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День скорботи і вшанування пам'яті героїв, які загинули в 

російсько-українській війні 

 

 

16 червня 2022 року в актовій залі університету відбулося урочисте 

вшанування пам’яті полеглих воїнів у російсько-українській війні 2022 

року, на якому були присутні викладачі університету, студенти та численні 

гості. 

Відкрив захід вступним словом проректор з навчально-виховної роботи 

університету, проф. Гелей С. Д. У виступі Степан Дмитрович відзначив: «росія 

протягом всього свого існування вела загарбницьку політику проти України. 

Між двома країнами існують суттєві відмінності у всіх сферах життя: в 

культурі, традиціях, суспільній свідомості. Протягом всієї історії взаємин двох 

народів, росіяни намагалися знищити все українське і продовжують це робити 

сьогодні. московія не залишить нас в спокою, допоки ми її не розвалимо і не 

зникне російська імперія. І ми сьогодні маємо об’єднатися у нашій боротьбі 

проти ворога, бо Україна лише у своїй єдності зможе зруйнувати російські 

загарбницькі наміри». 

Далі проф. Гелей С. Д. запросив до слова Капелана університету о. Романа 

Довганя, який провів спільну молитву за полеглих українських героїв і закликав 

присутніх вірити, молитися і всіляко підтримувати Збройні сили України. 

Декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій, проф. Полякова Ю. В. поділилась спогадами про студентське життя 

випускника факультету Павла Чернікова, який героїчно загинув від кулі 

російського окупанта, та закликала присутніх завжди пам’ятати подвиг наших 

героїв. Учасники зібрання у знак скорботи вшанували полеглих українських 

воїнів хвилиною мовчання. 
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Народний депутат України VIII скликання, громадсько-політичний діяч 

Оксана Юринець наголосила, що ми сьогодні захищаємо не лише рідну землю, 

але й європейські та цивілізаційні цінності. І нині будь-яка діяльність на 

підтримку України є вкрай важливою. Українці є сміливою та мужньою нацією 

і ми це сьогодні доводимо всьому світові. 

Відомий український кобзар Ярослав Крисько вразив присутніх своїм 

високим виконавським мистецтвом. Він виконав українські пісні: «Руже 

слічная, Діва Чистая», «Гімн Війська Запорожського», «Кант до Святого 

Миколая». 

Далі проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С. Д. запросив 

на сцену члена громадської організації мешканців Маріуполя «Хочу додому» 

Анастасію Куценко.  Ректор університету проф. Петро Куцик та голова 

Наукового товариства імені Шевченка, академік НАН України Роман Кушнір 

вручили Анастасії Куценко книги. У своїй промові академік Роман Кушнір 

наголосив, що сьогодні наукова спільнота всього світу підтримує Україну. І нам 

потрібно вірити в нашу перемогу, український народ, Збройні сили України, 

українську науку та освіту. 

Зі сцени до присутніх звернувся доцент НУ «Львівська політехніка» 

Олександр Горбач, який з перших днів війни разом з сином приєднався до 

Збройних сил України. На його переконання, бойовий дух наших захисників не 

залишає сумнівів у нашій перемозі. 

Далі проф. Гелей С. Д. запросив до слова доктора історичних наук, поета, 

публіциста, член Наукового товариства ім. Шевченка Петра Шкраб’юка, який 

наголосив, що в українців героїзм закладений на генетичному рівні і тому в нас 

сьогодні є лише один шлях – шлях перемоги над російським окупантом. 

Професор Петро Шкраб’юк прочитав для присутніх свої останні вірші, 

присвячені героїчному супротиву російській орді.    

Присутні отримали можливість прослухати чудовий мелодійний спів 

лауреата і переможця вітчизняних та міжнародних конкурсів вокалістів Юстину 

Кіт, яка виконала пісню «Повертайся живим». 

Усіх присутніх не залишила байдужими доповідь доктора філологічних 

наук, заслуженого професора ЛНУ ім. І. Франка, члена Наукового товариства 

ім. Шевченка Василя Лизанчука, який виступив на сцені разом зі своїми учнями 

– студентами факультету журналістики Анастасією Доскоч та Вікторією 

Кульженко. Доповідачі на основі прикладів з історії та власного життя 

продемонстрували, що українці та росіяни мають різний менталітет, культуру і 

не є братніми народами. 

Піснею на слова Т. Шевченка «Гомоніла Україна» розпочав концертну 

програму колектив університету, лауреат міжнародних та національних 

конкурсів ансамбль бандуристок «Галичанки» (художній керівник: Руслана 

Дробот, концертмейстер: Мирослава Медвецька). У майстерному ліричному 

виконанні прозвучали пісні «Мчать наші козаки» та «Україно, ти моя молитва». 
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Всіх присутніх зачарував своїм співом та вразив високим виконавським 

мистецтвом заслужений артист України Володимир Кудовба, який виконав 

пісні на слова Ігора Білозіра «Світлиця» та «Від Бога наша пісня, наша мова». 

Далі проф. Гелей С. Д. запросив до слова ректора університету, професора 

П. О. Куцика. Петро Олексійович проінформував присутніх про підтримку, яку 

надає наша університетська спільнота Збройним силам України та вимушено 

переміщеним громадянам. Як зазначив ректор, студенти та викладачі нашого 

навчального закладу протягом всієї його історії існування завжди воювали за 

Україну. І сьогодні 30 наших студентів денної та заочної форм навчання, а 

також аспіранти, пішли добровольцями на фронт, щоби боронити рідну землю 

від ворога. Серед наших випускників є і бійці легендарного полку «Азов», які 

героїчно боронили Маріуполь. Серед них – наш герой, заступник командира 

полку «Азов» Святослав Паламар (позивний «Калина»), який є випускником 

2008 року. Нашим важливим досягненням є те, що у стінах університету завжди 

творився патріотичний дух і ми і надалі маємо його підтримувати.   

Під час проведення Дня скорботи представники Студентської ради 

(голова Любов Мельниченко) організували збір коштів для забезпечення 

військового спорядження для студентів університету, які добровольцями пішли 

на фронт захищати Батьківщину від російських агресорів. 

Продовжила концертну програму Народна хорова капела "Мрія" 

(художній керівник та головний диригент Василь Долішний, хормейстер – 

Оксана Долішна), у виконанні якої зворушливо прозвучали пісні «Повіяв вітер 

степовий», «Зродились ми великої години», «Батько наш – Бандера» та «Не 

пора». Спільно з капелою бандуристок «Галичанка» була виконана пісня «Ой у 

лузі червона калина». 

Далі випускниця магістерської програми спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини», а нині – працівник ІТ-компанії, Софія Яремко, 

прочитала для присутніх свій вірш «Героям України». 

На завершення заходу проректор університету, член Наукового 

товариства ім. Шевченка, професор Б. Б. Семак виголосив для присутніх 

«Звернення Наукового товариства ім. Шевченка та Львівського торговельно-

економічного університету до наукової спільноти України щодо російської 

агресії». 

Завершився захід, присвячений Дню скорботи і вшанування пам'яті героїв 

війни з російським агресором, спільним виконанням пісні-молитви «Боже 

великий, єдиний». 
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