На словах ведучого «Серед студентів першого 

курсу… друге місце зайняв Гірний Олег Ігорович – студент 

електроенергетичного факультету…» – я остовпів, не 

повіривши вухам. Запала тиша, а потім – здивований гул і 

повернуті до мене з німим запитанням (звідки серед якихось 

енергетиків взявся такий хімік?) очі присутніх, коли я 

продирався крізь натовп до трибуни журі отримувати грамоту 

та «квиток» на грошовий приз (здається – 10 рублів). Потім 

професорка Ганіткевич мені сказала, що за її пам’яті це був 

перший випадок, коли студент електроенергетичного (і взагалі 

не хімічного) факультету посів призове місце. Залік зі загальної 

хімії я отримав «автоматом» і з оцінкою «відмінно».  

Я досі не можу зрозуміти – «ЯК»? Як, попри весь мій 

відчайдушний внутрішній опір, Валентина Михайлівна змогла 

«запхати» мені в голову шкільний курс хімії: важкий, 

переповнений масою іншомовних термінів предмет, моя 

цікавість до якого обмежувалася хіба що рецептом виведення 

чорнильних оцінок (негативних, звичайно) зі щоденників та 

шкільного журналу – за допомогою перекису водню, 

марганцевокислого калію та оцту? Як заставила мене 

виконувати не лише всі домашні завдання, а й писати 

реферати в рамках Малої академії наук? Але, дивлячись на 

декотрих однокласників, інших учнів школи та спілкуючись із 

випускниками різних років, я побачив, що був не один такий: 

велика кількість учнів Валентини Михайлівни, причому не 

завжди сильних і зацікавлених хімією (дуже часто – звичайних 

«середнячків») стали хіміками-науковцями, технологами, 

інженерами, фармацевтами, причому успішними. 

А ще один із найяскравіших спогадів мого шкільного 

життя теж пов’язаний із хімією – з хімічним КВК, що його 

Валентина Михайлівна організувала за допомогою двох 

студентів хімічного факультету Львівського університету, які 

тоді, за її керівництва, проходили педагогічну практику в 
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нашій школі. КВК між командами мого 10-А і 10-Б класу став 

веселою подією для всієї школи. Був переповнений зал учнів і 

вчителів, котрі від душі веселилися; команди підтримки, 

конкурси капітанів, музичні, театралізовані, домашні завдання, 

плакати – все як у справжньому «ка-ве-ені». У ті, досить понурі 

радянські часи, це було справжнє шоу.  

«Авторитарна» педагогіка у виконанні Валентини 

Михайлівни Яртись – це ще величезна праця. Пам’ятаю, як уже 

після закінчення школи зустрів її на вулиці з великими 

сітками-«авоськами» і запропонував допомогти донести 

додому. Безумовно, вона мене запросила на чай (тоді я вперше 

побачив, де і як вона живе). Зайшовши до кабінету, побачив на 

столі розкритий зошит і запитав, що це вона пише. «Пишу 

конспекти уроків на завтра», – сказала Валентина Михайлівна. 

Я був дуже здивований: «Навіщо Ви це пишете? Ви ж хімію 

знаєте, як ніхто, та й конспекти усіх уроків у Вас, напевно, вже 

давним-давно готові?» «Це правда, – була відповідь, – але я не 

можу йти на урок, не приготувавшись. Крім того, це – моє 

життя…»  

Валентина Яртись як педагог працювала не лише з 

учнями, а й з батьками. Особливо, коли це стосувалося учнів, у 

яких вона виявила здібності до вивчення хімії. Пропонуючи 

таким учням додаткові (факультативні) заняття з поглибленого 

вивчення предмета, з метою, серед іншого – для їхньої 

підготовки до участі в учнівських олімпіадах з хімії, їй деколи 

доводилося долати пасивний опір батьків, котрі упереджено 

ставились до хімії як виду діяльності (хімія, мовляв, це – 

небезпечні речовини, отрути і под.). Вона наполегливо 

розмовляла з батьками, переконувала звернути увагу на 

здібності їхньої дитини, відвідувала учнів удома. У моєму 

випадку, щоправда, це стосувалося не стільки мене, скільки 

мого молодшого брата Святослава (на жаль, уже покійного), 
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який із першого року вивчення хімії (7–й клас) став одним із її 

улюблених учнів.  

Зацікавлений хімією, завдяки Валентині Михайлівні, 

14–річний хлопчина щоденно до ночі просиджував над 

книжками з різних розділів хімії та розв’язував хімічні задачі – 

все складніші й складніші. Неодмінний переможець усіх 

олімпіад: від шкільного – до всеукраїнського рівня та призер 

всесоюзних олімпіад – на останній (у 10-му – випускному – 

класі) олімпіаді у м. Казань, зайнявши там третє місце, 

отримав пропозиції поступати (без вступних іспитів) на 

хімічні студії одразу від п’яти провідних університетів СРСР: 

Московського, Ленінградського, Київського, Львівського та, 

власне, Казанського. І завжди пов’язував свої успіхи з 

Валентиною Михайлівною, в якої продовжував учитися хімії та 

готуватися до олімпіад, навіть перейшовши зі школи №44 у 

школу №11, що славилася тоді сильною математичною 

підготовкою (упередження батьків щодо хімії, все-таки, взяли 

своє). 

 
 

Валентина Михайлівна з учнями СШ№44– членами Малої академії наук 
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Про учнівські олімпіади з хімії, в яких до обласного 

рівня я теж брав участь (завдяки також Валентині Михайлівні), 

хоча й без особливого успіху, краще, мабуть, може розповісти 

інший її талановитий учень, мій однокласник Ігор Завалій 

(тепер – доктор хімічних наук та провідний науковець Фізико-

механічного інституту НАН України). Я лише скажу, що 

невтомна (краще б сказати – титанічна) праця Валентини 

Михайлівни з учнями швидко сприяла тому, що нашу «сорок 

четверту школу» почали вважати спеціалізованою школою з 

поглибленим вивченням хімії, хоча такого статусу вона 

офіційно не мала. Просто там працювала Валентина 

Михайлівна Яртись – «фірма», відома на весь тодішній 

Радянський Союз. І не безпідставно, адже були такі роки, коли 

вона як керівник везла на всесоюзну олімпіаду команду 

школярів України, до основного складу котрої входили учні 

однієї – нашої «сорок четвертої» – школи (навіть не однієї 

області чи міста). А всесоюзна олімпіада – це, висловлюючись 

сучасним терміном, була фактично міжнародна олімпіада, на 

якій змагалося 15 команд тодішніх так званих союзних 

республік, які тепер є повноцінними незалежними 

державами… 

І на закінчення. Як не дивно, але я не пам’ятаю, чи 

колись та за яких обставин Валентина Михайлівна  

підвищувала на мене голос, виставляла мене перед класом або 

ганьбила у той чи інший спосіб (а хоча могла). Пам’ятаю лише 

те позитивне, що його я отримав від Неї. І насамперед – знання. 

Тому, коли справа доходить до ефективності навчання, до того, 

аби дитина щось справді знала та вміла, – кращої педагогіки, 

ніж авторитарна, ніхто поки не придумав. Sapienti sat. 

Що ще додати? Мабуть, лише те, що це тепер – давно 

після закінчення школи – я такий «мудрий» і розумію, як мені 

(та й іншим моїм ровесникам) поталанило вчитися саме у 
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Львівській СШ №44 і саме тоді, коли там викладала Валентина 

Михайлівна Яртись.  

І за це я дуже вдячний долі. 

Олег Гірний, 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри природничо-математичної освіти 

Львівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

 

НА НИХ ТРИМАЄТЬСЯ СВІТ 

 

Я вдячний Богові за те, що моя мама завела мене у 

новозбудовану школу №44 м.Львова на вулиці Золотій, яка 

притулилася до невеличкого паркану. Ліворуч ріс чудовий 

шкільний сад, а праворуч стояли три великі дуби, за ними – 

шкільні майстерні й велика теплиця. Там працював молодий, 

трудолюбивий колектив, а в ньому – Яртись Валентина 

Михайлівна, яка стала для мене другою мамою і найвищим 

авторитетом, зразком для моєї вчительської праці. Всі заходи, 

котрі вона задумувала (чи у навчанні, чи у відпочинку), були 

глибоко продумані, сплановані. Вона завжди запрошувала у 

різноманітні подорожі (Брюховичі, Зашків, Страдч, Яремче, 

Косів, Київ) наших батьків, які охоче відгукувалися на її 

пропозиції. На відпочинку завжди були її сини, а також 

приєднувався чоловік Анатолій Васильович. Незабутню юшку 

варили Анатолій Васильович і мій батько! 

Багато часу минуло з того червневого ранку 1968 р., коли 

ми, випускники школи, разом з класним керівником, нашими 

батьками після зустрічі сонця на Високому замку їли канапки, 

веселилися і прощалися із яскравим періодом нашого життя. 

І звідки ж взялися ці канапки?.. Мабуть, це – важливий 

доробок нашого класного керівника, нашої Валі, яка своєю  
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Сім’ї Крупників і Яртисів 
 

любов'ю та працею згуртувала нас. Після закінчення школи 

ми, учні, зустрічалися через рік, згодом через три, а потім усе 

рідше. Та й менше нас ставало. Хоча зустрічі з однокласниками 

( це три класи) відбуваються і зараз (кожних п'ять років). 

А наші сім'ї пройшли разом усе життя, породичалися. 

Я і сини Валентини Михайлівни стали кумами. Так 

об'єдналися наші сім'ї. Збагатили одна одну різні куточки 

України. Валентина Михайлівна – з Чернігівщини, Анатолій 

Васильович – з Любельщизни, мої батьки – з-під Львова. Але і 

сьогодні перед очима – моя школа, мої любі, дорогі вчителі, а 

серед них – наша Валентина Михайлівна. Згадую ті ранки, коли 

я біг на нульовий урок (факультатив з хімії), де збиралося 

близько 40 учнів, а також після уроків на індивідуальні 

додаткові заняття з хімії або хімічний гурток. 
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Лабораторна робота з хімії 
 

Як наслідок – з трьох класів 11 випускників зарахували 

на хімічні факультети, а ще частина склала іспити з хімії у  

медичний інститут.  

Тільки у Львівський університет ім. І.Франка на хімічний 

факультет поступило 8 учнів. Кожного року зі школи №44 

навчалося кілька студентів. За час роботи Валентина 

Михайлівна підготувала багато переможців хімічних олімпіад 

різних рівнів, у тому числі – всесоюзної. З часом її вихованці 

стали відомими вченими, викладачами у вищих і середніх 

навчальних закладах. Так, її син Володимир Анатолійович 

Яртись – відомий у світі вчений, доктор хімічних наук, 

професор. 

Коли зустрічаємось з випускниками школи, з великою 

теплотою згадуємо нашого Вчителя хімії. Пам'ятаю випадок 

зустрічі з випускником Ігорем: йому п’ятдесятка вже минула. 
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Він не належав до найкращих учнів і не відвідував факультатив 

і гурток з хімії. Запитує мене: 

 – А ти Валю нашу бачив?  

Відповідаю, що часто бачу. 

– Передай їй, що я ще дещо з хімії пам'ятаю, – і 

перелічує мені формули та назви кислот. 

Я був приємно вражений і здивований та вдячний йому, 

що він з такою повагою і теплотою згадує нашого Вчителя. Так, 

Вона вміла знайти «кладочку» до багатьох «сердечок», її 

любили і поважали. Валентина Михайлівна мала великий 

авторитет серед педагогів м.Львова, була відомим учителем 

хімії на всю тодішню державу. 

Її люблять і поважають, їй вдячні колишні учні та їхні 

батьки. Вона є дороговказом, прикладом для багатьох людей: 

відданого служіння суспільству, своїй сім'ї, працелюбності, 

порядності. Це – одна з тих людей, про яку можна сказати: «На 

таких людях тримається світ». 

 

Петро Крупник, 

вчитель хімії СЗШ № 97 м.Львова 

 

“УЧИТИЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ”( І.Франко) 

 

Життя наше складне, і щомиті трапляється щось нове, 

несподіване. Бувають хвилини, коли єдиним порадником є 

тільки та людина, котра щодня не перестає думати про своє 

дитя, свою сім’ю, про своє вогнище, домівку. З самого 

народження ми відчуваємо її ні з чим незрівнянну любов і 

ніжність. Вона, зігнувшись над колискою, співає нам 

колискову, з нею ми робимо перший крок і промовляємо 

“мама”. З якою радістю вона веде у перший клас, з якою 

гордістю дивиться на свою дитину на випускному вечорі! Мати 
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посміхається, а очі її наповнюються радісними слізьми. 

Переступивши шкільний поріг і ставши на стежину 

самостійного життя, ми й надалі потребуємо материнських 

порад, її уваги до нас і розуміння. 

Лише з нею ми говоримо про своє перше побачення та 

перший поцілунок, ділимося усіма радощами і прикрощами. 

Бо тільки вона відчуває той біль, що відчуваємо ми, 

переймається нашими проблемами і ще більше радіє, коли у 

нас все добре, коли ми щасливі й закохані. Ніколи не 

забувається тепло маминих розрадливих слів і пильний погляд 

ніжних очей. Спроваджуючи дитину в життєвий світ, вона 

благословляє її на ту єдину правильну дорогу – Добра, 

Людяності, Любові. 

І скільки не було б нам років, ми до останку будемо 

згадувати щиру й привітну материнську посмішку, її ніжні й 

натруджені руки, усміхнені вуста, лагідні очі. Проте яким 

страшним горем і невиліковною раною стає для нас усіх втрата 

найдорожчої людини – Валентини Михайлівни Яртись – 

матері, бабусі, дружини, доньки, невістки, свахи, свекрухи, 

подруги, улюбленого вчителя тисяч учнів  школи №44 

м. Львова. Сірими і буденними робляться дні, опускаються 

руки… Однак не в силах нічого змінити. Серед перехожих 

намагаєшся розшукати знайомий погляд, почути рідний 

голос. Не хочеться вірити у те, що її ніколи не буде поруч. 

Довкола усе живе маминою присутністю і спогадами про неї. 

Яке то щастя – згадувати і жити ними. На хвильку очі 

робляться вологими. Від спогадів… Але плакати не треба, 

треба помолитися за неї, за її душу. 

Життя продовжується, і ми надалі живемо з думками 

про матір, бабусю, дружину, свекруху, подругу, улюблену 

вчительку хімії. Пошепки промовляємо її ім’я у хвилини 

безсилого відчаю, коли туга огортає серце жалем, у хвилини,  
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На практичних заняттях, 10 клас 
 

коли не знаєш, як поступити, що робити? Тоді подумки 

радишся з нею. А піднімешся стежиною до отого горбочка 

землі, покладеш на могилу улюблені квіти, помолишся – на 

душі стає легше.  

Що ми можемо зробити для неї? Це бути в житті 

такими, якими вона хотіла нас усіх бачити: добрими, чуйними, 

терпеливими, любити один одного і прощати один одному 

всілякі провини, завжди пам’ятати її ласкаві, ніжні, теплі руки, 

лагідне серце, щиру усмішку. Бути Учитилем з Великої літери. 

Пригадую день, коли вперше зустріла Валентину 

Михайлівну в СШ№27 м. Львова під час міської олімпіади з 

хімії. Вона завжди приводила учнів на олімпіаду, чекала їх, 

поки не вийдуть у коридор після закінчення часу, і зразу ж 

перевіряла, чи учні правильно виконали завдання. І так усі 

роки, проведені на педагогічній ниві… Її учням заздрили учні 
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інших шкіл. Скільком дала дорогу в життя улюблена вчителька 

хімії – Яртись Валентина Михайлівна! Я часто спілкувалась з 

нею під час проведення олімпіад і тішилася за тих дітей, 

котрим пощастило мати таку мудру, працьовиту вчительку. 

Все життя Валентина Михайлівна віддавала учням, Її великого 

доброго серця вистачило, щоб частинками роздавати учням. 

Не одне покоління дітей пройшло через її умілі руки, 

зацікавившись хімічними дослідами. Багатьом учням вона 

дала путівку в життя. 

 

Як добрий ангел, я злечу до вас 

І відведу біду від ваших надій. 

Мені в житті нічого більш не треба, 

Лиш тільки б щастя сяяло з-під ваших вій… 

 

Як добрий ангел, я злечу до вас, 

Зішлю найкращі в світі сни, 

Весело стану серед неба 

І взимку легким повівом весни. 

 

Ви не сумуйте й не тужіть за мною, 

В житті і щастя, і добра зазнайте. 

Згадуйте про мене, мої рідні 

Зітхніть тихенько і скажіть: “Прощай”. 

 

Лілія Василечко, 

вчитель-методист з хімії, м. Львів 
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ДЯКУЮ ДОЛІ ЗА ЛЮДИНУ І НАСТАВНИКА 

 

Не всі люди, які зустрічаються нам у житті, – наші 

вчителі. Не всі з них викладають у школі чи вишах, але кожен 

залишає свій слід. 

Свого часу мені пощастило навчатися у Львівській 

середній загальноосвітній школі №44 ім. Т.Г.Шевченка з 

поглибленим вивченням хімії, де викладала заслужений 

вчитель України – Валентина Михайлівна Яртись. 

Назавжди запам’ятала урок – зразок наполегливої, 

насиченої, колективної співпраці педагога з вихованцями. У 

процесі навчання учням важко оцінити, скільки часу затрачає 

вчитель на підготовку до занять. Кожен урок був наповнений 

різними формами роботи: розв’язання цікавих завдань, задач 

підвищеної складності, проведення яскравих дослідів. 

Дисципліна на уроках Валентини Михайлівни завжди була 

бездоганною. Кожного учня вона залучала до вивчення хімії. 

Навіть найбільші ледарі не дозволяли собі байдикувати чи 

займатися іншими справами на уроці. Саме тому учні 

отримували міцні, глибокі знання з предмета і подальшу 

життєву дорогу пов’язували з хімією. Серед випускників 

Валентини Михайлівни – науковці зі світовим визнанням у 

галузі хімії. 

Валентині Михайлівні легко вдавалося щороку 

підготовляти вихованців до олімпіад різних рівнів. Переможці 

отримували задоволення від дипломів, а вчителька раділа 

їхнім здобуткам і не зупинялася на досягнутому. Вона навчала 

нас не лише хімії, а й життєвої мудрості – працелюбності, 

вмінню визначати мету, виявляти наполегливість у її 

досягненні, вірити у власні сили. 

Валентина Михайлівна залишилася у спогадах світлою, 

красивою, цікавою, яскравою, зібраною, відповідальною, 

наполегливою, цілеспрямованою, доброзичливою, 
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співчутливою та надійною людиною. Вона ніколи не дозволяла 

собі бути слабкою і чогось не могти, своїм оптимізмом і 

працелюбством надихала інших до нових звершень. 

Дуже багато методичних порад та консультацій я 

отримала від Валентини Михайлівни у період спільної праці у 

школі. І  після виходу на заслужений відпочинок вона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова тема – породи і мінерали 
 

залишилася цікавим співрозмовником, хорошим другом та 

мудрим наставником. 

Я дякую долі за те, що на моєму життєвому шляху 

зустрілася Людина, Вчитель і Наставник з великої літери – 

Яртись Валентина Михайлівна. 

 

Ірина Пуцан, 

учитель-психолог школи№44 м.Львів 
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ВЗЯЛА ЗА РУКУ – І ПОВЕЛА 

 

Протягом життя земного кожну людину оберігають, 

навчають, люблять Учителі, та не кожному з нас щастить на 

гарних Учителів… 

Мені пощастило! У моєму житті виявилося багато 

чудових Учителів, які розуміли, вели, скеровували, стали 

прикладом для наслідування. У Львівській середній школі 

імені Тараса Григоровича Шевченка був чудовий педагогічний 

колектив, де працювало чимало справжніх Учителів, а з-поміж 

них яскравою, неординарною, відданою школі та учням – 

Валентина Михайлівна. У моєму становленні Валентина 

Михайлівна відіграла доленосну роль, тому що романтичну, 

закохану в літературу та іноземну мову дівчину зуміла 

«опустити на землю»; вчасно розгледівши здібності до хімії, 

взяла за руку – і повела… За це я все життя їй вдячна. 

Якби мені довелось починати життя спочатку, то я 

неодмінно прожила би його так само і пішла би навчатись 
 

 

Перші уроки з хімії 



108 
 

лише на хімічний факультет. Адже Валентина Михайлівна, 

будучи високим педагогом-професіоналом, уміла переконати 

нас у красі, системності й логічності цієї науки. Знання, 

отримані у школі з Валентиною Михайлівною, були міцним 

фундаментом для надбудови знань та вмінь в університеті й у 

подальшій педагогічній діяльності. До сьогодні, наприклад, у 

мене зберігся зошит з хімії за 9-й клас, і коли я з позицій 

педагогічного досвіду аналізую її дидактичні підходи до 

подання матеріалу, то бачу авторські новації Валентини 

Михайлівни у викладанні шкільного курсу хімії, які вона з 

любов’ю і високим педагогічним професіоналізмом доносила 

до учнів. Валентина Михайлівна була захоплена своїм 

предметом, уміла захопити й долучити і нас до спільної, 

глибоко усвідомленої праці. Щодня (я не обмовилась), у тому 

числі в суботу (ми навчались шість днів на тиждень), о восьмій 

зранку починались додаткові заняття (ми називали їх 

факультативом) для тих, хто хотів знати й осягнути більше, а 

результатом були численні перемоги учнів Валентини 

Михайлівни на районних, обласних, республіканських та 

всесоюзних олімпіадах. Це підвищувало нашу самооцінку, 

стверджувало, давало наснагу до праці, пошуку, творчості. 

Усе – на добровільних, громадських засадах, безоплатно, а про 

індивідуальні заняття, репетиторство ми тоді не знали і в 

цьому не було потреби. Тільки з позицій часу ми можемо 

оцінити учительську жертовність, спрямовану на кінцевий 

результат: якісні системні знання та вміння, професійний 

патріотизм. Адже бути учнем Валентини Михайлівни – це 

було престижно і почесно (сучасна молодь каже «круто»). При 

цьому пам'ятаю (і ще та ще раз захоплююсь!): Валентина 

Михайлівна завжди була весела, врівноважена, охайно і модно 

одягнена, уважна до кожного, готова допомогти не лише у 

навчанні, а й у життєвих проблемах, яких в юнацькому віці 

багато. 
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Про це я часто розповідаю своїм дітям, своїм студентам, 

але так рідко іду до своїх ще живих Учителів з оцими щирими 

словами вдячності. Бо чомусь так ми влаштовані, що постійно 

думаємо – ще встигнемо. І коли твого Учителя не стає, то 

розумієш, що багато не договорив, не сказав, не додякував. А 

це є дуже важливою підтримкою у житті, коли тебе 

пам’ятають, натомість і ти стверджуєшся, бо жив і працював 

правильно і по совісті. На жаль, я рідко про це говорила 

Валентині Михайлівні, хоча відчуваю це постійно. 

Низький уклін, нехай запізніле – Спасибі Учителю.  

Любов Дольнікова, 

випускниця СШ № 44 1971 р., 

доцент кафедри педагогіки та соціального управління 

НУ «Львівська політехніка» 

 

З ЖАДОБОЮ ДО ЖИТТЯ 

 

Першого вересня 1962 р. – шкільна лінійка, і ось ми 

зустрілись з нашим класним керівником – невеликого зросту, 

молодою, енергійною Валентиною Михайлівною, яка 

впродовж шести років була нашою наставницею, мамою, 

товаришкою. Ми, тоді ще одинадцятирічні діти, не 

усвідомлювали складності шкільного життя. Всі різні за 

характером і вихованням, ми були одним монолітом, з яким 

спілкувалась шановна Валентина Михайлівна. Усе в цієї жінки 

було прекрасним – і душа, і талант, і організаторські здібності. 

Невтомна вчителька, котра з самого ранку прибігала до 

школи на нульовий урок, готуючись до факультативного 

навчання, створила прекрасний хімічний кабінет у школі, де 

цікаво проходили заняття, різноманітні досліди, 

експерименти. Ми з радістю йшли на урок хімії, який 

приносив нам не тільки глибокі знання, а ще й бажання їх 

поглиблювати, оскільки заняття були цікавими і змістовними. 
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Чимало наших учнів 

стали учасниками 

олімпіад з хімії, де 

займали призові 

місця, були відзна-

чені похвальними 

грамотами, а в по-

дальшому і май-

бутнє пов’язали з 

предметом – хімією. 

Та ми не тільки 

вчились. Наш клас 

згуртувала Валенти-

на Михайлівна. У 

кожному з нас вона 

бачила особливі 

здібності, які підтри-

мувала і розвивала. 

Ми були і співаками, 

і танцюристами, і 

поетами, і режисерами, і коміками, і музикантами. Так, Міша 

Андрушко грав на акордеоні на всіх наших КВН-ах, “вогниках”, 

урочистостях. Дівчата – Сіра, Леонтович, Савченко, Крюк, 

Риплянська – часто співали пісень. Дара Климусь писала вірші, 

ми їх покладали на музику, створювали свої пісні на КВН-ах, 

дивуючи педагогів школи. І як ми декламували Шевченка, 

Лесю Українку! Зараз – 2016 р.: це спомини 50-річної давності, 

але вони глибоко зворушують наші серця. Невтомна 

трудівниця, дорога Валентина Михайлівна, була дуже гарним 

організатором нашого дозвілля. Скільки незабутніх екскурсій 

нею організовано, скільки вилазок на природу! Причому 
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жодного разу не пам’ятаємо її відмови, що “немає часу”, “є 

своя сім’я, яка чекає вдома”. 

Школа була нашим другим домом, і ми з радістю 

зустрічали це усміхнене, щире обличчя людини з теплим 

серцем і ясним розумом, вимогливою до себе і нас. А скільки 

часу ми провели у шкільному городі, садочку! Хто, як не 

Валентина Михайлівна прищепила нам любов до природи, 

рослин, до праці, землі. Усе це ми пожинаємо і зараз, завдяки 

нашій другій ніжній мамі – шкільній мамі. 

Валентина Михайлівна вкладала всю свою душу в 

предмет хімії, біології, – це була надзвичайно талановита 

вчителька, гідно оцінена: їй присвоєно звання кращої – 

заслуженого вчителя України! Такі люди, як Валентина 

Михайлівна, залишаються назавжди в пам’яті. Ми, її перші 

випускники, маємо вже по 65 років, але часто відвідували нашу 

рідну вчительку на свята, спілкувались. Ще востаннє – 8 

березня 2016 р. ми мали змогу привітати нашу усміхнену, з 

іскоркою в очах – дорогу Валентину Михайлівну. Її образ 

назавжди залишиться в наших серцях. Це – людина, яка горіла 

для всіх: там, де вона була, полум’я охоплювало всіх жадобою 

до життя, до творчості, до дій. 
 

Надія Дмитрик, Наталка Риплянська,  

випускниці 10-А класу СШ№ 44 1968 р. випуску  

 

ТАКОЮ І ЗАЛИШИЛАСЬ ВАЛЯ 

 

Відвідавши в один з березневих днів 2016 р. свою одну з 

найкращих і незмінних упродовж більш ніж півстоліття 

приятельку, я не могла передбачити, шо бачу її останній раз. 

Вона сказала: “Добре, що ти мене відвідала, скоро піду на 

город”.  
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Через кілька днів отримала телефонний дзвінок від 

чоловіка її Анатолія – Валя, правдоподібно, травмувала ногу і 

тут же – від самої Валі: вона відчуває дискомфорт, опираючись 

на ногу. І тоді я також не могла передбачити, що спілкуюся з 

нею востаннє. Адже навіть після діагнозу лікарів – перелом у 

шийці стегна – була надія на виздоровлення, оскільки такі 

переломи не стовідсотково фатальні. Однак доля 

розпорядилася по-іншому, і через 2-3 дні – телефонний дзвінок 

від сина Толіка й коротка фраза: “Ми втратили маму”. 

А потім похоронні ритуали з участю великої кількості 

людей різного віку: родичі, приятелі, давні й недавні учні. 

Адже відійшла у вічність заслужена вчителька Яртись 

Валентина Михайлівна з роду Черненків. У багатьох, хто були 

на похоронах і складали співчуття чоловікові, синам, внукам, і 

у тих, хто не зміг бути, залишились спогади. У мене також 

залишилось багато спогадів, і хочу з деякими поділитись, 

сподіваючись, що  мої фрази зустрінуть однодумців.  

Валя Черненко серед однокурсників-біологів була 

старанною студенткою, адже в цей післявоєнний час більшість 

намагалася бути такими. Після закінчення навчання 

потрапила в  школу №44 м. Львова на посаду вчителя спочатку 

біології, а згодом хімії. Школу Валя полюбила, брала активну 

участь в озелененні території навколо будинку, оформленні 

спецкабінетів біології та хімії. Вона була не тільки сумлінним 

виконавцем, а й ентузіастом. Заслуженого вчителя хімії – в цій 

особистості створила себе саму. Вдома Валя мала 

доброзичливих помічників – чоловіка Анатолія і мами 

Анастасії Черненко; саме вони помогали виховувати синів, а 

останні ставилися до них з повагою і вдячністю. Синам мама 

Валя привила любов до хімії; по тій стежці пішов і онук 

Михайлик. 
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Я і моя сім’я були дуже близькі зі сім’єю Яртисів, і хочу 

передати слова тата : “Валині діти – о, це були діти”, а відтак з 

великим позитивом і піднесенням: уся сім’я Яртисів – трударі. 

Валя була не позбавлена і добрих гуманних учинків, 

виконуючи їх рефлекторно, не думаючи про наслідки. Одного 

разу, пізно ввечері, вона привела додому на ночівлю незнайому 

жінку, яку зустріла на вулиці. Жінка була пригноблена, 

зневірена, приїхала з району шукати правду в кабінетах 

обласного рівня чиновників і не змогла повернутися додому, 

отож знайшла притулок у хаті Валентини Михайлівни Яртись. 

Хочу поділитись і спогадом з великою пошаною про 

сім’ю, з якої вийшов Анатолій Яртись: мама – у сім’ї 

узагальнена назва бабуся Маруся, тато – дідусь Василь – 

музикант-самоук, подарував ген музичного слуху правнукові 

Михайлику. Добре знала і рідного брата Анатолія – Ростислава 

Яртися – надзвичайно симпатичного, хоча в характері 

проявляв зайвий самокритизм. 

…Такою залишилась Валя у моїй пам’яті. 

Ольга Нарепеха, 

однокурсниця 

 

ПРОМІНЬ СВІТЛА І ДОБРА 

 

Писати про Валентину Михайлівну можна багато 

хорошого, її життя – взірець порядності, чесності та 

справедливості. 

Надзвичайно талановитий педагог і заодно психолог. 

Мала унікальний дар навчати дітей, прививати їм любов до 

свого предмета – хімії. Вона допомогала ставати дітям людьми 

з Великої букви. Знала, як саме зацікавити дитину до навчання, 

повірити у власні сили та можливості, була вимогливою 

справедливою, терпеливою у досягненні результату. Не знати 

хімії у Валентини Михайлівни – це неможливо. Вона була моїм 
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репетитором, а також двох моїх донечок. Звичайно, що 

результат навчання виявився дуже хорошим, проте скільки це 

коштувало їй зусиль та терпіння… Величезне їй дякую за моїх 

дітей не тільки у навчанні хімії, а також у вихованні хорошими 

порадами й настановами. Мої діти її дуже любили, часто мені 

говорили: "Мамо, Валентина Михайлівна нам як рідна бабуся, 

вона нас любить". Так, скільки раз вона нам дзвонила, 

цікавилася нашим життям, передавала гостинці, пригощала 

своєю випічкою; дуже хвилювалася за мене, коли я важко 

захворіла, причому вселяла в мене віру, що все буде добре і я 

обов’язково одужаю.  

Валентина Михайлівна – це промінь світла, добра та 

людяності, Велика людина. 

Ліда Крупник 

 

ПАМ’ЯТЬ НАШОГО СЕРЦЯ: ШАНУЄМО, ЛЮБИМО 

 

У нашій свідомості назавжди залишається світлий 

образ дорогої та рідної бабусі Валі, її світлі, наповнені 

добротою яскраві карі очі, ласкава усмішка, теплі, лагідні руки, 

якими гладила вона наші дитячі голівки. 

Ми народились, зростали та мужніли у родині 

педагогів, відчуваючи постійну увагу і турботу про нас і бабусі, 

й дідуся. У дитячі роки вона водила нас у дитячий садок. 

Щоправда, одного разу я вирвався від неї і побіг, зупинився 

тільки вдома, двічі перебіг дорогу. Бабуся прийшла хвилин 

через 10, напівжива; мені нічого не казала, зате тато провів 

виховну роботу – масаж сідниць. Більше я не тікав. Водила нас 

- (спочатку Володю – він перший пішов на танці) у дитячий 

колектив «Джерельце», а потім долучився і я, Сергій, у 

колектив “Сонечко” в палаці залізничників; у юнацькі роки 

танцювали в балетній студії “Акверіас”. Особливо раділа бабу- 
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Бабуся Валя і дідусь Толік з невісткою Наталею, онуками Володею, 

Сергійком, Андрійком 
 

ся нашим успіхам в “Акверіасі”, бо нам доручали виконувати 

провідні партії. Коли ми вчилися у гімназії, займалася з нами 

хімією, готувала нас до олімпіад. Дуже пишалася, коли я, 

Сергійко, під час навчання у Львівській політехніці на 

республіканській олімпіаді, без жодної підготовки, за рахунок 

знань, одержаних у школі й удома, на другому курсі завоював 

друге місце і був нагороджений дипломом та цінним 

подарунком. 

Згодом ми приходили до дідуся й бабусі, мили вікна 

(наш обов’язок!), а бабуся відразу пригощала своєю випічкою 

– пиріжками з маком або яблучним пирогом. 

Цього року 20 січня виповнилось 85 років від дня 

народження бабусі Валі. Святкували ми у сімейному колі. Я, 

Сергійко, привітав бабусю з ювілеєм і за столом повідомив, що 

ми з Наталею чекаємо народження дівчинки. 
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Бабуся Валя безмежно 

зраділа і говорила, що для 

неї це буде найвища 

нагорода. Бо серед двох 

синів, чотирьох внуків та 

двох правнуків нарешті 

буде внучка. Однак, на 

превеликий жаль, доля 

розпорядилась по-іншому. 

Бабуся Валя несподівано 

відійшла у вічність. Для 

онучки ще за життя 

приготувала подарунок – 

золоті сережки та 

кулончик, які у день 

хрестин новонародженій 

за волею бабусі вручила 

наша мама Наталя.  

Дідусь Толя доклався до мого навчання – молодшого 

внука Володі в університеті. На останньому курсі я трохи 

“загуляв” і одержав диплом лише завдяки його великому 

авторитету та пошані серед колег – викладачів. 

Ми пишаємося і гордимося нашими дідусем і бабусею 

Валею – безмежно добрими і щедрими, невтомними 

трудівниками, дорогими вчителями та вихователями. 

Низький Вам уклін, наша любов та пошана. 
 

Володя та Сергій, 

внуки 

 

  

Правнучка Анничка 
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"ВІЗИТНА КАРТКА", ЯКУ ДАЛА ВЧИТЕЛЬКА 

 

Знайомство з хімією в СШ № 44 розпочиналось не як 

звичайно у сьомому класі, а набагато раніше, коли численні 

студенти-практиканти хімічного факультету університету 

періодично проводили серію презентацій-експериментів у 

молодших класах. Тож перші уроки хімії я очікував з 

нетерпінням та, відверто кажучи, і трохи з острахом, оскільки 

в школі поширювалося чимало міфів про суворість і залізну 

дисципліну на цих заняттях. Тому приємно був здивований, з 

якою легкістю і захопленням подавала матеріал Валентина 

Михайлівна. Так, на уроках хімії було переважно тихо, але це 

зумовлювалось насамперед доступністю і цікавістю подання 

предмета, що зазвичай супроводжувалось численними 

дослідами. Мені здається, значну «фору» учні школи № 44 

отримували, бо Валентина Михайлівна з перших уроків 

вселяла в їхні голови: хімія – це предмет, який не потребує 

зазубрювання, а має певну систематику, і для його освоєння 

необхідно передусім розуміння процесів, що відбуваються. 

Наприклад, з перших же занять вона вчила нас розуміти 

інформацію, яка записана в хімічному рівнянні, 

використовувати її для вирішення різних завдань. Жоден урок 

хімії не проходив без застосування отриманих знань у вигляді 

розв‘язку задач. Мені також пощастило вчитися у той час, коли 

в школі № 44 існували класи з поглибленим вивченням хімії. 

Учні, які брали участь у цій програмі, мали можливість 

вдосконалювати знання на додаткових уроках хімії, а також у 

проведенні експериментальних робіт на кафедрі аналітичної 

хімії університету. Внаслідок цього хороші знання хімії були 

«візитною карткою» багатьох випускників школи і значно 

полегшували їхнє подальше навчання у вишах. Шкода, що з 

відходом на заслужений відпочинок В.Яртись школа № 44, 

безумовно, втратила таку свою специфіку. 
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На особливу увагу заслуговує її робота з групою учнів, 

котрі представляли школу на хімічних олімпіадах різного 

рівня (аж до всесоюзних). Це насправді гігантська щоденна 

праця, здійснена в «позаурочний» час. Практично кожен 

робочий день зацікавлених учнів був зайнятий розв‘язуванням 

олімпіадних завдань різного рівня, які критично і ґрунтовно 

перевіряла Валентина Михайлівна. Зауваживши, що в кожній 

паралелі був якнайменше один «олімпіадник», можна 

оцінити, скільки праці та часу це вимагало від Учителя. Але 

олімпіади мали не лише теоретичну, а й практичну складову, 

тому Валентина Михайлівна домовлялась з викладачами 

університету і політехнічного інституту про індивідуальні 

заняття в лабораторіях з її учнями. Все це давало відчутні 

результати і заохочувало її вихованців для подальшого 

поглибленого вивчення хімії. Так, у 1984 р. аж троє її учнів 

брали участь у всесоюзній олімпіаді юних хіміків. Можливо, в 

часи фізматліцею це не виглядає нічим особливим, але треба 

взяти до уваги: у СШ № 44 не проводилось спеціальних 

відборів талановитих дітей, не відбувалось паралельного 

поглибленого вивчення суміжних дисциплін – фізики та 

математики. Під час олімпіад Валентина Михайлівна не 

залишала своїх вихованців наодинці й була присутня у місцях 

їх проведення від самого ранку і аж до проголошення 

результатів, розпитувала учнів, як вони розв‘язали завдання, 

заспокоювала і підбадьорювала у випадку допущення 

помилок, щиро раділа їхнім успіхам і здобуткам. Безперечно, 

цій групі учнів Валентина Михайлівна приділяла особливу 

турботу, цікавилась їхнім навчанням з інших предметів, 

підтримувала, допомагала згладжувати непорозуміння, котрі 

інколи виникали з іншими вчителями.  

Я дуже вдячний долі, що подарувала мені такого 

Вчителя, як Валентина Михайлівна. Захоплення хімією, 

отримане під час навчання в школі, визначило в подальшому 
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мій професійний шлях. Навички (методи), необхідні для 

розв‘язання проблем (задач), здобуті під опікунством 

Валентини Михайлівни, і надалі допомагають мені у вирішенні 

багатьох наукових завдань. 

Юрій Проць, 

науковий співробітник 

Інституту Макса Планка 

фізичної хімії твердого тіла, Дрезден 

 

НА ТЕРЕНАХ ДОЛІ 
 

Учитель. Кожна людина або вже зустріла, або ще 

зустріне свого Учителя. І кожна людина раніше чи пізніше 

сама стає учителем. На жаль, не кожен учитель, якого ми 

зустрічаємо на своєму шляху, вкарбовується в пам’ять. Мені 

надзвичайно поталанило. Я зустрів свого Учителя саме в той 

час, коли це було надто важливо. Саме тоді, коли вирішувалось 

моє майбутнє. Звичайно, це не був вибір між життям або 

смертю, але це були рішення, котрі привели до того, що 

сьогодні, оглядаючись на прожиті роки, я впевнений – жив і 

живу недарма. Ці короткі спогади присвячені моїй Учительці - 

Валентині Михайлівні Яртись, Людині яка допомогла мені 

визначити мою долю і якій я довіку вдячний за допомогу, за 

віру та за підтримку, за самовідданість, за те, що втілила у собі 

все, про що може мріяти кожен учень, котрий шукає Учителя. 

Навесні 1969р., коли я закінчував восьмий клас середньої 

школи № 53 м. Львова, мої батьки вирішили, що дев’ятий та 

десятий класи мені треба студіювати в іншій школі. Я не 

пам’ятаю, що було причиною цього рішення, але, зі слів 

батьків, вони хотіли, аби я більше уваги надавав природничим 

предметам, особливо математиці та фізиці. СШ № 53 в той час 

була одна з небагатьох у Львові з поглибленим вивченням 

англійської мови, і моє краще, ніж середнє знання англійської, 
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в майбутньому зіграло б велику роль в моєму житті. Однак тоді 

іноземна мова була менш важливою, ніж глибоке розуміння 

природничих наук. Мій батько на кінець 60-х років минулого 

століття був старшим викладачем математики у Львівському 

політехнічному інституті (тепер – Національний університет 

“Львівська політехніка”), а моя мати – асистентом кафедри 

фізики, також у політехніці. Обидва – випускниками фізико-

математичного факультету Львівського державного 

університету імені Івана Франка (тепер – Львівський 

національний університет імені Івана Франка). Звичайно, вони 

бачили моє майбутнє схожим на їхнє, тому математика та 

фізика були для них, а отже, і для мене – пріорітетом. Мої 

батьки обрали Львівську середню школу № 44 для 

продовження і завершення мого навчання в середній школі. 

Знову ж таки, не знаючи усієї історії на той час, уже набагато 

пізніше батьки розповідали мені, що основною причиною 

стали рекомендації їх друзів. Ось така коротка передісторія 

того, як 1 вересня 1969 р. я переступив поріг Львівської 

загальноосвітньої СШ № 44 учнем дев’ятого класу. 

Валентина Михайлівна Яртись була абсолютно 

неординарною людиною і справді екстраординарним 

Учителем. Її уроки хімії – відмінні від усіх інших. Вона не 

просто викладала хімію, а ділилась з кожним учнем у класі 

своєю любов’ю до предмета, знала те, про що розповідала, не 

лише розумом, а й душею, могла зацікавити будь-кого. І коли 

урок закінчувався, я (та й не лише я) вже мріяв про наступний 

урок, незважаючи навіть на те, що Учителька була надзвичайно 

вимогливою і “схопити двійку” міг будь-хто. 

У ті часи предметні олімпіади школярів вважалися 

дуже популярними. Валентина Михайлівна запропонувала 

мені спробувати сили в олімпіаді з хімії. Я згодився і в 

дев’ятому класі без усякої додаткової підготовки зайняв 

призові місця в шкільній, районній, міській та обласній 
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олімпіадах з хімії. Валентина Михайлівна сказала, що це добре, 

але насправді ще є і республіканська та всесоюзна олімпіади і 

на її думку, я міг би стати успішним і на цих рівнях. З того часу 

вона постійно “підкидала” мені завдання з минулих олімпіад 

та допомогала знайти правильні рішення, зовсім не шкодуючи 

свого (та й, варто визнати, мого) часу. Наші зустрічі тривали 

після уроків, на яких єдину увагу становила хімія і все 

складніші завдання. Завдяки їм уже через рік, будучи учнем 

випускного десятого класу, я став переможцем всеукраїнської 

республіканської олімпіади з хімії, яка відбулась в 1971 р. в 

Ужгороді, та в цьому ж році зайняв друге місце на всесоюзній 

олімпіаді з хімії в Мінську. 

Дуже швидко після мого знайомства з Валентиною 

Михайлівною я твердо знав: моє майбутнє буде пов’язане з 

хімією. Коли батьки довідались, що я збираюсь вступати на 

хімічний факультет, вони спочатку спробували переконати 

мене вступати на фізичний або математичний, але перемога 

була за Валентиною Михайлівною. З висоти сьогодення я можу 

чітко сказати: це – абсолютно правильне рішення, про яке ні я, 

ні мої близькі не шкодували і не шкодують. До речі, 

випускники Львівської СШ № 44 завжди залишались 

найчисельнішою групою серед студентів хімічного факультету 

Львівського університету. Вже ставши студентом, я зрозумів, 

що я зовсім не один такий, кого Валентина Михайлівна 

закохала у хімію. Можливо, це іронія долі, але моє теперішнє 

професійне життя є значно більше фізикою, аніж хімією, та й 

математика посідає важливе місце в моїх дослідженнях, хоча 

нині без хімії немає фізики і навпаки; правду кажуть: наукою є 

лише те, що піддається обробці математикою. 

Я з величезною теплотою згадую наші, на жаль, рідкі 

зустрічі опісля того, як я закінчив школу. Тому існує багато 

причин, не остання з яких є те, що в 1993 р. я отримав 

пропозицію прилучитись до Еймської національної 
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лабораторії та Університету штату Айова в місті Еймс у 

Сполучених Штатах Америки. Проте одну зустріч я 

пам’ятатиму все життя. Йшла осінь 1974 р.; і десяток студентів 

четвертого курсу хімічного факультету, серед них і я, відбували 

педагогічну практику в СШ №44 за керівництва Валентини 

Михайлівни. Коли прийшла моя черга давати перший урок 

тодішнім восьми - чи дев’ятикласникам, я був упевнений, що 

все зробив прекрасно. І був щиро задоволений планом уроку, 

що підготував, так само, як і власне проведеним уроком. Яке ж 

було моє здивування, коли моя Учителька сказала, що гіршого 

уроку вона не бачила давно. Як виявилося, моя помилка була у 

припущенні: діти в класі знають про те, що велося в моєму 

уроці. Вона простими словами пояснила мені: найгірше, що 

може зробити учитель, – це уявити, що учні знають новий 

матеріал, можливо, не так детально, як учитель, але знають 

його заздалегідь, до уроку. Дивно, але ця деталь була зовсім не 

очевидна на університетських лекціях з педагогіки. Ця 

настанова зі мною і дотепер. Я твердо переконаний: урок або 

лекція може бути будь-якої складності, але найгірше, що може 

зробити учитель, – це апріорі припустити: кожен присутній 

має певний рівень знань. Справжній Учитель не робить 

припущень (!), натомість делікатно встановлює рівень знань 

аудиторії, стежить за реакцією присутніх або веде простий 

діалог. За потреби нагадує навіть абсолютно тривіальні речі, 

роблячи це так, аби не образити жодного, особливо тих, для 

кого це знання абетки, далі будуючи на цьому виступ, 

заглиблюючись у необхідні деталі, ні на мить не втрачаючи 

контакт з аудиторією. Такий підхід займає час і потребує 

повної віддачі, але результат завжди буде очікуваним; після 

закінчення лекції жоден студент або учень не зможе сказати, 

що його час був змарнований. А час –  те найдорожче, чим 

володіє кожен. 
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Я переконаний: багато з того, що я досяг, стало 

можливим, оскільки наші з Валентиною Михайлівною шляхи 

перетнулись у чудовий час та в прекрасному місці. І тепер, 

коли я чую слова подяки від власних учнів, завжди подумки 

дякую моїй Учительці, моїй Наставниці, котра не лише дала 

мені знання, а й вказала, як стати успішним у житті, як 

важливо, щоб процес передання знань та досвіду 

продовжувався довічно на щораз вищому рівні. Якби кожна 

людина мала Вчителя та Наставника, подібного до Валентини 

Михайлівни, – ми би вочевидь жили б у набагато кращому 

світі. 

Віталій Печарський, 

випускник Львівської СШ 44, 1971 р. 

Profesor,  Aйова Державний Унiвeрситeт, 

Dyrektor, CaloriCoolTM Koнсорціум 

Еймс, Айова, CШA. 

 

 

THE TEACHER. ЄДИНА ТА НЕПОВТОРНА 

Мені, як і багатьом іншим, пощастило бути учнем 

Валентини Михайлівни Яртись, яка, без сумнівів, заслужила не 

тільки звання заслуженого вчителя України, а передусім 

звання Вчителя з великої літери. Я спробую стисло 

сформулювати, що, на мою думку, означає це звання, а також 

описати декілька цікавих подій, стараючись не повторювати 

вже прочитані спогади мого брата Ігоря. Десь на початку 8–го 

класу, а можливо, ще й трохи раніше, моє бачення 

майбутнього більш-менш склалося. Гуманітарні науки мене не 

цікавили як такі, а от природничі або точні виглядали 

привабливо. Та біологія здавалася не дуже точною наукою, 

фізика викладалась у нашій школі на низькому рівні, а з хімії в 

мене взагалі за першу чверть була трійка. Отже, я збирався 

28 листопада, 2016 
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бути математиком. Проте 

тут у нашу школу прийшла 

нова вчителька хімії – 

Валентина Михайлівна. З 

її приходом усе 

кардинально змінилося. 

Питань, у якому напрямі 

рухатися далі, вже не було. 

Хімія стала над-звичайно 

цікавою наукою, а рівень 

знань і підготовки зріс 

настільки, що я через 

декілька місяців вийшов 

переможцем республікан-

ської та учасником все-

союзної хімічних олімпіад. 

У чому ж суть підходу Валентини Михайлівни до 

навчання? По-перше, це не лише сумлінне і високопрофесійне 

виконання обов’язків учителя, а повне присвячення своїй 

професії. Відібравши учнів, котрі хотіли та могли вчитися, вона 

працювала з ними за програмою, яка виходила далеко за межі 

шкільної,  дещо навіть університетської програм. Так, мені на 

першому курсі було навіть нецікаво, адже більшість матеріалу 

ми вже освоїли у школі. До речі, подібна система існує в 

американській освіті: у середній школі можна брати предмети 

з університетської програми з тією різницею, що пізніше в 

університеті їх не потрібно повторювати, а рухатися далі. 

По-друге, це також – інтенсивність навчання. У шкільній 

програмі було відведено для хімії два уроки по 45 хвилин на 

тиждень. Та Валентина Михайлівна кожного дня приносила 

нам написані на листочку від руки задачі, наступного ж дня ми 

віддавали їй розв’язки й одержували нові завдання. Крім того, 

вона проводила з нами додатково один або і два факультативи. 
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Дуже часто Валентина Михайлівна просила нас проводити 

повний урок у межах шкільної програми, починаючи з 

перевірки домашніх завдань та опитування учнів і закінчуючи 

викладанням нового матеріалу. Вчителька нам, звичайно, 

допомагала і зазвичай підтримувала в класі ідеальну 

дисципліну. Тільки значно пізніше я зрозумів, наскільки 

важлива така форма педагогічної освіти, яка, до речі, навіть в 

університеті практикується лише в аспірантурі. 

А тепер – про метод навчання. Професор хімії Євген 

Євгенович Черкашин любив часто повторювати, що навчання 

повинно відбуватися за принципом: привикнути, зрозуміти, 

запам’ятати, а не за старою схемою: зазубрити, привикнути і 

вже потім, може, й зрозуміти. З іншого погляду, під час 

навчання спочатку потрібно освоїти (запам’ятати) певну 

критичну кількість фактичного матеріалу, на основі чого 

сформувати логічну систему взаємозв’язків між усіма 

фактами. Створення такої системи надзвичайно спрощує і 

полегшує не тільки подальше навчання, а й дослідницьку 

роботу, бо нові факти чи відкриття просто вписуються в 

існуючу систему і не потребують особливих зусиль, щоб їх 

запам’ятати чи зрозуміти. Такий підхід, вочевидь, – 

найважливіша передумова успішного навчання. І власне 

Валентина Михайлівна не лише подавала новий матеріал як 

сукупність (це часто буває), а пояснювала взаємозв’язки між 

явищами, сполуками, реакціями, рівняннями в рамках 

стрункої логічної системи хімічного знання. Вона вчила нас 

думати і допомагала формувати власну систему уявлень, своє 

розуміння, свою наукову картину світу і в самій хімії, і в 

екстраполяції на інші природничі науки. 

Валентина Михайлівна була не лише нашою 

вчителькою, а й нашою наставницею, підтримувала нас і 

цікавилася нашими успіхами навіть після закінчення школи. 

Згадую один випадок, коли в 9-му класі я повернувся з 
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республіканської олімпіади. Вона мене знайшла зразу ж після 

першого уроку і була надзвичайно рада, коли я сказав, що 

зайняв перше місце, й запитала, чи проінформував про це 

класну керівничку. Тоді я згадав, що керівничка у відповідь 

зауважила: у мене задовге волосся і треба підстригтися. 

Валентина Михайлівна подивилась на мене з усіх сторін і 

сказала: «Та в тебе абсолютно нормальне волосся, навіть не 

думай стригтися». І ще серйозніший випадок: у співбесіді під 

час вступу в університет декан хімічного факультету 

розкритикував мене за низьку оцінку з фізкультури, кажучи, 

що хлопців на факультеті мало і потрібні добрі спортсмени, 

аби виступати на змаганнях. Я розгубився: не показав та навіть 

не згадав про свої грамоти з призовими місцями на обласних, 

республіканських і всесоюзних олімпіадах з хімії. Валентина 

Михайлівна зателефонувала мені ввечері – довідатися, як 

відбулася співбесіда, а на другий день взяла мої грамоти і 

понесла до декана. 

В англійські мові означений артикль the вживають перед 

іменником, щоб акцентувати на унікальності. Українською 

мовою вислів The Teacher може бути перекладений як єдиний, 

неповторний або Вчитель з великої літери. Тому і ставлю цей 

лаконічний англійський заголовок до допису-спогаду про мою 

вчительку Валентину Михайлівну Яртись. 

Петро Завалій, 

учень Валентини Михайлівни Яртись з 1971 до 1974 рр., 

директор Рентгенівського кристалографічного центру. 

Університет Мериленду, Коледж Парк, 

Мериленд, США. 

Листопад 2016 
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"ВЧИТЕЛЬКО МОЯ, ЗОРЕ СВІТОВА" (А. Малишко) 
 

Навчався я в середній школі № 44 з 1967 до 1977 рр. З 

Валентиною Михайлівною познайомився заочно, задовго до 

вивчення хімії. Мій брат Петро, старший від мене на 3 роки, 

був захоплений хімією, яку викладала В. М. Яртись. Його 

поїздки на олімпіади, призові місця, поїздка улітку в табір 

відпочинку в Туапсе (як лауреата всесоюзної шкільної 

олімпіади з хімії) часто обговорювалися у нашій сім’ї. Всі 

знали: ці успіхи є тому, що Петра відібрала для посилених 

занять з хімії ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА. Після закінчення 

10-го класу жодних сумнівів, куди піти далі вчитися, у старшого 

брата не було; не було потім і в мене та в нашої сестри Лесі, яка 

закінчила школу №44 після мене через два роки і також 

поступила на хімічний факультет Львівського університету. 

Але не буду забігати наперед, а спробую описати окремі події. 

Ті, котрі сьогодні (а незабаром уже 40 років після закінчення 

школи) в найменших деталях зринають у пам’яті, наче все 

відбувалося зовсім недавно. 

Почав вивчати хімію за керівництва Валентини 

Михайлівни з 8-го класу (1974 р.). Чесно кажучи, я вже був 

готовий до поглибленого пізнання цього предмета, маючи 

перед собою приклад старшого брата. Окрім того, на літніх 

канікулах після 8–го класу я почитував не “Пригоди Робінзона 

Крузо” чи іншу популярну підліткову літературу, а довідник з 

хімії. Тому без особливих проблем влився у когорту учнів, яких 

відібрала Валентина Михайлівна для поглибленої роботи. До 

цієї групи входив також Толік, син Валентини Михайлівни, з 

сусіднього 8-Б класу. Тоді, в 1975 р., ми разом перемогли на 

районній олімпіаді, обласній олімпіаді та поїхали на 

республіканську, що відбувалася у Харкові. З Толіком ми 

“завоювали” там призові місця. Безумовно, для учнів середньої 

школи ця поїздка, переліт літаком, проживання в інтернаті, 
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екскурсії (пам’ятник Шевченка, найбільша площа, лабораторії 

Харківського університету і под.) запам’яталися назавжди. А 

ще багато зустрічей, нагородження, на сцені – відомі вчені, 

привітання від ректора університету. Але над цими 

враженнями завжди і всюди – уважний погляд ВАЛЕНТИНИ 

МИХАЙЛІВНИ, її стримана посмішка, її підказки не тільки що 

і як треба було розв’язати чи написати, а й звичайні – як треба 

себе поводити в житті, що важливе а що другорядне. Ці деколи 

вагомі, а дуже часто і зовсім дрібні, прості епізоди легко 

постають у пам’яті. І лише зараз ти розумієш: це те, що 

залишилося з тобою на все життя, що вело тебе, підтримувало. 

І важливість такого життєвого супроводу переоцінити важко. 

Не можна не згадати і багатьох учнів Валентини 

Михайлівни, адже не всі уже напишуть свої спомини. Як зараз 

стоїть перед очима Петро Саламаха, однокласник мого брата 

Петра. Хлопець ріс без батька, вулиця (мається на увазі та 

вулиця, по якій ходять “погані хлопці”) мала на нього дуже 

великий вплив. Цей вплив призвів до того, що він перебував на 

обліку в міліції як важкий підліток. Але здібності його не 

пройшли повз увагу Валентини Михайлівни. Вона також 

займалася з ним. Не дуже багато часу він мав на вивчення 

предмета, однак цього було достатньо, щоби брати участь в 

обласних олімпіадах і навіть займати на них призові місця. 

Потім він поступив на хімічний факультет Львівського 

університету. Згодом – закінчив аспірантуру, захистив 

кандидатську дисертацію, підготував докторську, працював у 

провідних наукових лабораторіях в Японії, Португалії, Іспанії. 

Тобто життя повернуло його на добру дорогу, і заслуга в цьому 

насамперед Валентини Михайлівни. А повертаючись до 

шкільних часів, згадую, як після олімпіади вони 

(десятикласники) в парку курять і навіть п’ють вино. Я ж, 

семикласник, за цим спостерігаю (і думаю – от які вони 

дорослі!). І виявилося, що Валентина Михайлівна також за цим 
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спостерігала з вікна учительської. В неї була зовсім інша думка 

про таку поведінку. Вона їм і донесла її на наступний день у 

дуже дохідливій формі. Як кажуть, “ну, і слава Богу”. Вплив 

вулиці та “поганих хлопців” у школі №44 не домінував і не 

дуже відчувався.  

Згадуючи Валентину Михайлівну, як УЧИТЕЛЯ з 

великої літери, хочеться наголосити на атмосфері, що 

панувала у школі. Пригадую слова Валентини Михайлівни, які 

вона любила повторювати дітям. “Але ж подивіться – ви 

вчитеся у санаторних умовах: велика і світла школа, з одного 

боку – парк, з іншого – сад, з третього – спортивні майданчики, 

зовсім недалеко – стадіон”. І це правда: умови були дійсно 

чудові. Проте особливо чудовим і надзвичайно важливим 

виявилося те, що в школі були вчителі, праця котрих 

сформувала сотні учнів, перетворила їх на особистості й дала 

ґрунтовні знання. Серед них і ті, в яких нам пощастило 

вчитися: Валентина Михайлівна Яртись (заслужений вчитель 

України), Поліна Максимівна Шульман (вчитель англійської 

мови), Василь Іванович Самуляк (вчитель біології), Олександр 

Іванович та Віра Іванівна Ющишини (вчителі музики) та ін. 

Спектр їх методів викладання був дуже широкий: від строгого, 

вимогливого підходу з максимальною дисципліною – до 

демократичного, ненав’язливого і з наголосом на переконання. 

Валентина Михайлівна та Поліна Максимівна в роботі з 

учнями були представниками першого підходу – і низький 

уклін їм за це. В Олександра Івановича та Василя Івановича 

переважав другий підхід – їм також низький уклін. Ці вчителі 

передавали нам не тільки знання, вони передавали нам 

частину свого “я”. 

Пройде ще кілька місяців, улітку зберемося у вузькому 

колі однокласників і знову згадаємо  школу №44, яка і сьогодні 

стоїть майже в тих самих санаторних умовах. Щоправда, 

паркан навколо розсипався, і не спішать його відновлювати. А 
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ще не викладає там заслужений вчитель України Валентина 

Михайлівна Яртись і не збирається кожної суботи там 

учнівський симфонічний оркестр і хор (унікальне явище для 

школи), і англійську мову там, мабуть, не вимагають так, як 

вимагали у часи нашого навчання. Постають нові часи і нові 

методи навчання, інтернет, нові науки, нові знання. Та даний 

нам УЧИТЕЛЯМИ головний урок залишається, і він, власне, є 

універсальним: знайти ту справу, якій ти можеш присвятити 

своє життя, і віддати цій справі себе повністю. 

Ігор Завалій, 

завідувач відділу 

Фізико-механічного інституту НАН України, 

доктор хімічних наук 

 

 

ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА І ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Щоб жити у майбутньому, треба пам’ятати про 

минуле… І в цьому минулому ми не раз згадуємо шанованого 

вчителя середньої школи № 44 м.Львова Валентину 

Михайлівну Яртись, яка за освітою була біологом, а стала 

прекрасним учителем хімії у школі з поглибленим вивченням 

цього предмета. Є вчителі за фахом, є вчителі за покликанням, 

а коли ці якості поєднуються, то це – вчителі від Бога. Ось 

такою вчителькою і була Валентина Михайлівна. 

Наше знайомство і співпраця з Валентиною 

Михайлівною відбувалась завдяки: педагогічній практиці 

студентів факультету в школі № 44; факультативним заняттям 

учнів цієї школи на кафедрі аналітичної хімії нашого 

факультету; учням – учасникам обласних і вищого рівня 

олімпіад з хімії; її випускникам, які стали студентами нашого 

факультету. 
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Іти на педагогічну практику до Валентини Михайлівни 

було справою відповідальною і для студентів, і для керівників-

методистів від факультету. Маючи вже чималий досвід 

керівництва педагогічною практикою, підібрану групу 

студентів, ми завжди з тривогою і певним острахом 

переступали поріг хімічного кабінету, де нас вже чекала 

Валентина Михайлівна. Чому з острахом? Тому що багато чули 

схвальних відгуків про високу майстерність проведення уроків 

Валентиною Михайлівною, її глибокі знання предмета, 

вимогливість. Натомість Валентина Михайлівна зустрічала 

практикантів з теплою посмішкою й таким словами: «Зроблю 

з Вас майстерних педагогів, якщо будете готуватися до 

проведення уроків 24 години на добу». Необхідно зазначити: 

будучи надзвичайно зайнятою у школі, вона завжди знаходила 

час, аби приділити увагу кожному студентові-практиканту, 

порадити, як краще спланувати викладання матеріалу на 

уроці, бути впевненими у собі, аби учні не сумнівалися у рівні 

знань учителя. Основною умовою проведення уроку повинно 

бути, казала Валентина Михайлівна, формування в учнів 

стійкого інтересу до хімії. Крім усього іншого, вона вимагала 

естетичного проведення уроків та естетичного вигляду самого 

учителя, прикладом якого була сама. 

Валентина Михайлівна – учитель з великим серцем, і 

вона однаково з любов’ю ставилась до всіх учнів. Її тісна 

співпраця з практикантами, її особистий приклад сприяли 

поглибленню знань у студентів з хімії, педагогіки, методики 

викладання, готуючи їх і до майбутньої праці та з пошаною 

відноситися до професії Вчителя. 

Валентина Михайлівна завжди дбала і використовувала 

різні можливості для поглиблення знань підопічних. Тому з її 

ініціативи впродовж понад десяти років у співпраці з хімічним 

факультетом нашого університету проводилися факультативні 

заняття з учнями 9-10 класів. Наукові співробітники кафедри 
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аналітичної хімії Г.В. Грищук та Д.В. Артемовська в 

лабораторіях кафедри проводили лабораторні роботи з 

вивчення аналітичних властивостей хімічних елементів, 

сполук. Учні здійснювали ідентифікацію різних хімічних 

об’єктів, а також вчились розв’язувати хімічні задачі вищого 

рівня складності. 

Стосовно завдань вищого рівня складності. Їх вирішення 

вимагає поглиблених знань не тільки з хімії, а й  з фізики, 

математики, часто неординарного мислення. Валентина 

Михайлівна досконало володіла такими знаннями, що давало 

змогу проводити детальний аналіз таких завдань, шукати 

оригінальні способи розв’язку і вміло навчати цьому учнів. 

Тому десятки її вихованців стали переможцями обласних, 

республіканських і всесоюзних олімпіад з хімії, а школа № 44 –  

потужним джерелом потенційних студентів хімічних 

факультетів вищих навчальних закладів. Понад 100 

випускників школи отримали фах хіміка, десятки навчалися в 

аспірантурі й стали кандидатами хімічних наук, а четверо 

наших спільних (школи і хімічного факультету) – Володимир 

Яртись, Віталій Печарський, Петро Завалій та Ігор Завалій – 

докторами хімічних наук. 

І все це – заслуги ЗАСЛУЖЕНОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНИ, 

прекрасного педагога і чудової, чуйної ЛЮДИНИ – ЯРТИСЬ 

ВАЛЕНТИНИ МИХАЙЛІВНИ. 

 

Ярослав Каличак, 

професор, декан хімічного факультету, 

Теодозія Врублевська, 

доцент кафедри аналітичної хімії 
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І НАШОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ 
 

Перші спогади про бабусю Валю і дідуся Толіка – з того 

часу, коли мені сповнилося небагато років. Ми часто 

приходили до них у неділю, де зустрічалася вся сім’я. Бабуся 

була завжди усміхнена і надзвичайно рада бачити мене. Вона 

готувала смачну їжу, бігала між кухнею та великою кімнатою і 

стежила, щоб ніхто не встав із-за столу, не скуштувавши усіх 

страв. Дідусь був завжди енергійний, дуже любив спілкуватися, 

розпитувати, як справи і веселити мене. Це символічно, що 

бабуся та дідусь мали свої постійні місця біля довгого столу. 

Вони були своєрідним колом нашої сім’ї, яке нас завжди 

зігрівало. Завжди буду пам’ятати ту веселу атмосферу, що 

бабуся і дідусь створювали разом під час кожної нашої зустрічі.  

Уже в старшому моєму віці бабуся й дідусь розказали 

мені про своє дитинство і молодість. Тоді я зрозумів: їх 

поєднувала надзвичайна цілеспрямованість, наполегливість і 

дуже хороший підхід до людей. Обидвоє почали життя у 

скрутних умовах, у сім’ях, де батьки не мали вищої освіти. 

Обидвоє отримали освіту і після цього досягнули високих 

професійних результатів у подальшій роботі. Я впевнений: 

вони здобули успіх, бо підтримували один одного, можна 

сказати – функціонували разом як механізм швейцарського 

годинника. Разом побудували сім’ю, виховали Толіка та 

Володю, подарували їм свою любов і зробили все для того, щоб 

всім у сім’ї було затишно. 

Як тільки у мене в школі почалася хімія, бабуся відразу 

запросила на індивідуальні уроки у неї вдома. Вона уміла дуже 

чітко й просто все пояснити, і я швидко досягнув хорошого 

рівня з хімії. Навіть пам’ятаю, як брав участь у двох етапах 

олімпіади з хімії за бабусиної підтримки. Незважаючи на те, 

що я не успадкував інтерес до хімії, який бабуся передала 

синам, все одно з радістю згадую час, проведений разом. 
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Бабуся, без сумніву, навчила мене, що наполеглива робота 

завжди приносить добрий результат. 

Ще змалку я захоплювався дідусевими розповідями у 

спілкуванні з людьми. У мене склалося враження: він може 

знайти спільну мову з будь-ким за декілька хвилин. Його 

завжди всі дуже поважали, і він (дідусь) був тамадою на усіх 

заходах. У нього – справжній талант проголошувати дуже 

змістовні й теплі промови, які він ніколи не пише заздалегідь. 

Це, безперечно, пояснює, чому дідусь такий популярний 

викладач в університеті та чому більшість випускників ще й 

досі пам’ятають прізвище Яртись. Дідусь навчив мене, що 

ключем до порозуміння з кожною людиною є повага, 

прислухання до співрозмовника і позитивний настрій. Я це 

пам’ятаю і використовую кожного дня. 

Останні 20 років я жив у Норвегії, далеко від бабусі й 

дідуся, і ми бачилися тільки раз на рік. Попри велику відстань, 

підтримували постійний контакт по телефону. Бабуся з 

радістю розповідала про своє садівництво, погоду та події у 

Львові. Дідусь використовував кожну можливість передати в 

Норвегію подарунок і завжди вітав зі святом поштівкою. 

Бабуся і дідусь турбувалися повсякчас про те, як справи у мене 

та моєї дружини Мар’яни. Останній рік розмови здебільшого 

стосувалися нашого новонародженого сина Матіаса 

(Матвійка), зустрічі з котрим вони чекали з нетерпінням. 

Бабуся мала його фото у себе на столі й часто розказувала мені, 

як з ним говорить і чекає на знайомство. Дуже сумно, що 

бабуся так раптово покинула нас і не дожила всього декілька 

місяців, аби побачити правнука. Одночасно я дуже радий, що 

дідусь познайомився з ним і ми разом відвідали могилу бабусі 

та були поруч з нею. 

Я надзвичайно щасливий, адже виріс поруч з бабусею 

Валею і дідусем Толіком. Вони – мої друзі, опікуни і вчителі. 

Бабуся та дідусь – завжди у моєму серці, а їхні уроки життя – зі 
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мною кожного дня. Моїм найважливішим завданням у 

подальшому житті є перенести тепло, атмосферу й енергію, в 

якій вони мене виховували, у мою сім’ю. Також я хочу, щоб мій 

син виріс, знаючи про історію прабабусі та прадідуся, і щоб він 

виховувався з цінностями, які були важливими для них. 

Андрій Яртись,  

старший внук. Осло (Норвегія) 

 

Присвячено Анатолієві Васильовичу та 

Валентині Михайлівні Яртисям 
 

ЗЕРНА БЛАГОДАТІ 

(роздуми після прочитаного) 
 

У дні незгод, безладдя та вагання, 

Коли жбурляє доля в круговерть, 

А в  Лету канули признання та визнання 

Й душа зневірилась, спустошена ущерть, 
 

Тоді сердечне слово зцілить рани, 

Себе в собі поможе віднайти, 

Позбутися знесилення й омани, 

Буття найвищу мудрість осягти. 
 

Не вірте, що усі слова – в полові, 

Бо щиро мовлені та віддані слова 

Вливають дух відкритості й любові, 

Де міць, довіра, правда ожива. 

 

Такі слова – це зерна благодаті, 

Які в серцях потрібно зберегти, 

Родині, дітям, внукам передати – 

В батьківський край і в дальнії світи. 
 

Діана Карпин 



 
 

 

 

 

 

НА КРИЛАХ 

ПРОЙДЕНИХ 

ДОРІГ 

 
Упорядник А.А. Яртись 

 

 

 

 

Редактор Діана Карпин 

Технічний редактор Світлана Сеник 

Обкладинка Володимира Коваленка 

 
 Формат 60х84/16. Умовн. друк. арк. 7,4. Наклад 150 прим. Зам. 

 

Видавець та виготовлювач 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців, виготівників 

і розповсюджувачів видавничої продукції. 

Серія ДК №3059 від 13.12.2007 р. 

 


