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ICONOGRAPHIC FEATURES OF THE IMAGE OF VIRGIN IN THE EASTERN
CHRISTIAN TRADITION: RELIGION ASPECT

In the article is analyzed the iconographic features of the Virgin in the Orthodox tradition. The author argues that
Christocentric is the main characteristic of the icons of the Virgin.
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ЮВІЛЕЇ

ДО             -РІЧЧЯ

ВАЛЕРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА БУРЕГИ
20 жовтня 2011 року відзначив свій 60-й ювілей Валерій Васильович

Бурега - доктор соціологічних наук, професор, відомий український уче-
ний, заслужений працівник освіти України, академік Академії економічних
наук України, голова Донецького обласного відділення Соціологічної асо-
ціації України.
Народився ювіляр 20 жовтня 1951 р. у м. Олександрія Кіровоградської

області. Після закінчення середньої школи в 1968 році працював на шахті в
м. Горлівка. У 1973 році закінчив з відзнакою Курганське вище військово-
політичне авіаційне училище, служив у Забайкальському військовому ок-
рузі. У 1979 році вступив на педагогічний факультет у Військово-політичну
академію імені В. І. Леніна (м. Москва). З 1982 р. викладав військову пси-
хологію і педагогіку в Донецькому вищому військово-політичному училищі
інженерних військ і військ зв'язку ім. О. О. Єпішева.
З 1985 до 1989 року навчався в ад'юнктурі Військово-політичної ака-

демії на кафедрі соціальної та військової психології, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 р.
У 1991-1993 рр. - заступник начальника Донецького вищого військового училища інженерних військ і

військ зв'язку. З 1993 року Валерій Васильович Бурега працює на посаді першого проректора - проректора
з науково-педагогічної роботи та завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін в Донецькому дер-
жавному університеті управління, очолює роботу з організації навчально-методичного процесу ДонДУУ.
У 1991 р. йому було присуджене вчене звання доцента, в 1997 р. - професора. У 2003 р. захистив

докторську дисертацію з соціології за темою: "Соціально-адекватний менеджмент: концептуалізація мо-
делі". З 2004 р. - завідувач кафедри соціології управління, яку було створено за його ініціативою. Створив
та очолює наукову школу з дослідження соціально-гуманітарної проблематики державного управління. У
2008 році професора В. В. Бурегу було обрано академіком Євразійської академії адміністративних наук.
Внесок В. В. Буреги в соціологічну науку полягає в розробці концепції соціально-адекватного менедж-

менту, соціологічної теорії державного управління та місцевого самоврядування. Він є автором оригіналь-
ної загальної теорії терору. Серед психологів В. В. Бурега відомий як розробник теоретико-методичних
основ професіограми фахівця.
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Професор В. В. Бурега - автор понад 200 робіт, серед яких 10 монографій, 24 підручника та навчально-

методичних посібника. Підготував 1 доктора і 10 кандидатів наук. Очолює спеціалізовану вчену раду із
захисту кандидатських дисертацій з соціології, член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і
кандидатських дисертацій з державного управління. Член редакційних колегій наукових журналів з соціо-
логії, державного управління, психології.
Основні наукові роботи: "Соціальна психологія" (1993 р.), "Філософія управління" (1998 р.); "Менедж-

мент: етносоціальний аспект" (1999 р.); "Соціально-адекватний менеджмент" (2000 р.); "Управлінська
діяльність: теорія й практика професіографічного дослідження" (2001 р.); "Суспільство в період транзиції:
український контекст" (2002 р.); "Філософські основи менеджменту" (2003 р.); "Соціально-адекватне управ-
ління" (2005 р.); "Загальна теорія терору" (2007 р.); "Соціологія кар'єри" (2008 р.); "Соціологія управління"
(2009 р.), "Регенерація населення України: сценарій майбутнього" (2009 р.), "Соціологія державного управ-
ління" (2010 р.) та інші.
Нагороджений 2 орденами та 11 медалями, у тому числі: відзнакою Президента України "Орден Богда-

на Хмельницького" III ст. (1999 р.), медаллю "За відзнаку у військовій службі" I ст. (1991 р.), медалями "За
бездоганну службу" І-ІІІ ст. (1981, 1985, 1990 рр.), "60 років Збройних Сил СРСР" (1978 р.), "70 років Зброй-
них Сил СРСР" (1988 р.), медаллю Жукова (1998 р.), відзнакою Президента України "Захисник Вітчизни"
(1999 р.), медаллю "15 років Службі безпеки України" (2007 р.); вищою відзнакою Всеукраїнської громадсь-
кої організації "Союз Чорнобиль України" - орденом "Чорнобильський хрест: Мужність. Честь. Гуманність"
(2004 р.), медаллю "Ліквідатор" (2008 р.) та двома медалями "За заслуги" (2006, 2008 рр.). У 2002 р. йому
присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України". Відзначений знаками Міністерства освіти і науки
України "Відмінник освіти" (2001 р.), "Петро Могила" (2007 р.), "За наукові досягнення" (2011 р.), а також
почесними грамотами Міністерства освіти і науки (1999, 2001, 2006, 2007 рр.), почесними грамотами До-
нецької обласної державної адміністрації (2006, 2009 рр.), почесною грамотою Донецької обласної ради
(2007 р.).
Від щирого серця вітаємо ювіляра та бажаємо міцного здоров'я, творчої наснаги та плідної праці.

Колектив кафедри соціології управління Донецького державного
університету управління та редакція журналу "Схід"

 РОКІВ

РОМАНУ СЕМЕНОВИЧУ ЯРЕМІЙЧУКУ
19 листопада 2011 року відзначив свій 75-й ювілей Роман Семенович

Яремійчук - провідний український учений у галузі нафтогазової справи,
доктор технічних наук, професор, академік та віце-президент Україн-
ської нафтогазової академії, член Російської академії природничих наук
ім. Вол. Вернадського, дійсний член Білоруської гірничої академії, заслу-
жений діяч науки і техніки Української РСР (1988), дійсний член НТШ.
Народився ювіляр 19 листопада 1936 р. у с. Зібранівка Снятинського

району, що на Івано-Франківщині.
Наукова біографія Р. С. Яремійчука починається після закінчення Дро-

гобицького нафтового технікуму і нафтового факультету Львівського по-
літехнічного інституту. З 1976 до 2010 року він працював у Івано-Фран-

ківському національному технічному університеті нафти і газу. Декан факультету морських нафтогазових
технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу і Національної академії
природоохоронного та курортного будівництва (2002-2010 рр.).
Один із провідних учених країни в галузі техніки і технології буріння свердловин. Значний його внесок у

створення української термінології у нафтогазовопромисловій справі.
Роман Яремійчук - автор понад 50 книг (підручників, монографій, двомовних словників, довідників).

Науковий доробок ученого налічує також понад 200 наукових статей, 100 публіцистичних статей, 140 вина-
ходів. Постійний автор аналітично-інформаційного журналу "Схід". Ключові публікації Р.С.Яремійчука: пер-
ший україномовний "Довідник з нафтогазової справи" (1996 р.); 11 різних підручників та навчальних по-
сібників з грифом Міністерства освіти і науки України; двотомна "Інтенсифікація припливу вуглеводнів до
свердловин"; перший україномовний багатотомний довідник "Буріння свердловин" (І, ІІ, III і V томи, 2002-
2004 рр.); двомовна українсько-польська монографія "Нафта і газ Прикарпаття"; монографія у двох книгах
"Анализ научных и практических решений заканчивания скважин" (Москва, 2004); том 4-й (у 4-х книгах),
том 5-й (у 2-х книгах), том 6-й унікального багатотомного монографічного випуску "Исследования факторов
и реализация мер долговременной эксплуатации нефтяных и газовых скважин" (Краснодар).
У свої 75 років Роман Семенович сповнений творчих планів, продовжує фахову діяльність, готує де-

кілька нових монографічних видань.
З роси Вам і води, Романе Семеновичу!

Редакція журналу "Схід"
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