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Ювілейна 
виставка 
«Десятинна 

церква. Археоло-
гічні розслідування 
2005 – 2011 рр.», 
приcвячена 70-річ-
чю керівника роз-
копок, лауреата 
Державної премії 
України в галузі 
науки і техніки, 
кавалера ордена 
«За заслуги» ІІІ 
ступеня, заступ-
ника директора 
Інституту архео-
логії НАН України, 
члена-кореспон-
дента Національ-
ної академії наук 
України, доктора 
історичних наук 
Гліба Івакіна, від-
крилася 2 лютого в 
Музеї історії Деся-
тинної церкви, що 
міститься в старо-
давньому центрі 
Києва.

Назва виставки містить 
ключове слово – роз-
слідування. Здавалося б, 
що може розслідувати 
археологія? 

Розкопки руїн 
Десятинної церкви 
почав ще в ХVІІ столітті 
митрополит Петро 
Могила. Незважаючи на 
те, що вивчення пам’ятки 
ведеться вже понад 
300 років, археологічні 
дослідження ХХІ століття, 
під керівництвом 

Г.Ю.Івакіна, дали змогу 
по-новому інтерпретува-
ти висновки попередніх 
досліджень щодо плану 
і зовнішнього вигляду 
Першохраму Київської 
держави.

«Десятинна не мала 
того вигляду, який 
ми звикли бачити у 
підручниках. Вона була 
базилікального типу і її 
центральне ядро не було 
хрестово-купольним…», – 

зазначив дослідник. 
Розкопки відкрили і 

безцінні знахідки. Ар-
хеологічною сенсацією 
став великий фрагмент 
фрескового розпису, 
найбільшого за всю 
історію досліджень! 
Фреска стала еталоном 
для відтворення стародав-
нього інтер’єра церкви. 

НА ВИСТАВЦІ 
представлено етапи 
розкопок величної 
пам’ятки Русі під 
керівництвом Гліба 
Івакіна в 2005 – 2011 рр., 
базовані на фотографіях, 
польовій документації і 
кресленниках, речових 
матеріалах, а також 
інструменти та робочий 
інвентар, що знайомлять 
відвідувачів з працею 
археологів та наближають 
до об’єкта цих масштабних 
досліджень. 

Експозиція висвітлює 

шлях ювіляра в архе-
ологічній науці – від 
молодшого наукового 
співробітника до доктора 
історичних наук, члена-ко-
респондента НАН України, 
заступника директора 
Інституту археології 
– через розкопки на 
Подолі, у Верхньому 

місті, урочищах Гончари і 
Кожум’яки, архітектурно-
археологічні дослідження 
Успенського собору Києво-
Печерської лаври, Михай-
лівського Золотоверхого 
собору, Вознесенського 
жіночого монастиря. Тут 
представлені і монографії 
вченого.

На відкритті виставки 
науковця вітали та 
відзначали його великий 
внесок в археологію 
Києва провідні фахівці 
з історії Київської Русі, 
учасники розкопок 
Десятинної церкви та 
інших пам’яток Києва й 
Чернігова, представники 
різних музеїв, історики 
й археологи та бажали 
вченому здоров’я, 
творчої наснаги, успіхів 
у подальшому вивченні 
пам’яток найстарішого 
міста України.

Наталія Писаренко,
директор музею 
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Дослідник історичної реліквії Русі:
До 70-річного ювілею Гліба Івакіна

селенка, родом з Макіївки, 
Донецької області. Після 
подій 2014 року пере-
їхала до Дніпра, а коли 
дізналася що отримала 
стипендію на навчання в 
УКУ оселилася у Львові. 
Отримання стипендії доко-
рінно змінило її життя і, за 
її словами, надало нового 
сенсу:

«У мене з’явилися мрії. 
Тому що останні два роки 
їх взагалі не було. Я вже 
близько 10 років працюю в 
соціальній сфері. 

Після подій 2014 року 
продовжувала працювати 
як психолог, з сім’ями які 
опинилися в кризовому 
стані. Проте, я зрозуміла, 

що мені не вистачає знань. 
Рано чи пізно війна 

закінчиться і потрібно буде 
багато зусиль докласти 
до того, аби відродити 
все те, що зруйновано. У 
майбутньому мені було б 
цікаво працювати з дітьми, 
які зазнали насильства. І я 
би навіть хотіла ініціювати 
розгляд цього питання на 
державному рівні. 

Держава нічого нового 
зараз не може запропону-
вати, потрібно змінювати 
системний підхід до роботи 
з дітьми з особливими 
потребами». 

Денис Угрин говорить, 
що разом з колегами в 
Україні вже багато років 
працює над розвитком 
освіти у галузі психології, 

психіатрії та психотерапії. 
Створення магістерської 

програми з клінічної психо-
логії на базі УКУ – одне із 
найважливіших досягнень 
у цій роботі за останні 
роки. 

«У більшості розвинутих 
країн світу психологи не 
можуть займатися лікуван-
ням пацієнтів без клінічної 
освіти, подібної до інтер-
натури, яку проходять 
лікарі. До останнього часу 
в Україні так не було. 
І я дуже радий, що ми 
нарешті створили систему 
підготовки психологів, яка 
буде наближати Україну до 
європейських стандартів, 
а також захистить пацієн-
тів від некваліфікованих 
фахівців».

Інвестиція в освіту
______________________ 
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Під час відкриття виставки:  Академік НАН України П.П.Толочко, д-р істор. наук Є.Архипова (ліворуч), директор музею Н.Писаренко (праворуч); 
Фрагмент фрескового розпису Х століття, найбільшого за всю історію досліджень церкви.

Гліб Івакін

           The Association of Ukrainians in Great Britain

    Shevchenko Library & Archive

Prof. Lubomyr Luciuk
on

A Canadian Hero

Launching his latest book, 
prof. Luciuk will present 
the remarkable story of 
Corporal Filip Konowal - an 
immigrant, lumberjack, 
soldier and janitor whose 
valour at the Battle of Hill 
70 in August 1917 earned 
him Great Britain’s highest 
military distinction, the 
Victoria Cross - the only 
Ukrainian ever so honoured 
and will discuss why 
remembering Konowal on 
the 100th anniversary of 
the Great War remains so 
important.

Copies of “A Canadian 
Hero” will on sale after the 
lecture.

Wednesday 
22 February 2017

at 6.45 pm.

49 Linden Gardens,
London W2 4 HG

Professor Lubomyr 
Luciuk teaches political 
geography at The Royal 

Military College of 
Canada and is the author 

or editor of 30 books 
and some 300 opinion 
editorials published in 
all of Canada’s major 

newspapers.
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