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Так вже повелось, що людину-керівника оцінюють за її працею, її організаторськими 
здібностями, її гуманністю та доброчинними якостями. Так було, так є, так, очевидно, буде завжди. 
У цьому русі досягнень поряд з організаторським талантом важливе місце належить науковій 
творчості.  

Саме на цьому аспекті у надбаннях професора Бориса Князевського можна особливо 
наголосити. По-друге, обличчям кожної науково-педагогічної структури в її багатогранних 
аспектах – науково-дослідному, навчальному, виховному, організаторському – керівник – це душа 
викладацького колективу, творець добрих людських стосунків. І чим краще налагоджена в 
колективі така творча співпраця, тим більшим авторитетом користується навчальний підрозділ. У 
цьому сенсі, враховуючи особливі умови, в яких керував професор Б. Князевський, коли домінував 
принцип “CUIUS REGIO, HUIUS RELIGIO”, через багато років ми можемо констатувати чималі 
його здібності як мудрого керівника. 

Кафедра іноземних мов Львівської політехніки має свою багату історію. У часи війни нею 
керувала Ірина Гузар, після війни – Шейкіна А.А., Круглова Т.М., Резнік Л.О. Далі кафедру очолив 
доцент І. Паук і після нього  професор Борис Князевський, який керував нею у 1964–1992 рр. В 
умовах Української державності, з червня 1992 року по теперішній час кафедру очолює доцент 
Володимир Задорожний. Кожен по-своєму вносив і вносить свою дещицю у функціонування та 
розвиток кафедри. Останній період можна назвати періодом розквіту  кафедри. 

Професор Б. Князевський проявив особливі здібності саме до науково-дослідної праці. Він – 
один із перших на кафедрі захистив кандидатську дисертацію і сприяв захисту багатьом членам 
кафедри. Він твердив, що, спираючись на науку, можна піднести на вищий науково-інтелек-
туальний рівень кафедру, впровадити у навчальні програми науковий елемент. Для цього були 
створені наукові секції, систематично проводилися конференції. 

Як аналітично мисляча людина, спираючись на традиції родини, яка походила з духовної 
еліти (дідусь професора був православним священиком на Волині), враховуючи складні життєві 
обставини, він формував свій науковий світогляд, на який у вирішальний спорсіб впливала також 
спадщина В. Шекспіра не лише як видатного драматурга-реаліста, але передусім як філософа. І 
саме з таких позицій він будував свою систему, одночасно намагаючись автономно вносити ці ідеї у 
своє оточення. 

Сьогодні відзначаємо 80-ліття Бориса Князевського – професора, кандидата філологічних 
наук, завідувача кафедри іноземних мов у 1960–1980 рр. З відстані двох десятиліть відзначаються 
його заслуги в історії кафедри іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка”. 
 

 


