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Видання присвячене одному із найдавніших вищих навчальних
закладів України — Львівському національному університетові імені
Івана Франка, який уже протягом 350 років творить, зберігає
і примножує національні наукові, культурні й освітні традиції,
готуючи нові покоління кваліфікованих кадрів, інтелектуально
й духовно збагачуючи потенціал нашої держави.
Зі сторінок книги читач дізнається про всі історичні перипетії
розвитку університету від моменту його заснування до років розквіту
в часи незалежної України, ознайомиться з визначними науковими
відкриттями. На сторінках видання відображені усі структурні
перебудови й освітні реформи, які провадилися в університеті та
з ініціативи його керівників, а також інформація про діяльність
провідних науковців, викладачів та випускників Львівського національного університету імені Івана Франка.
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Ш
ановні пані
та панове!

Перед Вами спеціальне подарункове видання про Львівський національний університет імені Івана Франка та його випускників. Наш славетний
університет — один із найстаріших і найпрестижніших у Європі та світі,
він здобув високий міжнародний авторитет і визнання. Великий колектив університету наполегливо працює, аби щороку примножувати свої
здобутки в науковій та навчально-виховній сфері, ставати дедалі
потужнішим науковим і освітнім центром України.
Гордістю університету є тисячі видатних учених, знаних у всьому
світі. У ньому навчалися визначний письменник і мислитель Іван Франко,
відомі поети і письменники Р. Братунь, Р. Іванчук, Р. Федорів, В. Лучук,
Герой України, поет, державний і громадський діяч Дмитро Павличко,
Герой України, академік, державний і громадський діяч Ігор Юхновський,
академіки О. Парасюк, Я. Підстригач, В. Панасюк, Р. Кучер, М. Бродін та
багато інших видатних особистостей.
Я щасливий і гордий від того, що мав честь навчатися і здобути фах
правознавця у рідному університеті.
Хотілося б відзначити роль і плідну діяльність у розвитку університету в повоєнні роки, за роки незалежності України ректорів — видатних
учених Г. Савіна, Є. Лазаренка, М. Максимовича, В. Чугайова, І. Вакарчука, В. Височанського.
Фундаментальна університетська наука й освіта стали для нас,
колишніх студентів університету, потужним джерелом інтелектуальної
думки, засобом самоствердження та формування висококультурної
людської особистості. Науково-педагогічний колектив навчив нас компетентно і принципово оцінювати різні життєві ситуації та впевнено і професійно реалізовувати набуті знання у процесі практичної діяльності на
благо України та українського народу. Викладачі не лише віддавали свої
багаті знання, а й прищеплювали нам найкращі людські якості, навчали
бути завжди і всюди працьовитими, скромними, незрадливими і порядними, любити свою Вітчизну — Україну, бути справжніми її патріотами.
Ми щиро, від усього серця дякуємо ректорату, науково-педагогічному колективу університету за здобуті знання і виховання.
Бажаємо всьому колективу університету продовжувати збагачувати
славні традиції та престиж Львівського національного університету імені
Івана Франка як в Україні, так і у світі.
Хотів би побажати всім випускникам університету доброго здоров’я,
активного і плідного довголіття, щастя та добробуту.
З любов’ю і повагою
Перший віце-прем’єр-міністр України,
почесний професор Київського національного
університету внутрішніх справ
Василь Дурдинець

Львівський
національний

університет не потребує рекомендацій. Хай би який статус він
мав: чи то королівського, чи державного, чи національного, — цей
один із найстаріших українських вищих навчальних закладів
протягом своєї вікової історії завжди був і залишається осередком
європейського просвітництва, інтелігентності, вільнодумства
та справжнього патріотизму.
Презентоване видання висвітлює життя Університету через
літопис його випускників, адже саме їхній професійний шлях
став результатом безцінних фахових надбань, отриманих у стінах
alma mater.
У кожного, хто з гордістю носив ім’я студента Львівського
університету, був свій шлях до цього храму науки. Але тільки-но
переступивши його поріг і отримавши це, на той час найвище
для кожного звання, більшість із тих, кого доля привела до його
святинь, із трепетом відчували свою приналежність до когорти
людей, які отримали можливість освоїти безмежні простори
знань та досягти вершин у своєму покликанні. Університет став
для нас не лише школою оволодіння професією, а й школою
життєвого мужніння та громадянського становлення. Він поклав
на всіх, кого випустив у самостійне професійне життя, почуття
глибокої відповідальності за свою діяльність перед суспільством,
державою, людьми.
На сторінках цього літопису — людські долі. Вони всі різні
і непрості. Але їх об’єднує радість за реалізовану юнацьку мрію
про своє місце в житті, бажання бути корисним своїй Вітчизні та
відчуття безмежної вдячності рідному Франковому вузу.
Заступник голови Служби безпеки
України, генерал-майор юстиції
Володимир Породько

Щовикликати
може

найбільшу гордість у батьків повнолітніх дітей? Напевно, те,
що діти роблять життєвий вибір, подібний до вибору своїх
батьків. У цьому сенсі (та й не тільки в цьому) я почуваю себе
щасливою людиною. Моя вісімнадцятирічна донька з усього
розмаїття навчальних закладів не лише України, а й цілого
світу у 2009 році обрала Львівський університет імені Івана
Франка, повторивши тим самим вибір своїх матері і батька,
які у 1982 році закінчили цей найстаріший і до цього часу
найелегантніший вищий навчальний заклад України.
Я радію з того, що презентоване видання містить інформацію про багатьох славетних учених, державних діячів та й
простих трудівників, які тримали і продовжують тримати
«марку» випускника Львівського університету. Сподіваюся,
що колись і моя донька Анна надасть інтерв’ю до аналогічного
видання, скажімо, 2020 року. Отже, хай вчаться наші діти,
будуть щасливі вони і їхні вчителі!
Ректор Академії суддів України,
заслужений юрист України
Ірина Войтюк

