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ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА ІМЕНІ ПРОФЕСОРА А.Л. ОСТРОВСЬКОГО

О. Іванчук, В. Ткаліч, І. Тревого

Ще зовсім недавно, а саме 19 січня 2008 року геодезична громада України урочисто святкувала 
85-ліття від дня народження видатного вченого-геодезиста, доктора технічних наук, заслуженого 
діяча науки і техніки України, професора Аполлінарія Львовича Островського. У квітні 2008 р. 
він був активним учасником міжнародної науково-практичної конференції “Геофорум-2008”, 
виступав з допо відями, знайомився з новими геодезичними приладами, обміню вався інформацією із 
зарубіжними та вітчизняними науковцями, виробничниками. У весняному семестрі читав студентам 
лекції, влітку про водив геодезичну практику з ними на геодезичному полігоні Інституту геодезії 
Національного університету “Львівська політехніка” в м. Бережанах, Тернопіль ської області. А ще 
минулого року він разом з колегами з кафедри видав новий підручник з геодезії, писав наукові статті, 
працював з аспірантами. У вересні професор А.Л. Островський був одним з організаторів і учасником 
традиційного міжнародного симпозіуму з проблем геодезії і геодинаміки, який він заснував більш як 
10 років тому разом з професором К.Р. Третяком і який проходив в м. Алушті. Виступав з науковими 
доповідями, ділився з науковцями новими ідеями, розповідав про плани стосовно нових наукових 
експедицій, написання ще одного підручника для студентів, балагурив, декламував вірші, співав, 
розповідав з гумором цікаві історії із свого життя, сипав анекдотами, постійно залишаючись в центрі 
уваги колег. І, нарешті, в жовтні 2008 року взяв активну участь у проведенні зустрічі випускників 
Львівської політехніки усіх спеціальностей і заснуванні Товариства випускників. З великою увагою 
учасники зустрічі в актовому залі Політехніки слухали привітання професора як одного із найстарших 
випуск ників, а потім провели його з трибуни шквалом оплесків.

Професор А.Л. Островський ніби відчував, що йому відведено ще небагато часу для активного 
життя і праці. І він поспішав жити і щодня творити. А всі ми, хто був поруч і спілкувався з ним майже 
щодня, не задумувались над його вже поважним віком, тому що душею і помислами він був молодим, 
а його енергії і працездатності могли б позаздрити і набагато молодші. Вірилось, що Аполлінарій 
Львович буде жити ще довго довго.

А 2 листопада 2008 року, неначе грім серед ясного неба, чорна звістка – в автокатастрофі 
загинув професор А.Л. Островський. У це не хотілося вірити, бо ми звикли, що він завжди з нами і ще 
довго буде серед нас. Проте доля розпорядилась по-іншому. І вже сьогодні, сподіваємось, його душа 
виконує надзвичайно важливу Божественну місію і в ній він, безумовно, буде сприяти виникненню 
нових ідей у молодих вчених, розквіту геодезичної науки, освіти і виробництва та процвітання 
України, яку він так любив і для якої зробив так багато. Вічна йому пам’ять!

У скорботні дні прощання з професором А.Л. Островським його 
численними друзями і колегами було запропоновано цілу низку заходів з 
вшанування пам’яті видатного українського науковця і осві тя нина. Серед 
цього переліку і заснування почесної фахової відзнаки його імені.

Від задуму до втілення пройшло трохи більше від двох місяців і 
сьогодні відзнака вже викарбувана, завдяки праці відомого львівського 
митця-геральдиста Івана Боднара. Авторами ескізів відзнаки були 
О.М. Іванчук та Н.З. Грицьків. 

На лицевому боці відзнаки портрет професора А.Л. Островського 
з його чарівною і щирою посмішкою. Таким ми його пам’ятаємо, 
таким він з нами залишиться назавжди. Нехай ця відзнака буде 
маленькою часткою і даниною його незабутній пам’яті. Сподіваємося, 
що нагороджені цією відзнакою гідні науковці, освітяни, передові 
представники геодезичного виробництва будуть з гордістю носити це 
поважне звання і докладуть зусиль для втілення в життя ідей і задумів 
професора А.Л. Островського.

Нижче наводимо Положення про відзнаку імені професора 
А.Л. Ост ров ського, ухвалене на засіданні Правління Українського то-
ва  риства геодезії і картографії та колегії Державної служби геодезії, 
картографії та кадастру України.
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Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва,  випуск І (17), 2009 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про почесну відзнаку імені професора А.Л. Островського

1. Почесна відзнака імені професора А.Л. Островського заснована рішенням Правління 
Українського товариства геодезії і картографії та Державної служби геодезії і картографії України 
від 4 листопада 2008 року для увіковічнення пам’яті видатного українського вченого-геодезиста і 
педагога, ветерана Великої вітчизняної війни, кавалера багатьох бойових і державних нагород та 
нагородження нею громадян України і громадян інших держав за вагомі виробничі, педагогічні, 
наукові та громадські досягнення в галузі геодезії, картографії і кадастру.

2. Почесна відзнака імені професора А.Л. Островського виготовляється з спеціальних мета-
ле вих сплавів за технологіями виготовлення державних нагород і має форму медалі (діаметр – 
32 мм, товщина – 2,5 мм), яка кріпиться до колодки з жовто-синьою стрічкою – кольорів державного 
прапору України. До відзнаки додається її збільшений варіант (38 мм) у футлярі.

3. Рішення про нагородження осіб почесною відзнакою імені професора А.Л. Островського 
приймається на спільному засіданні Правління Українського товариства геодезії і картографії та 
Державної служби геодезії і картографії України на підставі відповідних подань трудових колективів 
підприємств, організацій, навчальних закладів та регіональних геодезичних товариств.

4. Почесною відзнакою імені професора А.Л. Островського нагороджуються працівники 
геодезичних організацій і підприємств усіх форм власності, працівники геодезичних підрозділів 
будь-яких інших підприємств і організацій України, викладачі та працівники вищих і спеціальних 
навчальних закладів державної і недержавної форм навчання топографо-геодезичного профілю, а 
також науково-технічні працівники науково-дослідних інститутів і лабораторій.

5. Нагородження працівників установ, підприємств, організацій, навчальних закладів Почес-
ною відзнакою імені професора А.Л. Островського здійснюється щорічно на урочистих зібраннях, 
приурочених до вшанування пам’яті професора в дні річниць від дня його народження, а також в 
річниці від дня проголошення Незалежності України, галузевого професійного свята, утворення 
Державної служби геодезії, картографії та кадастру, а також з нагоди ювілеїв підприємств, організацій, 
навчальних та наукових закладів, під час міжнародних науково-технічних конференцій тощо.

6. Вручення Почесної відзнаки та посвідчення відповідного зразка проводиться Прези дентом 
Українського товариства геодезії і картографії, Головою Державної служби геодезії, картографії та 
кадастру України або їхніми уповноваженими.

7. Почесну відзнаку імені професора А.Л. Островського носять на лівому боці грудей, а за 
наявності нагрудних знаків державних нагород та звань розміщують нижче від них.

Почесна відзнака імені професора А.Л. Островського
О. Іванчук, В. Ткаліч, І. Тревого

Подано опис відзнаки та умови її створення і затвердження.

Почётная награда имени профессора А.Л. Островского
О. Иванчук, В. Ткалич, И. Тревого

Приведено описание награды и условия её создания и утверждения.

The honourable award of a name of professor A.L. Ostrovskiy
O. Ivanchuk, V. Tkalich, I. Trevogo

The description of the award and condition of its creation and the statement is resulted.


