
ССХ Львів в рамках співпраці з Intervarcity USA і університетом UCDavis   
надає можливість лекцій Dr. Bryan Enderle 

 
Dr. Bryan Enderle родом з Каліфорнії, США, 
присвятив своє життя глибокому вивченню наук і філософії.  
В результаті отримав два ступеня Бакалавра в хімічній і нафтовій 
інженерії, а пізніше ступені Магістра і Доктора Хімічних Наук. 
Крім того пан Ендерлє отримав ступінь Магістра Богословських наук 
і наразі продовжує працювати над дисертацією і отриманням 
ступеня Доктора Богословських наук.  
В даний момент Dr. Bryan Enderle є   провідним професором хімії 
університету Davis, Каліфорнія, США, а також директором хімічної 
лабораторії, в якій протягом року працює коло 12000 студентів.  
Dr. Bryan Enderle закоханий в хімію і його велике бажання заразити 
цією любов’ю студентів, але показати щось більше, що стоїть за 
хімією:  
«My goal is to pique the interest of every student in the classroom so 

they may taste the relevance of chemistry in their learning and their 

life» 

Пан Ендерлє також активно долучений до студентського життя, а саме  - діяльності студентської 
організації Intervarcity USA, виступаючи з публічними лекціями чи долучаючись до диспутів.  
Доктор Брайан Ендерлє учасник TED TALKS; автор ряду статей. 
YouTube Channel – тут можна послухати його 

 

Теми лекцій: 

1. Хімія і зміст буття.  
Чи Всесвіт і люди тільки  загальні кількість молекул, з яких вони складаються? Чи існує щось 
більше поза нашою хімією? В своїй презентації Доктор Ендерле обговорюватиме питання 
сенсу буття як додаткового до нашого хімічного існування, використовуючи науковий погляд 
на реальність, світогляд та філософію. 

2. Пост-правда та її значення. 
Що таке пост-правда і як вона проявляється? В даній лекції буде обговорюватись не тільки 
вплив пост-правди на політичній арені, а й те, як вона впливає на  наші повсякденні стосунки і 
дії. Одним з напрямків  даної презентації буде як соціальні медіа переплітаються з пост-
правдою.  

 

Дати: 11- 13 вересня 2018 

Контакти:  
Контактна особа – Ірена Гусєва, Координатор навчальних програм ССХ Україна 
Електронна адреса – irenahuseva@gmail.com 
Номер мобільного телефону – 0951752686  
 

Будемо раді послужити вашому університету і студентам! 
 
З повагою, 
Ірена Гусєва 
Координатор навчальних програм ССХ Україна 
 

https://www.youtube.com/user/EnderlePhD
mailto:irenahuseva@gmail.com

