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Василь Бойчук 

Презентації та Інформація про роботу Кафедри Українознавства  Інституту Східної Європи,  

що при Університеті «Львівський Ставропігіон» у 2001-2016 роках. 
 

Презентація в Львові, в Церкві Лазаря, монографії директора Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» професора Віктора Ідзьо «Ранньослов’янське суспільство, ранньослов’янська 

державність і зародження та становлення християнства на території України». 

 - Львів «Агенція Релігійної Інформації», 2001. - 320с. Львів, 1 жовтня 2001 року. 
 

1 жовтня 2001 року в Львові в приміщенні хорової капели «Дударик», в церкві святого Лазаря, відбулась 

презентація монографії директора Інституту Східної Європи, професора Віктора Ідзьо «Раннньослов’янське 

суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на териорії України». Львів 

«Агенція Релігійної Інформації», 2001, 320с., який  одночасно є і ректором Українського державного університету, та 

головою Українського Історичного Клубу в місті Москві.  

Слід наголосити, що монографія вийшла за фінансовою підтримкою директора Радіо «Воскресіння» та голови 

«Агенції Релігійної Інформації», пана Мирослава Павлюка, якому складаємо велику  ПОДЯКУ! 

 
 В презентаціїї взяли участь вчені з України, Львова, Києва, Росії, Італії, Польщі, США. 
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Першим привітав директора Інституту Східної Європи, професора Віктора Ідзьо керівник капели «Дударик»,  

Микола Кацало, який наголосив, що це знакова подія в науковому житті міста Львова, що за участю хорового 

колективу Дударик, лаурета премії імені Т.Г. Шевченка відбувається презентація наукової праці, директора Інституту 

Східної Європи, професора Віктора Ідзьо в церкві святого Лазаря. Сама презентація монографії «Раннньослов’янське 

суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на території України» є 

цікавою тим, що власне на ній будуть розглядатися питання становлення та розвитку слов’янського етносу в 

контексті кристалізації на території України  християнства.  

За таких обставин у супроводі хорової капели «Дударик» було виголошено перше привітання «Молитва» бувшим 

ректором Римського державного університету, доктором політичних, богословських та філософських наук, 

професором М. Прийшляком. У своєму виступі професор М. Пришляк наголосив, що розгляд проблеми становлення 

та розвитку християнства та слов’янства є дуже актуальним, особиво сьогодні, коли християнські цінності після 

розвалу тоталітарного режиму знову повертаються в лоно слов’яно-українського народу. Добре, що директор 

Інституту Східної Європи, професор Віктор Ідзьо взявся за з’ясування цієї проблеми, думаю, що ми сьогодні в рамках 

презентації почуємо його вичерпну доповідь по вищеозначеній проблематиці… 

Вихід монографії директора Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» професора 

Віктора Ідзьо «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення 

християнства на териорії України»,  привітав декан історико-мистецького факультету Львівської державної академії 

мистецтв, професор Ростислав Шмагало, який наголосив, що знайомий з автором цієї праці давно, ще по науковій 

діяльності в Москві. Доповідач наголосив, що автора праці завжди супроводжує високий професіоналізм, всі його 

попередні наукові праці, починаючи з виданої в 1999 році монографії «Українська держава в ХІІІ столітті» до 

нинішньої праці в 2001 році «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і 

становлення християнства на териорії України», де остання лагає в основу його докторської дисертації, яку вчений 

Віктор Ідзьо буде захищати 31 жовтня 2002 року. Власне ця праця є високопрофесійною і носять в собі глибоку 

новизну для української наукової думки основу. Отже сьогодні автор дослідження, директор Інституту Східної 

Європи що при Університеті «Львівський Ставропігіон» професор Віктора Ідзьо, апробує в Львові, фактично свою 

докторську працю в якій поєднав розвиток слов’янського етносу та зарозження і становлення українського  

християнства з чим його вітаю. Бажаю автору подальших творчих та наукових злетів на ниві української науки... 

Наступним директора Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» професора Віктора Ідзьо 

з виходом монографії «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення 

християнства на териорії України», привітав доктор мистецтвознавства, професор Львівської музичної академії 

Василь Герасименко, який наголосив, що моногафія професора Віктора Ідзьо «Раннньослов’янське суспільство і 

ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на териорії України» відтворює також 

мистецькі аспектики слов’ян та християнської культури за що я вітаючи її вихід та складаю автору  подяку за 

клопітку працю. 

Від імені колективу Університету Львівський Ставропігіон (УЛС) вихід монографії «Раннньослов’янське 

суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на териорії України», привітав 

ректор Університету «Львіваський Ставрпігіон», професор Роман Мокрик, який наголосив, що вихід монографії 

можна долучити до доробку і Університету «Львівський Ставропігіон», оскільки автор, професор Віктор Ідзьо з 

квітня 2001 року являється професорoм УЛС та директором Інституту Східної Європи що утворений при Університеті 

«Львіваський Ставрпігіон». За таких обставин можна сказати, що професор Віктор Ідзьо продукує цією науковою 

монографією і наукову діяльність Інституту Східної Європи Університету «Львіваський Ставрпігіон», за яку я 

складаю йому подяку. 

Від Дніпропетровського Національного Університету, Кафеди Гуманітарних дисциплін вихід книги директора 

Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» професора Віктора Ідзьо привітав завідувач 

кафедри, професор Василь Копитко, який наголосив, що на презентаціях монографій професора Віктора Ідзьо ось уже 

вдруге на яких автор традиційно означує питаннях державотворчих процесів на території України. Нам відомо, що 

професор Віктор Ідзьо черпає свої напрацювання із секретних московськитх архівів, які ще ось донедавна буди для 

наукової громадськості недоступні. 

Як і попередні його праці, сьогоднішня монографія «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська 

державність. Зародження і становлення християнства на териорії України»  є високопрофесійна, оскільки охоплює всі 

джерела та висновки науковців по цій проблематиці в контексті з’ясування становлення та розвитку на території 

України християнства, як носія моралі та культури українського народу. Власне такий проблеми дає право 

сконцентрувати увагу на проблемі вивчення європейського політичного та релігійного розвитку українського народу, 

за що складаю автору подяку. 

З виходом монографії директора Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» професора 

Віктора Ідзьо привітав від Львівського Національного Університеу директор музею археології, доцент Роман Чайка, 

який наголосив, що вихід монографії професора Віктора Ідзьо  «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська 

державність. Зародження і становлення християнства на териорії України» визначна подія в науковому житті України, 
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оскільки монографія вперше поєднала історію та історіографію по питаннях розвитку слов’ян-українців та історію та 

історіографію по проблемі зародження та становлення християнства на території України». Як бачимо монографія 

ввібрала в себе джерельну базу по питаннях розвитку слов’янської державності на териорії в контексті зародження і 

становлення християнства на териорії України, що є актуалью темою сьогододення і за що я складаю автору велику 

подяку. 

Від Інституту Східної Європи що при Університету «Львіваський Ставрпігіон», привітав заступник директора, 

доцент Василь Смичок, який наголосив, що нове світобачення на проблему слов’янської державності в контексті 

становлення і розвитку християнства, ось цікава новизна, яка конкретизована в монографії, за що я складаю її автору 

доктору історичних наук, професору Віктору Ідзьо, велику подяку. 

Вихід монографії директора Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» професора 

Віктора Ідзьо привітав науковий співробітник Львівського державного музею релігії Вадим Артюх, який наголосив, 

що вихід фундаментальної праці «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і 

становлення християнства на териорії України», яка є докторською дисертацією, вперше кристалізується наукове 

світобачення по слов’яно-християнській проблемі. Хочу наголосити, що  вихід монографії, як докторської дисертації 

професора Віктора Ідзьо на російських джерелах, архологічних матеріалах, висновках історичної та археологічної 

науки, дасть можливість більш конкретоно розглядати всі аспекти раннньослов’янського суспільства, держави та 

зародження і становлення християнства в Україні, за що складаю йому велику подяку. 

Від кобзарознавців України вихід монографії професора Віктора Ідзьо привітав Бодан Жеплинський, який 

наголосив, що мужична культура і зокрема кобзартсво українське відоме уже в слов’янській музичній культурі. В 

подальшому кобзарство було і пісенними бардами християнської музичної культури. В монографії  

«Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на 

териорії України», її автор, професор Віктор Ідзьо відтворив і це питання за що я складаю йому подяку. 

Від Національної Спілки письменників (Львівського відділення) вихід монографії професора Віктора Ідзьо 

привітали письменники Микола Петренко та Олесь Дудин, які наголосили, що вихід монографії не буденне явище, 

яке дає право наукові доробки автора перетворити в популярне видання і засобами письменства показати 

кристалізацію українців в рамках слов’янського етносу і показати також всі аспекти розвитку християнства. 

Від громадськості міста Львова автора монографії  з черговим визначним доробком приівітав автор монографії 

«Прадавня Україна» санскритолог Василь Кобелюх, який наголосив, що в наукових працях професора Віктора Ідзьо 

черпає наукові підтвердження своїм висновкам в побудові концепції історії прадавньої України, за що складає 

професору Віктору Ідзьо подяку та бажає подальшої плідної праці на ниві української історії.  

Від Кримського державного гуманітарного інституту вихід монографії  «Раннньослов’янське суспільство і 

ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на териорії України» професора Віктора 

Ідзьо привітав доцент, заслужений працівник культури України, директор центру Кобзарства, що в Ялті, Олексій 

Нирко, який наголосив, що з професором Віктором Ідзьо та очолюваним ним Українським державним університетом 

в міста Москві, Центр Кобзарства міста Ялти співпрацює з 1993-1994 років. Сьогоднішня наукова робота директора 

Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» професора Віктора Ідзьо, ще один доказ його 

наукового підходу до вивчення христинської в тому числі й музичної культури яку увібрало в себе кобзартсво, з чим 

ми його вітаємо супроводом кобзарського співу на бандурі мого учня, кобзаря з Ялти О. Кіндратюка. 

 В час презентації, автор наголосив, що зробив все можливе, щоб показати в рамкох слов’янського етносу 

зародження і становлення українського народу, української державної та релігійної  культури, зокрема християнства. 

Слід наголосити, що українській академічній науці, задля ширшого вивчення цієї проблеми слід перекласти і 

видати під егідою Національної Акдемії України всі джерела мовою оригіналу та українською, оскілики сьогоднішні  

наявні джерела вивчаються сьогодні тільки в перекладах та інтерпритаціях російських вчених. За таких обставин їх 

українского наукового сприяйняття та коментаріїв з точки зоро україно-центризму на історію розвитку українського 

етносу дав би колосальний скачок у з’ясуванні вищеозначеної в монографії проблеми.  

Таку думку підтримали на нефомальній зустрічі: професор М. Пришляк, професор Р. Шмагало, професор Р. 

Мокрик, професор В. Герасимович, професор В. Копитко, доцент О. Нирко, доцент В. Смичок, доцент Р. Чайка та 

інші науковці та шанувальники української історії. 

Завершилась презентація монографії доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «Раннньослов’янське 

суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на териорії України» виступом 

хорової капели, лауреата премії ім. Т.Г. Шевченка «Дударик»  під керівництвом Миколи Кацала... 
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Презентація праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства 

Університету «Львіваський Ставрпігіон», доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «До історії однієї 

могили на Закерзонні» в Інституті Українознавства МОН України. Київ, 28 грудня 2004 року. 

 

В 28 грудня в конференц-залі Інституту Українознавства МОН України відбулася презентація праці директора 

Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора 

Віктора Ідзьо «До історії однієї могили на Закерзонні» в якій прийняли участь наукові співробітники Інституту 

Українознавства, а також вчені з Київського Національного університету, Інституту Історії НАНУ, Міжрегіональної 

Академії Управління Персоналом, Університету Сучасних Знань, Київської асоціації українознавців. 

 
До учасників з привітанням звернувся директор Інституту Українознавства, академік П.П. Кононенко, який 

наголосив, що «Рік Польщі в Україні» завершується презентацією прекрасної монографії директора Інституту Східної 

Європи Університету, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон», доктора 

історичних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту Українознавства Віктора Ідзьо «До історії 

однієї могили на Закерзонні» в якій виложено світогляд на проблему боротьби українців Польщі за свої національно-

культурні права та зокрема відновлення історичної справедливості, яка була призабута внаслідок депортацій 

українського населення з своїх етнічних земель, ганебної акції польского радянського режиму «Вісла». 
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В основу праці покаладена конктна історична подія, відновлення пам'яті полеглим воїнам Української 

Повстанської Армії (УПА)  на Закерзонні. 

На великому фактологічному матеріалі, автор дослідження, доктор істричних наук, професор Віктор Ідзьо 

відтворив картину на сукупності проаналізованих ним джерел та літератури по цій проблемі полеглих українців за 

свободу в Поьщі. Дослідник об'єктивно показав боротьбу українського населення Польщі за свої соціальні та 

національні права, всесторонньо розкрив проблему відновлення пам'яті полеглих воїнів УПА в Польщі на кокретному 

фактологічному матеріалі зі політичної та кримінально справи Дмситра Богуша.  

Як бачимо із монографії, клопітка працуя та активна боротьба головного героя Дмитра Богуга, привела до 

перемоги в конкретній справі перепоховання воїнів УПА та побудови коштом Польської держави монументам слави 

героям, які полягли з НКВС за незалежність України. В цьому і феноменнальність героя, який до нас приїхав з 

Перемишля з Польщі в час завершення «Року Польщі в Україні». За таких обставин складаю, як автору монографії так 

і активному ініціатору боротьби за відновлення справедливості призабутих сторінок української історії в Польщі пану 

Дмитру Богушу. 

До присутніх звернувся також завідувач історичного відділу Інституту Українознавства МОН України Л.К. Токар, 

який наголосив, що монографія директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства 

Університету «Львівський Ставропігіон»  доктора історичних наук, професора, провідного наукового співробітника 

Інституту Українознавства МОН України, Віктора Ідзьо «До історії однієї могили на Закерзонні» в «Рік Польщі в 

Україні» є цікавим науковим надбання Інституту Українознавства, вона конкретно розповідає про діяльність її 

головного героя Дмитра Богуша над проблемлою відновлення історичної справедливості та пам'яті в українського 

населення Польщі зокрема по проблемі побудові пам'ятників воїнам УПА, які боролися за відновлення Української 

держави на Закерзонні. В цьому і актуальність теми, оскільки перед нами жива історія, живий персонаж цієї історико-

документальної, праці пан Дмитро Богуш із Преремишля. Власне його боротьба за відновлення історичної 

справедливості по перепохованню воїнів УПА які загинули в нерівному бою за волю України з НКВС і привела до 

побудови братської могили засобами Польської держави. 

За таку самовіддану во ім'я України справу в «Рік Польщі в Україні», від імені науковців, науковців історичного 

відділу Інституту Українознаквства, від наукової громадськості Києва, складаю йому подяку за самовіддану працю во 

ім'я України. 

Дальше слово було надано автору монографії праці праці, директору Інституту Східної Європи, завідувачу 

Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктору історичних наук, професору Віктора 

Ідзьо, який наголосив, що праця «До історії однієї могили на Закерзонні», кристалізувалась  в активній співпраці 

Дмитром Богушем, як оцевидцем всіх подій та надхненником перепоховання воїнів УПА та відновлення їх пам'яті. 

Дякуючи його непохитному надхненню, стало можливим відтворення історичного ходу всіх подій, які лягли в основу 

написання  праці  «До історії однієї могили на Закерзонні», тому на цій презентації складаю подяку активному члену 

української громади в Перемишлі, члену Спілки політв'язнів Польщі, пану Дмитру Богушу, за активну співпрацю і 

надання всіх джерел, які ляглми в основу цієї документальної праці. 

Дальше до присутніх, науковців Інституту Українознавства МОН України, вчених, громадськості міста Києва 

звернувся очевидець всіх подій так досконало задокументованих в праці  доктора історичних наук,професора Віктора 

Ідзьо «До історії однієї могили на Закерзонні», пан Дмитро Богуш.  

Промовець наголосив, що все жеття боровся за відновлення незалежності Украни незалежно де був чи в лавах 

воїнів УПА, чи очолюючи Вроцлавське відділення Українського Суспільно-Культурного Товариства. Однак 

найбільше приложив сили, як голова Перемиського відділення Спілки Політв'язнів Польщі, за дорученням якого в 

останні 20 років відновлював могили полеглим воїнам УПА на Закерзонні. 

Тривала дисткусія з польською владою, так яскраво відтворена доктором історичних наук, професором Віктором 

Ідзьо є повним, реальним історичним фактом тривалої бортьби української громадськості в Польщі, Об'єднання 

українців Польщі за свої соціальні,  національні та культурно-релігійні права, зокрема за відновлення пам'яті 

полеглим за незалежність Української держави, воїнів УПА.  

Хочу сказати, наголосив, пан Дмитро Богуш, що виступаючи перед такими поважними вченими в «Рік Польщі в 

України», можу наголосити, що робота по відновленню пам'яті борцям  за волю України, воїнам УПА в Польщі, буде 

продовжувати  для відновлення історичної справедливості і винесення рішення Верховною Радою України при 

признання воїнів УПА воюючою стороною за відновлення української державності в ІІ Світовій війні. Ця проблема 

повинна бути затвержена на законодавчому рівні, оскільки УПА, дійсно є воюючою стороною в роки ІІ Світової війни 

за відновлення незалежності Української держави, що вже внаслідок презентації та нашої аргументації в українських 

науцковців не викликає сумнівсу. 

Власне праця доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «До історії однієї могили на Закерзонні» повинна 

послужити одним із вагомих аргументів… до подальшого законодавчого рішення. 

Промовця та очевидця боротьби УПА за незалежність України в роки ІІ Світової війни привітали вечні наукових 

та освітніх закладів Києва, громадські та культурні діячі, бажаючи подальшої активної праці на ниві відновлення 

історичної справедливості українців в Польщі. 
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Урочисте вшанування  в Університеті «Львівський Ставропігіон» директора Інституту Східної Європи, 

завідувача Кафедрою Українознавства УЛС,  доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо з нагоди 

обранням академіком Академії Наук Вищої Школи України. Львів, 17 травня 2006 року. 

 

17 травня 2006 року в приміщенні Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства, що при Університеті 

«Львівський Ставропігіон» відбулося вшанування директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедри 

Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон», доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо з 

нагоди обранням його 8 квітня 2006 року -  академіком Академії  Наук Вищої  Школи України. 

 
Було наголошено, що академіком Академіком Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, 

професора Віктора Ідзьо обрано за заснування та редагування з 2005 року фахового журналу «Українознавець», якого 

до цього часу вийшло два числа. Журнал знайшов подяку президента України Віктора Ющенка та віце-президента 

Академії Наук Вищої Школи України  Петра Кононенка. 

Вшанувати академіка Віктора Ідзьо прийшли: ректор Університету «Львівський Ставропігіон» Кміт Ярослав 

Михайлович, декан факультету прикладної лінгвістики, професор Борзенко Світлана Григорівна, доктор історичних 

наук,  професор. Керівник  Львівського відділення Інституту Археографії та  джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

НАНУ, завідувач кафедри  сходознавства Львівського  національного університету  ім. І. Франка, Дашкевич Ярослав 

Романович, професор Римського університету Пришляк Михайло Дмитрович, заступник голови Спілки письменників 

України п. Ярослав Камінецький, член історичного товариства українів Польщі, український громадський діяч з 

Перемишля, доцент Михайло  Козак., наковці Кафедри Українознавства, доц. Бичко З.М., доц. Макарчук О.Г., доц. 

Артюх В.Д., доц. Смичок В.Д. , доц. Конюхова Л. І.   Від факультету Прикладної Лінгвістики - доц. Бабаєва Л.В.  

На урочистому засіданні відбулась презентація нового числа журналу «Українознавець», пройшло обговорення 

роботи Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» та Кафедри Українознавства за 
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період 2001 по 2006 навчальні роки. Академік Віктор Ідзьо подарував два числа Українознавця за 2005 та 2006 роки 

доктору історичних наук,  професору, керівнику Львівського відділення Інституту Археографії та  джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського НАНУ, завідувачу Кафедри  Сходознавства Львівського національного університету ім. І. 

Франка Дашкевичу Ярослав Романович, наголосивши, що в першому числі є ї його публікація.  

Академік Віктор Ідзьо поздоровив його з наступаючим 80-ти літтям наголосивши, що окім Інституту Східної 

Європи та Кафедри Українознавства з 80-ти літтям його вітає Колектив та  Вчена Рада Українського Університету 

міста Москви, які відносяться до нього з глибокою шаною, повагою і визнанням заслуг,  Члена Вченої Ради, 

професора Українського Університету міста Москви, почесного члена Українського Історичного Клубу  

Академіком Віктором Ідзьо було наголошено, що  довгий час активної праці Ви не стояли осторонь українських 

науково-освітніх процесів  у Східній Європі, зокрема у Російській Федерації, за  що складаємо Вам велику подяку, як 

і за вагомий внесок у розбудову науково-освітньої та культурно-громадської діяльності української діаспори в Росії, 

зокрема Українського державного університету та Українського Історичного Клубу міста Москви! 

Бажаємо Вам у 80-ти літній ювілей: щастя, здоров’я, успіхів у праці та особистому житті, наснаги у подальшій 

науковій та громадській роботі! Так виступив від мені  колективу та Вченої Ради, ректор Українського Університету 

м. Москви, голова Українського Історичного Клубу міста Москви, академік Академії Наук вищої школи України, 

академік Міжнародної Академії Наук Євразії, член президії Світової  Наукової Ради при СКУ, член Ради Об’єднання 

українців Росії Віктор Ідзьо. 

В свою чергу професор Ярослав Дашкевич Вітаючи з обранням Віктора Ідзьо академіком Академії Наук Вищої 

школи України наголосив, що необхідно продовжувати наукові розробки в Російській Федерації та активніше 

залучати фахівців з України.                                             

Тут же після привітання відбулось планування стосовно виходу у світ чергового вісника журналу 

«Українознавець» в 2007 році. Обговорювалось надання Інституту Східної Європи та Кафедрі Українознавства 

окремого приміщення, збільшення бюджету для діяльності ІСЄ та Кафедри Українознавства. 

З своїми доповненнями виступили: 

1.Завідувач Кафедри Українознавства В.С. Ідзьо підсумував роботу Інституту Східної Європи, Кафедри 

Українознавства за 2001-2006 навчальні роки і презентував другий випуск фахового журналу «Українознавець».  

Було наголошено на тому, що Інститут Східної Європи, Кафедра Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» уклала угоду з Інститутом Українознавства МОН України, співпрацює з львівськими видавництвами, 

займається серйозною науковою роботою. 

 2.Ректор Університету «Львівський Ставропігіон» Я.М. Кміт  наголосив на тому, що роки з 2001 по 2006 роки для 

Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства пройшли він успішно, привітав директора Інституту Східної 

Європи та завідувача Кафедрою Українознавства В.С. Ідзьо з наданням йому звання академіка Академії Наук Вищої 

Школи України, побажав успішної долі фаховому журналу Кафедри Українознавства  «Українознавець».    

3.Декан факультету прикладної лінгвістики С.Г. Борзенко висловила побажання, щоб українознавство 

поширювалося на усі факультети університету, оскільки не може бути висококваліфікованого фахівця без знання 

рідної мови, літератури та історії, це стосується не лише лінгвістів, але також і психологів, туристів, юристів тощо. 

4.Поет, заступник голови Спілки письменників України п. Я. Камінецький висловив своє захоплення з того 

приводу, що у Львові наукові сили  спричинилися до створення українознавства і наголосив на необхідності 

комплексного підходу стосовно вирішення поставлених завдань, адже потрібно шанувати рідну культуру.  

5.Член Українського Історичного Товариства українців в Польщі пан М. Козак розповів присутнім про розвиток 

українознавства на теренах Польщі, що полягає у підготовці вчительських та наукових кадрів, але це не так легко, 

оскільки загалом українська еліта  після другої світової війни емігрувала за океан. 

6.Заслухано виступ, пропозиції та подяки доктора історичних наук Я.Р. Дашкевича на адресу академіка Віктора 

Ідзьо з побажанням йому активної праці у Львові. 

7.Доктора філософських наук М.Д. Пришляк наголосив на активній співпраці з Українським Університетом міста 

Москви, 

Про розвиток співпраці між Університетами «Львівський Ставропігіоном» та Українським Університетом міста 

Москви наголошували і члени Кафедри Українознавства:  доц. Бичко З.М., доц. Смичок В.Д.  

8.Від факультету з отриманням званням академіка Віктора Ідзьо привітала доц.. Бабаєва Л.В.   

Урочисте засідання звернулося до керівництва Університету «Львівський Ставропігіон» з наступними питаннями 

та пропозиціями:  

1.Надати приміщення Інституту Східної Європи, Кафедрі Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон». 

2.Видати черговий третій випуск журналу «Українознавець» коштом Університету «Львівський Ставропігіон». 

3.Збільшити бюджет Інституту Східної Європи, Кафедрі Українознавства, враховуючи наукову роботу і прогресивний 

розвиток галузі наукового українознавства. 

На цьому урочисте вшанування в Університеті «Львівський Ставропігіон» директора Інстиуту Східної Європи, 

завідувача Кафедри Українознавства, доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо з нагоди обранням його 

Академіком Академії Наук Вищої Школи України завершилось. 
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Академія у Львові  з нагоди 140 річчя з дня народження  Михайла Грушевського та участь в її роботі 

Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон». Львів 4-6 жовтня 2006 року. 

 

4-6 жовтня 2006 року у Львові відбулась Академія з нагоди 140 річчя від дня народження Михайла Грушевського. 

Академія розпочалась з покладення квітів до пам’ятника М.С. Грушевському у Львові та виступами вчених: 

Любомира Винара, Леоніда Зашкільняка, Ярослава Ісаєвича, Олега Купчинського, Віктора Ідзьо та інших в Будинку 

вчених та в Музею Михайла Грушевського у Львові. 

 
5 жовтня в час святкової Академії слово для привітання та наукової доповіді «Михайло Грушевскознавство в 

Москві» було надане директору Інституту Східної Європи, завідувачу Кафедрою Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон», ректору Українського Університету в Москві(УУМ), голові Українського Історичного 

Клубу міста Москви,  члену президії Світової Наукової Ради при СКУ - доктору історичних наук, професору, 

академіку АНВШ України Віктору Ідзьо. Академік В.С.Ідзьо наголосив на тому, що українською громадськістю міста 

Москви, Посольством України в РФ, Культурним Центром України в Москві, Українським Історичним Клубом м. 

Москви(УІК) було встановлено меморіальноу дошку Михайлу Грушевському в Москві на будинку де він проживав. 

Проведено міжнародну наукову конференцію «Михайло Грушевський - перший президент, великий історик та 

національний символ України».  

Було наголошено, що УУМ та УІК докладають зусиль до написання наукових праць про життя і діяльність 

Михайла Грушевського в Москві. Зокрема член УІК В. Мельниченко видав праці про життя і діяльність Михайла 

Грушевського на Арбаті. 

Музею та Українському Історичному Товариству  було подаровано ХІХ, ХІІ томи Наукового Вісника Українського 

Історичного Клубу та VIII том Наукового Вісника Українського Університету м. Москви. 

У третій день Академії, яка проходила в Прикарпатському Інституті ім. Михайла Грушевського МАУП, академік 

Віктор Ідзьо був співголовою оргкомітету конференції, дослідник виступив з науковою доповіддю» «Михайло 

Сергійович  Грушевський - про українське питання в Росії в період І російської буржуазно-демократичної революції», 

ініціював широку дискусію. 

 В рамках конференції відбулась презентація всіх Х - ти Наукових Вісників Українського Університету м.Москви 

та ХІІ тому Наукового Вісника Українського Історичного Клубу міста Москви, 12 монографії академіка Віктора Ідзьо. 

Було наголошено на необхідності щорічно проводити такі міжнародні наукові конференції. 
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Презентація наукових праць, директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства 

Університету «Львівський Ставропігіон» академіка  Віктора Ідзьо «Засновник Львова король Данило та 

Українська держава в ХІІІ столітті» Львів. 2006, 418с. Перемишль, 12 лютого 2007 року. 
 

В Перемишлі  в Народному Домі 12 лютого 2007 року відбулась  презентація наукових праць, директора Інституту 

Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» академіка  Віктора Ідзьо «Засновник Львова король Данило 

та Українська держава в ХІІІ ст.» Львів. 2006, 418с., які присвячені 750-ти літтю від першої письмової згадки про 

місто Львів (1256-2006). 

 
В презентації і зяли участь вчені Інституту Полудньово-Всходнього в Перемишлі, зокрема заступник диретора 

доктор історичних наук Олександр Колянчук, українські в вчені в Перемишлі, зокрема доцент Михайло Козак, 

українські громадські діячі Катерина Козак,  релігійні діячі Володимир  Пайташ, журналісти, Богдан Гук,  від.Спілки 

українських політв'язнів Польщі Дмитро Богуш та багато інших.  

Презентацію книги  академіка Віктора Ідзьо «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ ст.» 

відкрив доцент Михайло Козак, який нвголосив, що книга Віктора Ідзьо «Засновник Львова король Данило та 

Українська держава в ХІІІ ст.» є дуже актуальною, оскільки впереше в ній сконцентровані наукові праці, які 

присвячені заснуванню Львова та особі короля Данила. Для оформлення праць викоритано картину А Пилиховського 

яка дула написана в 1896 році і яка знаходиться в цій залі нашого Перемиьсокго народного досу з незапам'ятних часів, 

що робить нам честь і за розміщення якої на книгу  «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ 

ст.» ми дякуємо авторові. А зараз надаю слово для презентування своєї праці академіку Віктору Ідзьо. 

Шановні перемишляни, українські науковці, громадо. Дякую, що прийшли на презентаціцю такої важливої праці 

як «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті» яка присвячена до 750-річчя першої 

літописної згадки міста Львова. 

Хочу наголосити, що наукові праці збірника «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ 

столітті», який  присвячений  750-річчю першої літописної згадки міста Львова) досліджує Історію України в ХІІІ 

столітті.  На великому фактологічному джерельному матеріалі показана роль  засновника Львова короля Данила та 

інших українських політичних, громадських, культурних та релігійних діячів в історичному розвитку українського 

народу та держави  в ХІІІ столітті.  

Наукові праці збірника «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті», який  

присвячений  750-річчю першої літописної згадки міста Львова рекомендовані до друку  Вченою Радою Університету 

«Львівський Ставропігіон». 

Рецензентами теж є висококваліфіковані фахівці, такі як:  

В.М.Кабузан - доктор історичних наук, професор, провідний фахівець Інституту російської історії РАН. 

Я.С.Калакура - доктор історичних наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка. 

В.В.Грабовецький - доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, завідувач 

Кафедри історії України Прикарпатського  університету ім. В. Стефаника. 

Я.Р.Дашкевич - доктор історичних наук, професор. Керівник Львівського відділення Інституту археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, завідувач Кафедри Сходознавства Львівського національного 

університету ім. І. Франка. 
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П.П.Кононенко - доктор філологічних наук, професор, Академік АНВШ, академік УАПН, академік МСАН, директор 

науково-дослідного Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України. 

А подали у збірник праці, який називається  «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті», 

який  присвячений  750-річчю першої літописної згадки міста Львова, такі вчені: 

1.В.Ідзьо.Король Данило та Українськак держава в ХІІІ ст. і сучасна методологія жердавознавства. 

2.І.Смульський. Погляди вчених УІК та УУМ на проблему Української держави в ХІІІ ст. та особу короля Данила.  

3.В.Ідзьо.Летописец Руский - Літопис Руський - ХІІ-ХІІІ століття та “Галицько-Волинська” терміногогія щодо 

літописання та  Української державності  в епоху короля Данила.  

4.В.Дудченко.Король Даниил Галицкий – как символ украинской государственности в ХІІІ веке. 

5.В.Ідзьо.Роль великої княгині Анни, мати короля Данила, в кристалізації Української держави в ХІІІ столітті.  

6.С. Панишко. Угровське князівство Данила Романовича. 

7.В.Ідзьо .Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст. 

8.Л. Войтович.Король Данило Романович. Загадки і проблеми. 

9.В.Ідзьо. Король Данило, галицький – до проблеми з’ясування історичного портрету . 

10.А.Заяць. Галич та Володимир – стольні гради Данила Галицького. 

11.В.Ідзьо.Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті(етапи політичного сходження 1205-1238).  

12.Я.Погоральський. Олександр Белзький і Данило Галицький: брати та суперники. 

13.В.Ідзьо.Дипломатичні взаємини Данила Романовича напередодні коронації. 

14.О.Мазур.Вінування Данила Романовича . 

15.В.Iдзьо. Адміністративний устрій  в Українській державі в час короля Данила . 

16.В.Бадяк.До питання про коронацію і коронацію Данила галицького. 

17.В.Ідзьо .Перший етап переговорів України-Русі  з Католицькою церквою  стосовно унії в 1241-1248 роках. 

18.М.Кучинко.Данило Романович і Волинська земля. 

19.В.Ідзьо.Папа Римський Інокентій IV (1243-1254), король Русі Данило Романович, Галицький (1253-1264). До 

питання релігійних та політичних взаємовідносин у 1245-1254 роках. 

20.В.Петрик.Містобудівельна діяльність Данила Галицького. 

21.В.Ідзьо.Король Данило і церковна організація України-Русі в ХІІІ столітті.  

22.О.Масан.Король Данило і Німецький орден: проблема взаємин . 

23.В.С. Ідзьо.Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст.  

у взаємовідносинах з Тевтонським Орденом. 

24.М. Костик.Король Данило і Золота Орда. 

25.В.Ідзьо.Дипломатичні стосунки України-Русі з Польщею в 1245- 1280 роках. 

26.А.Павляшик.Данило Галицький і Золота Орда, або два подвиги святого Олександра Невського. 

27.В.Ідзьо.Дипломатичні відносини короля Данила та Української держави з Австрійським герцогством в середині 

ХІІІ століття (1235-1253). 

28.І.Ліхтей.Боротьба Данила Романовича й Пшемисла Отокара ІІ за Австрійську спадщину. 

29.В.Ідзьо.Дипломатичні стосунки Української держави з Литовським князівстввом в ХІІІ столітті. 

30.В.Скальський.Дипломатичні шлюби в зовнішній політиці Данила Романовича. 

31.В.Ідзьо.Дипломатичні стосунки короля Данила  з  Ятвязьким князівством в ХІІІ  столітті. 

32.М.Волощук.Взаємовідноси  Данила Романовича з Угорщиною в працях російських істориків ХІХ століття. 

33.В.Ідзьо.Взаємовідносини короля Данила та Римської церква в ХІІІ столітті. 

34.А.Щавелѐв.Съезды Даниила Галицкого и князей Украины-Руси в ХІІІ веке. 

35. М. Рожко. Оборонне будівництво Данила Галицького 

36.В.Ідзьо.Продовжувач справи короля Данила, великий князь Лев Данилович і становлення міста Львова у ХІІІ 

столітті як столиці України-Русі.  

37.Я.Дашкевич.Сербське дослідження епохи короля Данила. 

38.В.Ідзьо.Спадкоємці Української держави короля Данила - князі Острозькі та їх діяльність в XIV-XVII століттях.  

39.Ю.Чабан, В.Полторак. Постать Данила Галицького в українській літературі XVI-XVIII століттях. 

40.А.Бень-Дронюк. Художня обробка металу Галичини часів короля Данила.(пам’ятки української державності). 

Це практично всі вчені, які в Україні, Росії займаються цією проблематикою, окрім Я. Ісаєвича, який не подав своє 

напрацювання через хворобу. Одже у висновок наголошую, що було б дуже добре, як це вірно наголосив доктор О. 

Колянчук, щоби в Польщі фахівці з цієї проблемии теж видали по вищеозначеній проблемі всі наявні у польських 

вчених праці. 

У виснвок слід наголосити, що у презентації, зокрема у дискусіях активну участь взяли Олександр Колянчук, 

якаий наголосив на необхідності польськими вченими укласти такий польський аналог, Михайло Козак, який 

подякував за таку потрібну Україні наукову працю, Володимир Пайташ, який наголосив на розширенні вивчення 

унійних процесів Риму і України в ХІІІ столітті Богдан Гук - висвітляння цієї проблематики в українській та 

діаспорній пресі та інші. 
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«Українознавець» як новий  науковий журнал з української історії та філології.  

Презентація в Університеті «Львівський Ставропігіон». Львів, 5 березня 2008 року. 

 

В середу 5 березня 2008 року на передодні роковин Т.Г. Шевченка в Університеті «Львівський Ставропігіон» 

відбулася презентація всіх чисел наукового журналу «Українознавець» (2005-2008). 

 Головного редактора, директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо представив 

ректор Університету «Львівський Ставропігіон»  професор Ярослав Кміт. 

На презентації серед іннших чисельних гостей були:  ректор УЛС Ярослав Кміт, доктор фізико-математичних 

наук, професор І. Огірко, доктор історичних наук, професор Я. Дашкевич, доктор філософських наук, професор М. 

Пришляк, доцент О. Огірко, доцент В. Смичок та інші. 

До присутніх викладачів та студентів, директором Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» академіком В. Ідзьо було виголошено привітання з наголоди дня народження Т.Г. Шевченка, було 

наголошено, що науковий журнал «Українознавець» функціонує уже три роки і є джерелом науково-дослідної 

діяльності всіх нпауковців, хто сповідує наукове українознавство, як систему знань з: історії, філології, філософії. 

Журнал «Українознавець» є фахолвим журналом з питань історії та філології. Слід наголосити, що число І, число ІІ 

журналу «Українозенавець» було видано Інститутом Східної Європи, Кафедрою Українознавства що при 

Університеті «Львівський Ставропігіон»... 

  
 
 

 

 

 
 

 

 

З Числа ІІІ журнал всеціло входить в структуру Інституту Українознавства МОН України, його редакційну раду та 

редколегію складають фахівці з питань історії та філології. В загальному ми подаємо його так, як він є представлений 

на сайті Інституту Українознавства МОН України.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
Запрошую Університет «Львівський Ставропігіон» до співпраці, і пропную проаналізувати досягнення наукового 

журналу «Українознавця» з 2005 по 2008 роки. 

Власне все вище виложене наголосив доктор історичних наук, професор Я. Дашкевич, яскраво репрезентує нового 

тигра української міжнародної наукової індустрії журнал Інституту Українознавства МОН України «Українознавець». 

Очевидно, філософські аспекти, наголосив доктор філософських наук, професор М. Пришляк, буде теж розвиати 

«Українознавець». 

Власне під такими науковими надхненнями, наголосив у висновок презентації засновник журналу академік В. 

Ідзьо я вже як, провідний  науковий співробітник Інституту Українознавства МОН України, буду розвивати 

українську науку в Києві, яку організував у Львові, а отже запрошую всіх вчених, керівництво УЛС до активної 

співпраці.  
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Презентація наукових напрацювань «Іван Франко: дух, наука, думка, воля». 

Зеркальний зал Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 12 вересня 2009 року. 

   

12 вересня 2009 року о 15-00 в Зеркальному залі Львівського національного університету ім Івана Франка  

відбулась презентація І тому матеріалів Міжнародного наукового конгресу «Іван Франко: дух, наука, думка, воля». 

Львів, 2008.  - Т.І. - 11160с. 

На запрошення ректорату Львівського національного університету, в презентації наукових напрацювань «Іван 

Франко: дух, наука, думка, воля» взяв участь директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою 

Українознавства  Університету «Львівський Ставропігіон» професора Віктора Ідзьо. 

Учасниками презентації було зазначено, що видіх І тому матеріалів Міжнародної наукового конгресу «Іван 

Франко: дух, наука, думка, воля». - Львів 2008. - Т.І. - 11160с. - це великий вклад в розвиток вивчення 

франкознавства, яке проводить Львівський  національний університет ім І. Франка. 

Було наголошено, що вивчення наукової спадщини Івана Франка проводиться також і в Інституті Східної Європи 

та на Кафедрі Укрпаїнознавства що при Університеті «Львівський Ставропігіон», зокрема доктором історичних наук, 

професором, академіком Віктором Ідзьо, який напрацював низку наукових статтей, які вчений   узагалинив у науковій 

праці «Іван Франко - на шпальтах часописів українців   Росії та Польщі у ХХ столітті». - Львів “Сполом”, 2006. -  55с. 

За таких обставин з метою з озайомлення з працею «Іван Франко - на шпальтах часописів українців   Росії та 

Польщі у ХХ століття». - Львів “Сполом”, 2006. - 55с. проректор Львівського національного університету імені Івана 

Франка надав слово директору Інституту Східної Європи, завідувачу Кафедро Українознавсва  Університету 

«Львівський Ставропігіон»  доктору історичних наук, професору, академіку АНВШ України Віктору Ідзьо. 

 
Проректор наголосив, що наукові праці академіка Академії Наук Вищої Школи України, директора Інституту 

Східної Європи завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Іван 

Франко  на шпальтах часописів українців у Росії та Польщі в ХХ ст.», які  приурочені 150 - тіттю від дня народження 

великого Каменяра, присвячуютьсяі рідному місту Івано-Франківську в якому у 1960 році народився автор. 
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В наукових працях на  глибоко - науковому фактичному матеріалі, які автор проаналізував в часописах Росії та 

Польщі, відтворюються моловідомі, а той призабуті сторінки життя Івана Франка. 

Окрім історичного, літературного та культурного аспектів проаналізованих в часописах «Украинская Жизнь, 

«Наша Культура» та «Український Календар» автор звертає увагу на джерела з архіву Російської Академії Наук, яка 

особливо приділяла увагу науковій  та літетарурдій творчості доктора Іван Франка, який у же в той  час зробив 

великий вклад у розвиток української літератури, мови та культури. 

Зібраний науковий і фактологічний матеріал, сконцентрований в наукових працях «Іван Франко на шпальтах 

часописів українців у Росії та Польщі в ХХ століття» є унікальною джерельною базою у вивченні історії творчості, 

Івана Франка, яка аналізувалася на шпальтах часописіу українців Росії та Польщі в продовж ХХ століття. 

Було наголошено, що наукові праці «Іван Франко  на шпальтах часописів українців у Росії та Польщі в ХХ 

століття» рецензезовані відомими  українськими та російськимим вченими, зокрема:    

Я.С. Калакура - доктор історичних наук, професор Київського національного університету, академік Академії Наук 

Вищої Школи України.            
Я.Р. Дашкевич - доктор історичних наук,  професор. Керівник  Львівського відділення Інституту Археографії та  

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, завідувач кафедри  сходознавства Львівського  національного 

університету   ім. І. Франка.  

В.М. Кабузан - доктор історичних наук, ведучий фахівець  Інституту Російської Історії РАН, завідувач історичного 

відділу Українського Університету м.Москви.                 

П.П. Кононенко - доктор філологічних наук,  професор, віце-президент академії   Академії Наук Вищої  Школи 

України, академік УАПН, академік  МСАН, директор науково-дослідного Інституту  Українознавства Міністерства  

освіти і  науки України. 

В.А. Качкан - доктор філологічних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, завідувач 

кафедри українознавства Івано-Франківського медичного університету. 

Б.Г. Чопик - доктор філологічних наук, професор, завідувач філологічного відділу Українського Університету 

м.Москви. 

Наукова праця «Іван Франко  на шпальтах часописів українців у Росії та Польщі в ХХ столітті» складається з 

наступних наукових праць:  

Іван  Франко на шпальтах  громадсько - політичного журналу українців Росії  «Украинськая Жизнь». (1912 - 1916 

роки). 

Іван Франко і Російська Академія Наук. 

Іван Франко на шпальтах літературного та науково-популярного часопису українців Польщі «Наша Культура»(1958 - 

1991). 

Іван Франко на шпальтах часопису українців Польщі «Український Календар»(1957 - 1986). 

Всі присутні, проректори, вчені Львівському національному університету ім. І. Франка, учасники презентації 

наукових напрацювань «Іван Франко: дух, наука, думка, воля» оплесками привітали науковий доробок директора 

Інституту Східної Європи, Завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон»  доктора 

історичних наук, професора академіка АНВШ України Віктора Ідзя й побажали автору праці «Іван Франко на 

шпальтах часописів українців у Росії та Польщі в ХХ столітті» нових наукових злетів. 

В свою чергу директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавста Університету «Львівський 

Ставропігіон» доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо подарував  Львівському національному університету 

імені Івана Франка наступні свої праці: 

Український Університет  м. Москви   в 1992  - 2007 роках. - Львів “Сполом”, 2008. - 92с. 

Українські  Греко - Католики в Росії. - Львів “Сполом”,  2009.- 80c. 

Галицький король Коломан І та процеси першої політико - релігійної унії в Галичині в першій чверті ХІІІ століття.  -  

Львів  “Сполом”,  2009. -  44с. 

Папа Римський Інокентій IV (1243 - 1254),  король Русі - України  Данило Романович Галицький(1253-1264).  До 

питання релігійних та політичних взаємовідносин Української держави та Римської Церкви  в ХІІІ столітті. -  Львів  

“Сполом”,  2009.- 68с. 

Міжнародні  наукові конференції “Українського Історичного Клубу, Українського Університету міста Москви в 

Україні   в першому   10 - ти літті  ХХІ століття. - Львів “Сполом”, 2009. - 98с. 

На цьому презентація книга академіка Віктора Святославовча Ідзьо під оплески всіх присутніх завершилась… 
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Зустрічз  істориком,  дирекетром Інституту Східної Європи, завідувачем Кафедрою Українознавства УЛС 

академіком, членом Президії Cвітової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців  Віктором Ідзьо                  

в Перемишльському відділі Українського Історичного Товариства в Польщі. Перемишль, 21 червня 2010 року. 

 

21 червня 2010 року в приміщенні Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі 

відбулася зустріч з членом президії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців(СКУ), доктром 

історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України  Віктором  Ідзьо. 

  
Відкрив останнє засідання, перед літніми канікулами Перемишльського відділу Українського Історичного 

Товариства в Польщі, його голова, доцент Михайло Козак. Пан Михайло Козак наголосив, що на наше запрошення до  

Перемишля прибув наш друг, вчений, член президії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців (СКУ), 

історик - академік Віктор Ідзьо.  

Його запросини пов’язуються передусім тим, що цього року в Перемишлі  22-23 серпня відбудеться Світовий  

Конгрес СКУ і нам члени Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, як і всьому  

Історичному Товариству було б  цікаво знати думку вченого, члена президії Світової Наукової  Ради СКУ, історика - 

академіка Віктора Ідзя на перебіг сьогоднішніх, історичних, політичиних та культурних подій в Україні та діаспорі.   

Слава Ісусу Христу шановні Друзі! Члени Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в 

Польщі! Передусім дякую за запрошення взяти участь в останньому перед літніми канікулами засіданні  

Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі. Приємно в Вашому середовищі перебувати 

передусім тому, що тут зібралися давні мої друзі знайомі, передусім голова  Перемишльського відділу Українського 

Історичного Товариства в Польщі, доцент Михайло Козак, укладач енциклопедичного довідника «Визначні діячі 

Перемишльського краю» Ярослав Стех, фахівець з релігійної історії пан Володимир Пайташта та  багатьто інших. 

Отже, як вчений я можу наголосити, що після приходу до влади в Україні нової адміністрації президента Віктора 

Януковича, українофоба та бувшого зека-злодія, Україна практично змінила свій геополітичний та стратегічний курс 

політичного і соціально-економічного та  культурного розвитку. Україна відійшла від програми «членства в НАТО» і 

фактично продовживши термін перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, стала закладником, а фактично 

сателітом політики Російської Федерації (РФ) в Європі та світі ще, щонайменше, як  на 50 років…?  

Стратегічно помінялася політика уряду президента В. Януковича і в гуманітарній сфері, зокрема в сфері науки і 

освіти з якої викинені всі українські надбання Помаранчевої доби, які на сьогоднішній день, фактично  перекреслені.  

Президент В. Янукович заперечив  своїм виступом в Раді Європи, організований СРСР та його чільником Й. 

Сталіном, голодомор в Україні, який  не визнав, як гарант Конституції українців, та нещоданім рішення суду, 

геноцидом українців, чим образив національну гідність українських  борців всіх епох, які боролися за відновлення 

незалежності  Української держави. Своїм фактичним прикладом президент В.Янукович, виступом з проблеми 

визнання голодомору геноцидом, в Раді Європі, він фактично відновив діяльність українофобії в Україні на 

державному, яка так пишно процвітала в УРСР… 
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Президент - зек та українофоб В. Янукович фактично розтоптав українську трагедію ввівши українців в сучасну 

мовну, історичну та культурну руїну,  своєрідний новітній геноцид, знехтувавши українськими символами боротьби 

за незалежність, яким безперечно є геноцид українців – голодомор… 

 
Аналіз діяльності нової українофобської влади за 100 днів в гуманітарній сфері можна оцінити як 

антиукраїнську… Неповага до української мови, культури, літератури та філології, намагання ввести другою 

державною мовою, російську, ось основні лейбмотиви українофобії  влади В.Януковича, яка зневажає українські 

національні, державні, історичні та культурні традиції. Українофобська  влада фактично розіп’яла український народ, 

його історичні, правові,  етно-кульурні  та мовні цінності які формувалися і розвивалися у продовж століть, витіснила 

українську мову,  культуру, українську книжку в Україні на маргінес буття, придаток російської культури… 

Отже ситуація в Україні сьогодні, просто трагічна. За таких обставин такої руїни чи трагедії, СКУ на своєму 

Конгресі 22-23 серпня 2010 року повинен висловити свій протест проти свавілля українофобів та розгулу їхньої 

реакційної діяльності, особливо в Криму, що в же розпочали студенти в Україні, яких за їх політичні переконання, 

відстоювання української історії, мови та культури вже вбивають. 

За обставин загрози втрати незалежності  України, мови, культури, літератури та  власної історії, українські 

прогресивні політики повинні об’єднатися в один опозиційний центр, уряд.  

На мою думку, всі праві політичні партії такі, як ОУН, КУН, УНП та інші політичні партії та рухи повинні 

об’єднатися для проходження в парламент навколо сильнішої правої політичної сили - Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода».  Влане такі опозиційні центристські та праві партії, будучи сильними, зможуть протистояти свавіллю 

українофобів. 

У висновок свого виступу наголошу, що українці повинні зупинити знущання  українофобів з української історії,  

мови та культури. Конгрес СКУ повинен заставити цей «антиукраїнський бомонд» виконувати пункт 10 Української 

Конституції, як і взагалі, жити та служити українському народову, а не кланам та мафії українофобів, за українськими 

та європейськими законами, а не за «понятіями»...  
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Що стосується української діаспори в Росії то вона кинута на наругу російському великодержавному шовнізму і її 

діяльність, яка так буяла в епоху головування Об’єднанням українців Росії(ОУР) письменника та журналіста О.О. 

Руденка-Десняка, фактично російською владою знищена. На мою думку, потрібна нова революційна епоха в Росії, 

типу Б.Єльцина, щоби українці змогли мати, якісь елементарні можливості в Росії, щоб задовольняти свої наукові, 

освітні культурно-національні та релігійні потреби. На цю пору вся організована діяльність українців в Росії, яка так 

розвивалась в епоху Б.Єльцина, фактично жорстокою російською владою В. Путіна-Д. Медведєва, знищена…. 

Ось коротко все те  що я бажав до Вас донести, залучаючи вас усіх до на нашої спільної боротьби за українську 

Україну… Дякую за увагу. Дякую за запрошення. 

Відкрив останнє засідання, перед літніми канікулами Перемишльського відділу Українського Історичного 

Товариства в Польщі, його голова доцент Михайло Козак. Пан М. Козак наголосив, що на наше запрошення до  

Перемишля прибув наш друг, вчений, член президії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі  Українців 

(СКУ), історик - академік Віктор Ідзьо. Його запросини пов’язуються передусім тим, що цього року в Перемишлі  22 - 

23 серпня відбудеться Світовий  Конгрес СКУ і нам члени Перемишльського відділу Українського Історичного 

Товариства в Польщі, як і всьому  Історичному Товариству було б  цікаво знати думку вченого, члена президії 

Світової Наукової  Ради СКУ , історика - академіка Віктора Ідзя на перебіг сьогоднішніх, історичних, політичиних та 

культурних подій в Україні та діаспорі.   

Закрив останнє засідання, перед літніми канікулами Перемишльського відділу Українського Історичного 

Товариства в Польщі, його голова доцент Михайло Козак, після дискусії по вище означеній темі академіка  В. Ідзьо з 

Я. Стехом та В. Пайташем, який подякував доповідачу за прекрасну аналітичну доповідь. Ще раз подякував В.Ідзьо, 

М. Козак, що  прибув на запрошення до  Перемишля і наголосив, що вчений, член президії Світової Наукової Ради 

при Світовому Конгресі  Українців (СКУ), історик - академік Віктор Ідзьо, як на його думку, дав вичерпну і 

правильну відповідь на всі запитання які  цікавили членів Перемишльського відділу Українського Історичного 

Товариства в Польщі. 

 
У висновок  доцент Михацло Козак наголосив, що Перемишльському відділу Українського Історичного 

Товариства в Польщі добре знати думку вченого, члена президії Світової Наукової  Ради при Світовому Конгресі 

Українців, історика - академіка Віктора Ідзя на перебіг сьогоднішніх, історичних,  політичиних та культурних подій в 

Україні та діаспорі і сьогодні ми її дізнались…   
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Презентація праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзьо «Засновник 

кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк -  Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями 

матеріалів газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.)(Десятиліттю пам’яті  присвячується  2001-2011 рр.)».   

- Київ, 2011р. - 40с.  Щецін, 16 жовтня 2011 року. 
 

16 жовтня 2011 року в неділю  після  Богослуження в церкві Української Греко-Католицької Церкви «Покрови 

Пресвятої Богородиці», що в місті Щеціні, священник УГКЦ о. Р. Роса запросив всіх парафіян на презентацію 

наукової праці директора Інституту Східної Європи(Львів), ректора Українського державного університету в Москві 

(УУМ), доктора історичних наук, професора, академіка Міжнародної Академії Наук Євразії  Віктора Святославовича  

Ідзьо «Засновник кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі - Петро Лахтюк - Пантелеймон Бондарчук, за 

свідченнями матеріалів газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.)», яка присвячена, десятиліттю пам’яті відходу у вічність 

першого українського бандуриста за засновника першої капели українських бандуристів у Польщі до приміщення 

Щецінського відділу Об’єданная українців Польщі (ОУП) ( Фото 1, 2, 3, 4). 

 

 
Фото 1, 2, 3, 4. 

Після оголошення в церкві «Покрови Пресвятої Богородиці», в приміщенні Щецінського відділення ОУП 

відбулась презентакція наукової праці праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Засновник 

кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк -  Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів 

газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.)(Десятиліттю пам’яті присвячується 2001-2011 рр.). - Київ, 2011р.».  

 
Фото 5, 6, 7. 
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У презентації взяли участь українська  наукова еліта та громадськість, українська греко-католицька громада міста 

Щеціна, Голова громади УГКЦ о. Р. Роса, (фото 2,3,4), щецінський відділ ОУП, зокрема:  Голова  Щецінського 

відділу І.Сирник(фото 5,12,13), Голова міського відділення Щецінського відділу ОУП В. Мисик(фото 10), 

громадський діяч ОУП,  В. Колосівський(фото 11), вчені: професор Д. Ярчак(фото 9), завідувач відділу  україністики 

Слов’янського Інституту Щецінського університету О. Горнятко-Шумилович(фото 7, 19), директор української школи  

в  Щеціні А. Дьоміна(фото 6), широка українська громадськість м. Щеціна(17,18). Презентація 10-ти ліття пам’яті 

Петра Лахтюка-Пантелеймона Богдарчука, була організована пані О.Ласкою, дружиною  засновника кобзаського 

мистецтва у повоєнній Польщі - Петра Лахтюка-Пантелеймона Бондарчука. Після вступного слова дружини 

П.Лахтюка, О. Ласки (фото 8, 9), голови щецінського гуртка В. Мисика (фото 10) та ведучого презентації С. 

Колосівського (фото 11), слово було надане  автору праці професору, академіку В. Ідзю (фото 12, 13, 14, 15),  який 

наголосив, що попередня наукова  апробація праці пройшла трьома опублікованими науковими статтями в Наукових 

Вісникав УУМ за 2005, 2006, 2007 роки ( фото 13). Наукове дослідження праці проходи в дусі концепції української 

державницької школи, основні постулати якої викладені  автором ще раніше у  праці «Українська держава ІХ-ХІІІ 

ст.» (фото 14). Позитивно оцінила вихід праці своїм виступом,  професор Данута Ярчак(фото 18) так і широка 

українська наукова громадськість, яка взяла участь у презентації (фото 16, 17).  На завершення презентаці автором 

книги ”Засновник кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі - Петро Лахтюк-Пантелеймон Бондарчук, за 

свідченнями матеріалів газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.) були покладені квіти на могилу засновника кобзарської 

праці у повоєнній Польщі Петра Пахтюка-Бантелеймона Бондарчука (фото 20), а також відбулась творча зустріч у 

відділі україністики Слов’янського Інституту Щецінського університету (фото 7, 19).  

У висновок презентації наголосимо, що основні положення презентованої праці Віктор Ідзьо «Засновник 

кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк- Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів 

газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.)», виложені на сайті Шецінського відділу Об’єднання українців у Польщі 

(www.oup.ukraina.com.pl.). 

 
Фото 8. 

 
Фото 9. 
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Фото 10. 

 
Фото 11. 
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Фото 12. 

 

 
Фото 13.                                                                         Фото 14. 
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Фото 15. 

 
Фото 16.                                                                                      Фото 17. 
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Фото 18.                                                          

 
Фото 19. 

 
Фото  20. 
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Відкриття І  храму Української  Греко-Католицької  Церкви  Пресвятої  Трійці у місті Ялті, в АР Крим 

та святкування у ньому Х-ти ліття (2001-2011рр.)  з часу заснування та редагування Наукового Віснка 

Українського Університету міста Москви – знакова  подія  ХХІ  століття. Ялта, 13 червня 2011 року. 

 

В понеділок 13 червня 2011 року, на день «Пресвятої Трійці» в районі пансіонату «Прибережний» (м. Ялта, АР 

Крим), відбулося освячення нещодавно збудованого храму на честь «Пресвятої Трійці». 

 

 

 
Святу Архієрейську Літургію та освячення храму здійснили Куріальний єпископ владика Богдан (Дзюрах), 

Секретар Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) та владика Василь (Івасюк), Екзарх 

Одесько-Кримський УГКЦ, у співслужінні з парохом ялтинської громади, деканом Кримського деканату УГКЦ, 
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отцем протопресвітером Ігором Гаврилівим. Також були присутні, всі священник  Одесько-Кримського екзархату 

УГКЦ та священники Римо-Католицької Церкви з Ялти та Євпаторії. До цього часу ялтинська громада УГКЦ не 

маючи власного храму проводить служби Божі в римо-католицькому костелі  «Непорочного Зачаття Пресвятої Діви 

Марії». 

Відсутність власної релігійної споруди також призводить до того, що багато вірян Української Греко-Католиицької  

Церкви, які проживають в Ялті просто не знають не лише про місце перебування релігійної громади, але й взагалі про 

існування в Ялті громади УГКЦ, відвідуючи  храми інших релігійних християнських конфесій. 

Постання на території Південного узбережжя Криму нового греко-католицького храму дає надію на поліпшення 

подібного  прикрого  становища. 

На святкування для знакової для кримських греко-католиків події у двері ялтинського храму дуже схожого на 

зменшену копію Святої Софії в Римі, окрім місцевих парафіян зібралися численні гості не лише з різних куточків 

України, а й з Білорусі, Польщі та Молдови.  

 
Урочиста Літургія супроводжувалася незабутнім колоритним співом учасників Галицького камерного хору 

«Євшан», які спеціально прибули зі Львова до Ялти з нагоди освячення першої на території Криму святині 

українських греко-католиків. На жаль невеликий за розмірами храм не міг вмістити всіх бажаючих, більшість яких 

були змушені слухати літургію на дворі через гучномовець. 

Після окроплення вірян та гостей святочною водою владики Богдан та Василь освятили храмовий дзвін на честь 

святого Климента Папи Римського і урочисто вдарили в нього. 

Слід наголосити, що Церкву Пресвятої Трійці було збудовано зусиллями родини Петра  Токач, який перейнявшись 

проблемами ялтинських українських греко-католиків, використали приватну земельну ділянку, для того щоби 

власним коштом побудувати на ній перший в Криму храм УГКЦ, як подарунок вірянам-землякам.Благородний та 

достойний найвищої похвали вчинок меценатів не міг бути залишений непоміченим та невіддяченим. Родина Токач 

отримала Грамоту Подяки з апостольським благословленням Папи Римського Бенединкта XVI та світлину 

Вселенського Архієрея. Текст Подяки Папи Римського Бенедикта XVI було урочисто виголошено владикою Богданом 

під час відкриття храму. Також родина Токач була нагороджена Подячною Грамотою від Глави УГКЦ Блаженнішого  

Святослава, а  особисто від кир Богдана родині Токач було подаровоно дорогу ікону святого Климента Папи 
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Римського. Проте, що через вилику кількість ялтинських греко-католиків питання про будівництво храму в Ялті не 

втрачає актуальності. Боротьба й молитва у цьому наміренні все ще тривають… 

Якщо вдатися до історії, то слід наголосити, що землю під будівництво храму УГКЦ в місті Ялта влада міста в 10 

мікрорайоні своїм рішенням  вже виділила ї її громада УГКЦ уже приватизувала. 

На жаль цього річним рішенням голосів: 17 - за, 23 - проти депутати міста Ялти не затвердили плану будівництва  

храму УГКЦ на виділеній уже раніше земельній ділянці… 

Тому запрошуються всі вірні УГКЦ до щойно новозбудованого  на приватні пожертви родини Токач першого 

храму УГКЦ «Пресвятої Трійці» помилитися за майбутнє громади УГКЦ в Криму та  в місті  Ялті… 

В рамках заходів святкування відкриття Першого Храму  Української  Греко-Католицької Церкви Пресвятої Трійці 

у місті Ялті, в Автономній Республіці Крим  відбулась святочна  літургія на свято Володимира в неділю 7 серпня, а 

також презентація до 10-ї річниці виходу XVI тому Наукового Вісника Українського Університету міста Москви 

(2001-2011рр.) (УУМ), який очолює вірний УГКЦ, директор ІСЄ в Львові та ректор УУМ  академік  Віктор Ідзьо.  

Сділ наголосити, що  XVI том Наукового Вісника УУМ виданий за підтримки Радіо «Воскресіння» УГКЦ, що є  

виявом доброї співпраці, наголосив отець - протопресвітер Ігор Гаврилів, декан Кримського деканату УГКЦ, під час 

презентації  Наукового Вісника в храмі. 

Така співпраця, особливо УГКЦ  Криму та Ялти з українцями Москви, науково-релігійними інституціями, 

редакцією та редколегією Наукового Віснкика Українського Університету в Москві, особливо зараз нам  громаді 

УГКЦ в Криму вкрай потрібна, тому складаю подяку  Радіо «Воскресіння» і його  мудрому директору шанованому в 

УГКЦ  пану М. Павлюку - Подяку, з побажанням подальшої  науково-релігійної співпраці з УУМ. Громаді УГКЦ ось 

уже вкорте приємно презентувати праці  та наукові вісники УУМ в українській греко-католицькій громаді міста Ялти. 

З редакцією Наукового Вісника УУМ, який очолює дорогий наш Брат у Христі, доктор історичних наук, академік  

Віктор Ідзьо нас пов’язує спільна Батьківщина місто Івано-Франківськ. 

Його діяльність я к і наукові праці з історико-ренлігійних проблем УГКЦ є вагомим вкладом розбудови УГКЦ на 

сході Украни в Криму та Росії де нині теж діє УГКЦ. Тому від громади УГКЦ в місті Ялті вітаю з ювілеєм(10-ти 

літтям) Науковий Вісник Українського Університету міста Москви!  
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Склав подяку  під час презентації в першому храмі  Української  Греко-Католицької Церкви «Пресвятої Трійці» у 

місті Ялті, директору ІСЄ та ректору УУМ, засновнику та головному редактору Наукового Вісника УУМ, академіку 

Віктору Ідзю, за співправцю і подарунок XV та XVI томів  Наукового Вісника УУМ  присутній на  презентації  в 

честь Х-ти ліття, Наукового Вісника Українського Університету міста Москви( 2001-2011рр.)  -  Голова Товариства 

«Просвіти» міста Ялти Володимир Олійник. 
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Голова «Ялтинської Просвіти» Володимир Олійник зокрема наголосив: «що й надалі УГКЦ та «Просвіта»  міста 

Ялти повинні розвивати дружні просвітницько-духовіні взаємовідносини відносинами з редакцією та ректоратом 

УУМ, яку очолює доктор історичних наук, академік АНВШ України та МАНЄ Віктор Ідзьо  які заклав ще засновник 

та перший голова Ялтинської Просвіти, представник УУМ у Криму - Олексій Нико»… 

В рамках презентації відбулось і Богосдужіння, яке провів декан Кримського деканату УГКЦ, отець  

протопресвітер Ігор Гаврилів, який наголосив, що українці в Ялті вже мають свою церкву… 
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В рамках презентації  Наукового  Вісника та в честь ХХ-ти  ліття УУМ(1992-2012рр.) відбулись також зустріч 

директора ІСЄ та ректора УУМ академіка В. Ідзя  з директором О. Вісич та колективом музею Лесі Українки в Ялті, 

внаслідок якої музею було подаровано ювілейний XVI том Наукового Вісника УУМ. Директор музею, О. Вісич 

провела екскурсію по музею Лесі Українки, познайомила гостей з УУМ з історією  життя та діяльності Лесі Українки, 

навела нові факти з історії  перебування  Лесі  Українки  в місті Ялті... 

 

 
В рамках зустрічі та святкування 10-ти ліття Наукового Вісника та ХХ-ти ліття УУМ(1992-2012рр.), директор 

музею Лесі Українки О. Вісич розповіла й про колекцію стародавніх бандур, які експонується в музею Лесі Українки, 

які зібрав представник УУМ  у Кубані та Криму О. Нирко. О. Вісич наголосила, що стародавніх кубанських бандур не 

було б в музею, якщоб не праця, як представника УУМ О. Нирка на Кубані і сприяння керівництва УУМ в їх 

збереженні у постійній експозиції в музей Лесі Українки в Ялті...  

На зустрічі в ялтинському музею Лесі Українки ректором В. Ідзьо було наголошено, що в УУМ активно 

розробляються і друкуються  наукові праці О. Нирка з проблем історії  кобзарства Кубані, які регулярно, щорічно 

друкуються в Науковому Віснику УУМ та УІК з 2000 року по 2012 роки.  

Не виключення і ювілейний том в якому теж є праця О. Нирка - «Кобзарство Кубані». На пам’ять з нагоди 10-ти 

ліття перебування та активної громадської співпрапраці в Ялті та особистої дружби з представником УУМ у Кубані та 

Криму, доцентом О. Нирком(2002-2012рр.), ректор Українського університету міста Москви, доктор історичних наук, 

професор УЛС, академік МАНЄ Віктор Ідзьо  відвідав  ялтинське кладовище де в знак глибокої поваги і пам’яті про 

представника УУМ у Кубані та Криму, визначного наукового та громадського діяча Ялти кінця ХХ - поч. ХХІ ст., 

поклав квіти на  на могилу  Олексія Нирка.  
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Презентував Наукові Вісники в Ялті і учень представника УУМ у Кубанів та Криму Олексія Ника і його учень 

знаменитий на весь світ ялтинський кобзар Остап Кіндратюк, який виконав вчесть 10-тиліття  заснування Наукового 

вісника УУМ(2001-2011рр.) низку українських кубанських історичних пісень, наголосивши, що жалкує, що Олексій 

Федорович Нирко передчасно відійшов у вічність: «За своїм вчителем О. Ником, я був як за кам’яною скелею»… 

 
Завершуючи огляд презентацію ювілейного  Наукового Вісника  в Першому храмі  Української Греко-Католицької 

Церкви Пресвятої Трійці у місті Ялті, що в Криму слід наголосити, що у ній прийняли активно участь: Голова 

ялтинської Громади УГКЦ, декан Кримського деканату УГКЦ, отць протопресвітер Ігор Гаврилів, Голова Ялтинської 

«Просвіти» Володимир Олійник, які побажали редакції та редколегії Наукового Вісника УУМ  активно розбудовувати 

українську науку і в другому десятилітті свого активного науково-освітнього життя, а Українському Університету 

міста Москви в 2012 році широко відсвяткувати своє 20-ти ліття з часу заснування. 

Завдячуючи за організацію та участь у презентації Наукового Вісника УУМ, ялтинській громаді УГКЦ та 

Ялтинській «Просвіті» від Українського Університету міста Москви було подаровано Наукові Вісники УУМ та 

наукові монографії «Український Університет міста Москви - 20 - років активної  діяльності», в також науково-

популярний фільм: «Український Університет, Український Історичний Клуб на зламі тисячоліть»…  

Як земляку і краянину декану Кримського деканату УГКЦ, отцю протопресвітеру Ігору Гавриліву, академіком 

Віктром Ідзьо було також в рамках  ювілейної презентації з нагоди 10-ти ліття Наукових Вісників УУМ, подарована 

збірка власних віршів «Галицькі Сонети». 



30 
 

 
У висновок слід наголосити, що Український державний університет міста Москви з 20-ти літтям(1992-2012рр.) та 

Науковий Вісник УУМ з 10-ти літтям (2001-2011рр.) привітав подарувавши перші номери відновленої газети 

кримських українсьців, головний редактор «Кримської Світлиці» -  Віктор Качула з яким директор ІСЄ та ректора 

УУМ,  академіка  Вiктора Ідзя  поєднує  довголітня  співпраця... 
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Презентація в місті  Івано-Франківську в музею Олекси  Довбуша наукової праці академіка Віктора Ідзя 

«Станіславів-Івано-Франківськ. Міжнародні Наукові Конференції в Івано-Франківську у 2000-2006 роках. 350-

ти річчю(1662-2012рр.) присвячується. - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2012р.», з нагоди 350-ліття рідного міста  

Станіславова-Івано-Франківська. Івано-Франківськ, 12 травня 2012 року. 
 

В Івано-Франківському музею Олекси Довбуша 12 травня 2012 року відбулась традиційна зустріч вчителі і учня, 

академіків Володимира Грабовецького та Віктора Ідзьо, яка переросла в презентацію наукової праці Віктора Ідзьо 

«Станіславів-Івано-Франківськ. Міжнародні Наукові Конференції в Івано-Франківську у 2000-2006 роках. 350-ти 

річчю(1662-2012рр.) присвячується. - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2012р.». 

 
Акаедеміки: Віктор  Ідзьо  та  Володимир  Грабовецький (учень та вчитель). 

Цього разу зустріч в музею Олекси Довбуша була урочиста, оскільки вона відбувалась з нагоди 350-ліття 

заснування рідного міста в якому у 1960 році народився автор наукової праці, академік Віктор Ідзьо. Зустріч учня з 

вчителем була знаменна ще й тому, що пройшло рівно 30 років з часу написання істориком В.Ідзьо під керівництвом 

тоді доктора історичних наук, професора В.Грабовецького, наукової праці “Міста Галицької Русі ХІІ-ХІІІ століття”. 

Слід наголосити, що сьогодні у 2012 році академік  В.Грабовецький також є основним рецензентом наукової праці 

«Станіславів-Івано-Франківськ. Міжнародні Наукові Конференції в Івано-Франківську у 2000-2006 роках. 350-ти 

річчю (1662-2012рр.). - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2012р.», яку високо оцінивши, надав  позитивну  рецензію…   

 
У висновок ювілейної зустрічі та презентації накової праці з нагоди 350-ти ліття Івано-Франківська між вчителем 

та учнем В. Грабвецьким та В. Ідзьо відбулось також обговорення подальшої наукової  співпраці… 
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Громадська співпраця  Українського Університету міста  Москви  з  громадою Української Греко-Католицької  

Церкви  в  Ялті,  Ялтинською «Просвітою»  та музеєм  Лесі Українки. Ялта, 22 липня 2012 року. 

  

22 липня 2012 року з пастирським візитом до вірних Української Греко-Католицької Церкви в Ялті прибув Його 

Святість Глава УГКЦ  блаженніший  Патріарх Святослав Шевчук. 

У програмі візиту було відправа урочистої Божественної Літургії у новозбудованому храмі Святої Трійці з нагоди 

привезення його святістю мощей Святого Священмученика Климента Папи Римського та встановленя їх на постійне 

зберігання у Ялтинскьому храмі «Святої Трійці» УГКЦ в Криму. 

 
На урочистосі о. Ігорем, кримським деканом УГКЦ, було запрошено Голову Ялтинського Товариства «Просвіта» 

Володимира Олійника, директора ІСЄ та ректора Українского Університету міста Москви, академіка Віктора Ідзьо. 
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В рамках святкування відбулась презентація наукової праці директора Радіо «Воскресіння», першого заступника 

директора Інституту Східної Європи Мирослава Павлюка «Радіо “Воскресіння” - унікальне явище в  інформаційному 

просторі Україниу 1989-2009 роках» у якій взяли участь чільні інтелектуали: екзарх Одесько-Кримський УГКЦ,  кир 

Василій, редактор книги, директор ІСЄ та ректор УУМ, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, голова Ялтинсько 

«Просвіти» Володимир Олійник, головний редактор газети «Кримська Світлиця»  Віктор Качула.  
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 В рамках візиту з нагоди десятиліття співпрацію з «Літньою Ялnою (2002-2012рр.)» відбулась традиційна зустріч 

в ялтинському музею Лесі Українки з співробітниками, де науковий співробітник А. Сушкова провела прекрасну 

екскурсію по музею, акцентувавши також на експозиції українських бандур переданих музею представником 

Українського Університету міста Москви у Кубані та Криму, доцентом О. Нирком... Делегацією ІСЄ та УУМ також  

було відвідано будинок українського поета Степана  Руданського в Ялті в якому він жив  і 3 травня 1873 року  помер, 

на що вказує меморіальна дошка на будинку та могилу на Ялтинському міському цвинтарі  на якій поету  встановлено 

величавий  меморіальний  пам’ятник. 

 

 
У  висновок слід наголосити, що в  2013 році виповнюється  140 років з часу відходу  у вічність та захоронення  

українського поета  Степана Васильовича Руданського  в  місті Ялті. 
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Презентація праці доктора історичних наук, професора, академіка  Віктор Ідзя  «Сучасний терор та тероризм  в 

Україні: кінець ХХ - початок  ХХІ століття» у Польщі. Перемишль, 18 жовтня 2012 року. 

18 жовтня 2012 року, на свято Покрови в Українському Народному Домі в Перемишлі, Українським  Історичним 

Товариством в Польщі, Перемишльським відділенням, яке очолює представник Українського державного 

університету міста Москви (УУМ) в Польщі, доцент УУМ, пан Михайло Козак, відбулась презентація нової наукової 

праці директора ІСЄ, ректора УУМ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя 

«Сучасний терор та тероризм  в Україні - кінець ХХ - початок  ХХІ століття». 

Окрім української громади, яка концентрується навколо Українського Народного Дому в Перемишлі, членів  

Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, яке очолює доцент УУМ пан Михайло 

Козак,  у презентації  праці  доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя «Сучасний терор та тероризм  в Україні - 

кінець ХХ - початок  ХХІ століття» взяли участь члени Перемишльського відділу Товариства українських 

політв’язнів у  Польщі, гості з  США, Канади… 

 
Фото 1, 2. Директор ІСЄ, ректор УУМ, доктор історичних наук, професор, академік В. Ідзьо в Українському  

Народному Домі в місті Перемишлі під час презентації наукової праці «Сучасний терор та тероризм в Україні - 

кінець ХХ - початок  ХХІ століття»  у  Польщі. 

 
Фото 3, 4. Директолр ІСЄ, ректор УУМ, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо в 

Українському Народному Домі в Перемишлі в час офіційного прийому з нагоди успішно проведеної презентації 

наукової праці «Сучасний терор та тероризм  в Україні - кінець ХХ - початок  ХХІ століття» у Польщі… 
У висновок презентації, яка пройшла на високому науковому рівні, автор праці подякувати всім присутнім, друзям, 

які долучився до видання цієї  так потрібної  Україні та українцям, наукової  праці… 



36 
 

Шляхами співпраці з академіком-мистецтвознавцем Борисом Возницьким у 2000-2012 роках. 

Осмислення та аніліз співпраці в річницю пам’яті. Львів, 12 лютого 2013 року. 

 

Активна співпраця з академіком-мистецтвознавцем Борисом Возницьким розпочалась у 2000 році, коли нас 

познайомив під час мого приїзду з Москви до Львова, мій друг історик та політв’язень комуністичної імперії, Ярослав 

Дашкевич, який активно підтримував мою наукову концепцію «Українська держава в ХІІІ столітті», яка  

монографічно  була  апробована  у 1999 році і мала великий вплив на все українське суспільство...  

 
Науково-громадська співпраця академіків Віктора Ідзя та Бориса  Возницького (2000-2012рр.) 

Подарувавши у 2000 році свою працю «Українська держава в ХІІІ столітті» я, якось скоро після прочитання і 

опрацювання її Борисом Возницьким, уже в 2000 році швидко і непомітно для мене, став  однодумцем директора  

Львівської картинної  галереї  Бориса  Возницького… 

Наша співпраця і дружба формувалася на конкретному втіленні в українське світове науково-інформаційне життя 

науково-патріотичної концепції «української середньовічної державності ІХ-ХІІІ століть», яка стала основою нашої 

дружби і співпраці.  

В кінці 2003 року під час чергової зустрічі з Борисом Возницьким у Львівській галереї мистецтв, я повідомив йому, 

що скоро у 2004 у Львові   році я видаю свою нову наукову монографію «Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях». 
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Презентація книги В. Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях», яку підтримав академік Б. Возницький. 

Я також наголосив, що маю намір за участю, ще одного нашого спільного друга, історика Ярослава Дашкевича, у 

Львові в «Церкві Лазара» за участю капели «Дударик», якою керує геніальний український диригент і композитор М. 

Кацало, за його сприянням, зробити презентацію своєї праці. Взавши новину, академік Борис Возницький підтримав 

мою ідею усім свої серцем, пообіцявши, взяти активну участь у презентації та обговоренні моєї наукової книги 

«Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях»…  Свою обіцянку академік  Борис Возницький дотримав, тому під час 

наступної презентації у Львові в «Церкві Лазара» за участю капели «Дударик»,  у 2004 році,  я запропонував йому 

подати для української діаспори в Росії науково-інформаційну статтю  про його науково-мистецьку діяльність в 

Україні для опублікування  її  в Науковому Віснику Українського Університету міста Москви.  

Цю статтю  «Історія  музеїв  Львівщини»,  академік Борис Возницький із-за зайнятості, оформляв майже весь 2004 

рік, тому вона була опублікована тільки в 2005 році в VIII томі Науковому Віснику Українського Університету міста  

Москви.   

 
Слід наголосити, що академік Борис Возницький активно підтримав організацію мною та оголення Інституту 

Східної Європи(ІСЄ) та Кафедри Українознавства(КУ), які я заснував при Університеті «Львівський Ставропігіон» та  

заснування та видання Кафедрою Українознавства, наукового журналу «Українознавець»  у  2005 році. 
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Особливо визнав академік Борис Возницький діяльність ІСЄ та Кафедри Українознавства в Університеті 

«Львівський Ставропігіон» коли у 2006 році до 750-ти ліття Львова, Кафедра  Українознавства Інституту Східної 

Європи видала наукові праці «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті». 

 
Слід наголосити,  що з часу знайомства у 2000 році, ми обидва з Борисом Возницьким підтримували історико-

мистецький проект реконструкції символу Української держави ХІІІ століття, корони першого українського короля 

Данила Галицького, яку намагався фахово втілити в українське культурно-державне життя меценат і засновник, 

великий магістр  «Ордену Короля Данила», князь Ігор Жук. Така наша спільна довготривала співпраця, яка 

розпочалась з 2000 року втілилася у 2008 році у презентацію в Золочівському  замку реконструйованої корони короля 

Данила Галицького.  

Слід наголосити, що про довготривалу підготовку реконструкції корони, до якої оргкомітет йшов довгих вісім 

років, ми всі спільно розповіли журналістам, вченим та  світовій українській громадськості  під час  її  презентації… 

 
Презентація Корони Данила Галицького в Золочівському замку. Академіки  Б. Возницький  та  В. Ідзьо. 

В рамках презентації корони Данила Галицького в  Золочівському замку відбулась також презентація  моїх  нових 

наукових праць: «Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті». - Львів “Сполом”, 2008.-64c., «Король Русі 

Лев Данилович (1292-1301рр.)». - Львів “Сполом,  2008.-  44с., «Король Русі Юрій І  -  в українській, європейській 

історії та  державницькій традиції ( 1255-1308рр.)». -  Львів “Сполом”, 2008. - 56с.. 
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Слід наголости, що ці наукові праці, які вийшли за фінансовою підтримкою мецената, великого магістра Ордену 

короля Данила Ігоря Жука, були  палко підтримані  академіком Борисом  Возницьким... 

 
Презентація книг доктора історичних наук, професора академіка АНВШ України Віктора Ідзя, яку підтримав 

академік Борис Возницький в рамках презентації корони Данила Галицького в Золочівському замку. 

Активна наукова позиція вчених-академіків історика В.Ідзя та мистецтвознавця Б.Возницького з питання 

підготовки до фахової реконструкції корони короля Данила Галицького залишилася не зауваженою владою та 

громадськістю, які за активну українську наукову та громадську  позицію нагородили в Палаці Потоцьких у  Львові, 

за участю широкої української та міжнародної громадськості, іноземних дипломатичних європейських представництв 

у Львові, академіків Бориса Возницького та  Віктора Ідзьо, Орденами  «Короля  Данила»… 
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Кавалери  «Ордена  Короля  Данила» академіки Борис Возницький  та  Віктор Ідзьо. 

У висновок короткого інформаційного нарису з нагоди річниці пам’яті великого вченого-мистецтвознавця, героя 

України, кавалера Ордена Короля Данила Бориса Возницького, життя і діяльність якого було покладено на 

відновлення мистецької спадщини України, наголосимо, що академік Б. Возницький привітав вихід нової моєї 

державницької праці «Львівське королівство у ХІІІ-XIV століттях» яка вийшла 12 лютого 2012 року…  

Отже так коротко охарактеризована на конкретних фактах в річницю пам’яті його відходу у вічність, наукова 

діяльність академіка Бориса Возницького, потребує подальшого  дослідження…  

 
Науковці, академіки Віктор Ідзьо  та  Борис Возницький, кавалери Ордена  Короля  Данила, 

під час обговорення майбутньої презентації  корони  Данила  Галицького  в  Ватикані...  
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Презентація праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктор Ідзьо «Засновник кобзаського 

мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк -  Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети 

«Наше Слово»( 1961- 2002р.)»  у  Польщі.  Перемишль,  22 квітня 2013 року. 

В рамках святкування 10-ти ліття пам’яті засновника кобзарського мистецтва у повоєнній Польщі – Петра Лахтюка 

- Пантелеймона Бондарчука, в Українському Народному Домі  в Перемишлі, Українським Історичним Товариством в 

Польщі, його Перемишльським відділенням, який очолює представник Українського державного університету місті 

Москви(УУМ) в Польщі, доцент УУМ, М. Козак, відбулась зустріч з ректором Українського державного університету 

в Москві, доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо з нагоди 20-ти ліття  науково-освітньої 

та видавничої діяльності Українського державного університету в Москві(1992-2012рр.) та виходу XVII томів  

Наукових  Вісників Українського державного університету в Москві. 

Окрім презентації діяльності Українського  державного  університету в Москву в Польщі, відбулась і презентація 

нової наукової праці, яку написав ректор УУМ, доктор історичних наук, академік  Віктор Ідзьо, яка видана у 

видавництві Українського державного університету в Москві - «Засновник кобзарського мистецтва у повоєнній 

Польщі-Петро Лахтюк-Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.)», яку 

присвячено десятиліттю пам’яті відходу у вічність воркутинського каторжанина( 2001-2011 рр.), П. Лахтюка з 

почерпнутих джерела з архівів міста Москви.  

 
Фото 1. Доктор історичних наук, професор, академік В. Ідзьо в Українському  Народному  Домі  в  Перемишлі  

під  час презентації наукової праці «Засновник кобзаського мистецтва у повоєнній Польщі - Петро Лахтюк-

Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети  Наше Слово». 

Окрім української громади, яка концентрується  навколо  Українського Народного Дому  в Перемишлі, членів 

Перемишльського відділення  Українського  Історичного Товариства в  Польщі, яке очолює представник 

Українського державного університету в Польщі, доцент УУМ М. Козак,  оскільки П. Лахтюк - П. Бондарчук був 

довголітнім політв’язнем воркутинських таборів, що у Росії, у презентації  праці доктора історичниї наук, академіка 

В. Ідзя ”Засновник кобзарського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк -  Пантелеймон Бондарчук, за 

свідченнями матеріалів газети “Наше Слово” (1961- 2002рр.), взяли участь члени Перемишльського відділу 

Товариства українських політв’язнів у Польщі  на чолі з  Головою п. І. Васкулом. 

У висновок презентації, яка пройшла на високому науковому рівні слід наголосити, що голова  Перемишльського 

відділу Товариства  українських політв’язнів в Польщі  І. Васкул привітав Український  університет міста Москви з 

ХХ-ти літтям науково-освітньої діяльності(1992-2012рр.), подякував директору ІСЄ та ректору УУМ, доктору 

історичних наук, професору, академіку Вфктору Ідзю за плідну науково-дослідну роботу в Москві та Росії, зокрема 

презентовану наукову працю «Засновник кобзарського мистецтва у повоєнній Польщі – Петро Лахтюк -  

Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.)». 
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Презентація на Міжнародному книжкового форуму в Одесі  наукового доробку Кафедри  Українознавства 

Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський  Ставропігіон». Одеса, 10 серпня 2014 року. 

 
В рамках  Міжнародного книжкового форуму в Одесі та науковців Одеської Національної Наукової Бібліотеки ім. 

М. Горького (ОННБГ), 10 серпня 2014 року відбулась експозиція та презентація наукової праці доктора історичних 

наук, професора, академіка АНВШ України, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедрою 

Українознавства що при Університеті «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Зародження та становлення 

християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях», яка рекомендована до друку та рецензована 

Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставропігіон».  

 
На презентації в якій взяли участь одеські вчені, вчені з Києва, Львова, Москви, Санкт-Петербурга, Кракова, Праги 

та інших міст, було наголошено, що монографія,  доктора історичних наук, професора академіка, завідувача 

Кафедрою українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо, яка видана в 2014 році,  є новим 

вагомим науковим досягнення з проблем вивчення стародавньої історії Подністров’я, яке пов’язує Галичину і 

Одещину. За обставин спільного басейну Подністров’я, Галицького  і  Одеського, учасниками презентації, вченими, 

були поставленні завдання: «об’єднання зусиль всіх профільних вчених для подальшого наукового дослідження 

історії  Подністров’я…». 

Також внаслідок проведених переговорів в рамках презентації, керівництво Одеської Національної Наукової 

Бібліотеки ім. М. Горького готове до подальшої співпраці з ректором Університету «Львівський Ставропігіон», 

професором Я.М. Кмітом, а також готове обговорювати широкомаштабну презентацію в 2015 році в ОННБГ всього 

наукового доробку Університету «Львівський Ставропігіон», та наукового доробку вчених Кафедри українознавства 

Університету «Львівський Ставропігіон». 
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Для гостей книжкового форуму відбулась і культурна програма в місті Одесі, відвідини Одеського оперного театру 

в якому йшла опера «Аїда» та пам’ятника  одному із засновників та успішному керівнику міста Одеси, герцогу  

Еммануїлу де  Рішельє  і  т. д. …                                                 
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Святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський  Ставропігіон» 

800  - ліття  міста Любачева  в  церкві  святого Миколая Перемисько-Варшавської митрополії  

 Української Греко-Католицької Церкви. Любачів, 24  серпня  2014 року. 

 

24  серпня  2014 року в рамках святкування дня  незалежності України в Польщі, в церкві святого Миколая в місті 

Любачеві, відбулась Міжнародна наукова конференція присвячена 800 літтю з часу першої письмової про місто 

Любачів, яка датується  1214 роком [6,c.298-300; c.298-300; 7,c.239-249]. 

Організаторами Міжнародної наукової конференції є голова УГКЦ в місті Любачеві о. Іван Тарапацький та 

завідувач директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон», доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої  Школи України  Віктор Ідзьо. 

 
Фото І. Організатори наукової конференції о. УГКЦ Іван Тарапацький, директор Інституту Східної Європи, 

завідувач Кафедри Українознавства при УЛС,  доктор історичних наук, професор, академік  Віктор Ідзьо. 
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У Міжнародній науковій конференції взяли участь вчені з Польщі, України, Товариство «Любачівщина», на чолі з 

головою Б. Парадовським, Члени Національної Спілки Кобзарів України, тріо бандуристів «Червона Калина», на чолі 

з Я. Шуст-Назарук, історики з Львова, українська громада міста Любачева, громада УГКЦ міста Любачева.  

Слід наголосити, що ключовими з означеної Міжнародної наукової конференції, наукової проблеми, були дві 

доповіді: о. І. Татарацький «Коротка історія церкви в місті Любачеві» та наукова доповідь доктора історичних наук, 

професор, академік АНВШ України  В. Ідзьо «Історія та християнська культура міста  Любачева». 

 
Фото 2. Виступ о. І. Татарацького. Коротка історія церкви в місті Любачеві. 

 
Фото 3. Виступ академіка Віктора Ідзьо « Історія та християнська культура міста Любачева». 

Аналіз джерел дає право наголошувати, що місто Любачів було кристалізовано, як про то наголошує місцева 

легенда: «легендарним дааньоукраїнським лицарем Любчем в VIII-ІХ століттях» пам’ятник якому нещодавно з 

нагоди 800 - ліття першої письмовох згадки в Руському літописі ХІІІ століття встановлено в центрі міста Любачева.  

 
Фото 4. Легендарний давньоукраїнський лицар Любач – засновник міста Любачева. Пам’ятник відкрито з 

нагоди 800-ліття міста Любачева. Фото 5. Учасники наукової конференції в місті Любачеві 24.08.2014р. 
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Презентація  наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора 

Інституту Східної Європи та завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» 

Віктора Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ 

століттях»,  в Перемишльському відділенні Українського Історичного Товариства в Польщі  та Науково-

дослідному Інституті Полудньово-Всходньому. Перемишль, 13 серпня 2014 року. 

 
13 серпня 2014 року відбулась презентація  наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ 

України, директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-

ХІІІ століттях», в Перемишльському відділенні Українського Історичного Товариства в Польщі.   

 
У презентації взяли участь вчені з Перемишля та Львова. Головою Перемишльського відділення Українського 

Історичного Товариства в Польщі  доцентом Михайлом Козаком, що на фото, було наголошено, що: «монографія,  

доктора історичних наук, професора академіка, завідувача Кафедрою українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» Віктора Ідзьо, яка видана в 2014 році, є новим визначним вагомим науковим досягнення з проблем 

вивчення стародавньої історії Подністров’я та Посяння. За обставин спільного Галицького регіону вченим Перемишля 

та Львова треба подбати про об’єднання зусиль для подальшого наукового дослідження історії  Галичини…».  Від 

імені ректора Університету «Львівський Ставропігіон», професора Я.М. Кміта Українське Історичне Товариство в 

Польщі було запрошене на Міжнародну наукову конференцію «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та 

культурі України. 800-літтю з часу першої письмової згадки про місто Любачів присвячується(1214-2014рр.)», яка 

відбудеться 29 листопада 2014 року з 11 години  у приміщенні Львівської обласної  універсальної наукової бібліотеки  

(пр. Шевченка, д.13). Також презентація та обговорення наукової праці доктора історичних науку, академіка Віктора 

Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях» відбулось і 

в Науково-дослідному Інституті Полудньово-Всходньому, що в Перемишлі… 
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Презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, засновника 

та завідувача Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон»  

Віктора Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та Посяння 

в ІІІ-ХІІІ століттях». - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2014 року  в актовому залі Львівської обласної державної 

адміністрації на засіданні Громадської науково-освітньої ради ЛОДА. Львів, 23 вересня 2014 року. 

 

В  актовому залі Львівської обласної державної адміністрації(ЛОДА), на засіданні Громадської науково-освітньої 

ради при ЛОДА 23 вересня 2014 року відбулась презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, 

академіка АНВШ України, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри Українознавства  що при 

Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території 

Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях». - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2014р.  

Відкрив засідання і представив вченого доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора 

ІСЄ та завідувача Кафедри Українознавства що при Університеті «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо та автора 

монографії «Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях»  - 

голова Громадської науково-освітньої ради при ЛОДА, ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор 

філософії, професор  Ярослав  Кміт. 

 
Фото 1. Виступ  голови Громадської науково-освітньої ради при ОДА, професора Я. Кміта. 

Фото 2. Автор презентованої книги, директора ІСЄ, завідувача Кафедрою Українознавства, академік В. Ідзьо 

Зокрема голова Громадської науково-освітньої ради при ЛОДА, ректор Університету “Львівський Ставропігіон” 

доктор філософії, професор Ярослав Кміт наголосив, що нова монографія доктора історичних наук, професора, 

академіка АНВШ України, директора ІСЄ, завідувача Кафедри Українознавства що при Університеті «Львівський 

Ставропігіон»  Віктора Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та Посянняв ІІІ-

ХІІІ століттях», це клопітка праця у продовж 10-ти літнього часу. Власне вона проливає світло на процеси зародження 

та становлення християнства на території Подністров’я та Посяння  починаючи з ІІІ по ХІІІ  століття… 

…На презентації 22 вересня 2014 року, звертаючись до присутніх, автор монографії «Зародження і становлення 

християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях», доктор історичних наук, професор, академік 

Академії Наук Вищої Школи України, лауреат премії ім. академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії ім. 

Данила Галицького,  директор ІСЄ та завідувач  Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» 

Віктор Ідзьо наголосив: Дане наукове дослідження приурочене 25-ти літтю заснування Радіо “Воскресіння” (1989-

2014рр.), що є рупором УГКЦ та 10-ти літтю заснування Кафедри Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» (2003-2013рр.).  

Монографія «Зародження і становлення християнства на території  Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях» 

робить глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, топографічних та картографічних 

джерел, більшість яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше на підставі свідчень античних, 

римських, готських, арабських, вітчизняних джерел, карти Клавдія Птолемея, Певтінгерових таблиць, які за 

сукупністю їх аналізу, відтворюють зародження і становлення християнства на території Подністров’я та Посяння  в  

ІІІ-ХІІІ століття. 

 Монографія академіка Віктора Ідзьо «Зародження і становлення християнства на території Подністров’я та 

Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях» дає повний опис та аналіз джерел, проведе хронологічну класифікацію джерел у 

поєднанні з останніми напрацюваннями історичної та археологічної науки, покаже, що власне готські (германські) та 
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давньоукраїнські старожитності регіонів Українських Карпат, Прикарпаття, Подністров’я та Посяння лежать в основі  

культурно-християнського розвитку Галичини, християнсько-церковної організації історичний відлік якої слід 

починати з ІІІ-IV століть нашої ери. 

 
Фото 3. Виступ  голови Громадської науково-освітньої ради при ОДА, професора Ярослава Кміта під час 

презентації. Фото 4. Директор ІСЄ, академік Віктор Ідзьо  під час презентації своєї  монографії. 

У висновок наголошу, що в науковій праці «Зародження і становлення християнства на території Подністров’я та 

Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях», встановлено, що власне готи та давні українці регіонів Карпат, Прикарпаття, 

Подністров’я та Посяння створили в ІІІ-IV століттях перші культурно-християнські організації на території Галичини, 

які активно розвинули християнство у цьому регіоні за період з ІІІ по ХІІІ століття…  

Із за актуальності тем висвітлених у монографії для наукових та освітніх кіл Львівщини і ширшим ознайомленням 

з нею науково-освітніми колами, Громадська науково-освітня рада при  Львівської обласної державної адміністрації 

просить Радіо «Воскресіння» якнайшвидше виставити монографію доктора історичних наук, професора, академіка 

АНВШ України, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та 

Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях».  -  Івано-Франківськ ”Сімик”, 2014р. на сайті Радіо «Воскресіння» з метою широкого 

ознайомлення з нею громадськістю… 
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Презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора 

Інституту Східної Європи, завідувача Кафедри Українознавства Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV 

століттях». - Івано-Франківськ, 2014р. в Університетi  «Львівський Ставропігіон». Львів, 24 вересня 2014 року. 

 

В Університетi «Львівський Ставропігіон» 24 вересня 2014 року відбулась презентація наукової монографії 

доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора Інституту Східної Європи та завідувача 

Кафедри Українознавства  що при Університеті «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-

ХIV століттях».  - Івано-Франківськ  ”Сімик”, 2014р. - 754с.   

Відкрив засідання і представив вченого доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора 

Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора 

Ідзьо та автора монографії «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», ректор Університету «Львівський Ставропігіон» 

доктор філософії, професор  Ярослав  Кміт. 

 
Фото 1. Ректор Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор Ярослав Кміт, автор 

монографії, директор ІСЄ, завідувач  Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо 

Зокрема ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор філософії, професор Ярослав Кміт наголосив, що 

нова монографія доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора ІСЄ та завідувача 

Кафедри Українознавства що при Університеті «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-

ХIV століттях» вивчає процеси зародження, становлення та непреривний політичний, економічний, культурний 

розвиток українського народу, Української держави в ІХ-XIV століттях…  
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Презентована наукова монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» рекомендована до друку як 

Національним науково-дослідним Інститутом Українознавства та всесвітньої історії Міністерства Освіти і Науки 

України так і Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставропігіон». 
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…На презентації 24 вересня 2014 року, звертаючись до ректора Університету «Львівський Ставропігіон», 

професора Ярослава Кміта, присутніх, автор монографії «Українська держава в ІХ-ХIV століттях»,  доктор історичних 

наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича та 

Міжнародної премії ім. Данила Галицького, засновник та завідувач Кафедри Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон» Віктор Ідзьо наголосив, що це наукове дослідження є великим надбанням як Кафедри 

Українознавства Інституту Східної Європи так і усього Університету «Львівський Ставропігіон».  

Оскільки тираж невеликий тому сьогодні урочисто я дарую Університету «Львівський Ставропігіон» перший 

ексклюзивний примірник, який виконано за європейською науковою традицією. 

Окрім друкованого екземпляру він має також і лазерний диск презентованої монографії. Це робитися для того, 

щоби Університет «Львівський Ставропігіон» першим популяризував незалежну історію Української держави ІХ-ХIV 

століть в лоні студентів, магістрів, вчених та ширших колах української громадськості. 

Характеризуючи монографію «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» наголошу, що вона рецензована цільними 

фахівцями з цієї проблеми, робить глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, 

топографічних та картографічних джерел, більшість яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше 

на підставі свідчень античних, римських, готських, арабських, німецьких, австрійських, угорських, польських, 

чеських, вітчизняних джерел, які за сукупністю їх аналізу, відтворюють зародження і становлення та політичне 

зміцнення Української держави в ІХ-ХIV століттях, дає повний опис та аналіз джерел у поєднанні з останніми 

напрацюваннями української історичної та археологічної науки.  

У висновок наголошу, що в науковій праці «Української держави в ІХ-ХIV століттях», встановлено, що власне давні 

та середньовічні українці створили свою міцну українську європейську державність, яка у продовж багатьох століть 

непереривної історії розвитку, кристалізувала в Європі нові прогресивні політичні, економічні та культурно-

християнські форми державного правління, які не загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як 

незалежній державі, відродитися  у ХХ столітті… 
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Участь Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставропігіон» 

у відкритті пам’ятника видатному військовому та політичному діячеві національно-визвольних змагань  

1918-1930 рр.,  Юліану  Головінському. Львів,  12 жовтня  2014 року. 

 

На запрошення Оргкомітету з вшанування видатному військовому та військовому та політичному діячеві 

національно-визвольних змагань 1918-1930 рр., Юліану Головінському, Кафедра Українознавства Інституту Східної 

Європи що при Університеті «Львівський Ставропігіон»  взяла участь у відкриті пам’ятника видатному військовому 

та політичному діячеві національно-визвольних змагань 1918-1930 рр., за відновлення державної незалежності 

України Юліану Головінському  у Львові 12 жовтня  2014 року. 

 
Головно на відкриття пам’ятника видатному військовому та військовому та політичному діячеві національно-

визвольних змагань 1918-1930 рр., Юліану Головінському у Львівові 12 жовтня 2014 року від Інституту Східної 

Європи що при Університеті «Львівський Ставропігіон» взяли участь: директор Інституту Східної Європи, завідувач 

Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо та кандидат 

економічних наук, доцент  Кафедри Українознавства  ІСЄ Тарас Каляндрук, що внизу на фото. 

 
Що стосується самого українського героя, то відомо, що Юліан Головінський(1.12.1894-30.9.1930), визначний 

український військовий і політичний діяч УГА, УВО і ОУН першої чверті ХХ століття, борець за відновлення  

незалежності  України в  ХХ  столітті. 
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Народився Юліан Головінський в містечку Радимно біля Перемишля, навчався в українській гімназії у Львові. Під 

час Першої світової війни був мобілізований до австрійської армії, в лавах якої воював на італійському фронті. Брав 

участь в українсько-польській війні  у 1918-1919 роках.  

З лютого 1919 року командував Равською (шостою) бригадою Української Галицької Армії(УГА). 

В 1919 році очолювана Юліаном Головінським Равська (шоста) бригада Української Галицької Армії взяла участь 

в переможному здобутті столиці України  міста  Києва. 

В 1920 році Юліан Головінський, один із організаторів Української військової організації(УВО).  

У 1922-1924 роках бойовий референт Української військової організації, у 1924-1926 роках та у 1930 році 

Крайовий командант  Української військової організації.  

За активну діяльність у розбудові Української військової організації у жовтні 1926 року по лютий 1928 року сидів 

у польській в’язниці і був під слідством польської військової адміністрації. 

У червні 1930 році на Празькій конференції УВО-ОУН призначений Крайовим провідником ОУН на 

Західноукраїнських землях і начальником і комендантом УВО. 

За активну діяльність та участь в українському національно-визвольному русі у вересні 1930 року  Юліан 

Головінський знову був заарештований польською поліцією і 30  вересня 1930 року був вбитий по дорозі з Бібрки до 

В.Глібовичі, що неподалік від Львова. 

 
Слід наголосити, що відкриття пам’ятника Юліану Головінському  у Львові 12 жовня 2014 року на передодні свята 

Покрови Пресвятої Богородиці, відбулось за активної позиції та безпосередньої участі українських козацьких 

організацій, зокрема, чорних козаків, народних депутатів України всіх рангів, Товариства «Любачівщина» 

(керівництво на фото справа) та інших українських громадських організацій… 
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Співпраця  Ялтинського oсередку  Конгресу Українських  Націоналістів з  Кафедрою Українознавства 

Інституту Східної Європи що  при  Університеті «Львівський Ставропігіон»  у  2010-2014 роках. Ялта, 2013р. 

 

Після того, як у 2010 році Ялтинський осередок Конгресу Українських Націоналістів(КУН) обрав своїм 

провідником голову Ялтинської «Просвіти» Володимира  Олійника, постала можливість директору Інституту Східної 

Європи та завідувачу Кафедрою Українознавства(КУ)  Університету «Львівський Ставропігіон»(УЛС), доктору 

історичних наук, професору, академіку АНВШ України Віктору Ідзьо, налагодити співпрацю з Ялтинським oсередком 

Конгресу Українських  Націоналістів(КУН)  в місті Ялті… 

 
Як наголосив новообраний провідник Ялтинського осередку Конгресу Українських Націоналістів, членом  КУН 

він став у 2005 році. Кримський Крайовий провід КУН, що розміщувався територіально у місті Сімферополі був 

зареєстрований органами юстиції України  в 2003 році. З 2004 року було утворено Ялтинський осередок Конгресу 

Українських Націоналістів. Його діяльність за свідченнями вивчених в 2013 році документів Ялтинського осередку 

КУН, полягало в участі в усіх всеукраїнських виборах КУН та голосування на всеукраїнських виборах на користь 

патріотичних українських партій, пропаганда в Ялті ідей КУН, підтримка всіх українських починань в тому числі 

культурних та мовних в місті Ялті та її околицях і т. д. Всього у 2010-2014 роках, коли В. Олійник був провідником 

Ялтинського осередку Конгресу Українських Націоналістів, в ньому нараховувалось від 10 до 15 активних членів… 

Головне завдання очолюваного В. Олійником осередку КУН в 2010-214 роках, це підтримка дій Крайового 

проводу КУН в місті Сімферополі та головного проводу КУН в місті Києві…Так Ялтинський осередок КУН брав 

участь в зібраннях в містах Сімферополі, Севастополі в 2012  та 2013 роках, які проводив лідер патріотичних сил, 

голова партії «Свобода»  Олег Тягнибок. За активну діяльність Ялтинського осередку, ялтинський провідник КУН 

весною 2013 року отримав, як винагороду, безкоштовну путівку в Карпатський оздоровний комплекск КУН, де під 

час лікування і відпочинку підтримував побратимські відносини з головою Стрийського осередку  КУН… 

В місті Ялті на набережній в людних місцях де відбувалося скупчення відпочиваючих та містян члени Ялтинського 

осередку КУН, зокрема визначні українські бандуристи: Богдан Кіндратюк та Михайло Шкрембак  влаштовували 

фестивалі українських патріотичних пісень…  

В 2010-2014 роках їх культурно-українознавчі акції в місті Ялті, до захоплення Росією Криму, підтримувала і 

Кафедра Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон»… Така українська фахова підтримка їм конче була 

потрібна, оскільки їх неодноразово з криками: «вони из Ялты, вони с Крыма - здесь Россия!» намагалися прогнати із 

Ялтинського культурного середовища місцеві російські фашистські організації, які ненавиділи всякі прояви 

українства як в місті Ялті так і в Криму… Слід наголосити, що українські організації в Ялті та загалом в Криму були 

кинуті на поталу і знущання російським організаціям, їх ніхто з українських громадських та державних організацій не 

підтримував, окрім українських національно-свідомих волонтерів, до числа яких належить і Кафедра Українознавства 

Університету «Львівський Ставропігіон». Ситуація з українськими громадськими та християнськими організаціями, 

зокрема УГКЦ, стала критичною особливо в 2013 році, оскільки українофоби немов би вже знали, що скоро Росія 

підступно захопить Крим, тому вели себе особливо знахабніло. В цей час, як засвідчують архівні документи, 

Ялтинський осередок КУН неодноразово попереджував українську міліцію і кримське управління СБУ про 

антиукраїнські шабаші проросійських організацій, їх незаконне фінансування з Росії, військові табори, російське 

військове озброєння, серйозне фінансування всіх антиукраїнських сил Криму з Росії… Однак, кримська влада не 

реагувала на звернення Ялтинського осередку КУН, зовсім не захищали українських патріотів і українські патріотичні 

організації. Навпаки, намагалися насміхатися і принижувати українську мову, українську культуру, як і взагалі 
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гідність українців в місті Ялті та Криму… За таких обставин Ялтинський осередок КУН, за умови загрози побиття та 

посягання проросійськими силами, самі без миліцейської охорони, проводили свої українознавчі культурно-мистецькі 

акції в місті Ялті, Криму, особливо в місцях великого скупчення українських, російських та іноземних туристів... Це 

давало великий ефект, оскільки весь цивілізований світ поціновує  українське пісенне та бандурне мистецтво… 

 
У 2013-2014 роках Ялтинський осередок Конгресу Українських Націоналістів мав свій маленький штаб,  в якому за 

участю Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон», ретельно розробляв свої українознавчі та 

культурно-мистецькі акції. Як бачимо із архіву діяльності, Ялтинський осередок КУН мав ще багато чого зробити для 

утвердження української національної культури та музичного мистецтва в місті Ялті та Криму, яке вже почали 

утверджувати в себе кримчани, однак допомоги  було чекати нівідкого, тому покладалися виключно на власні сили та 

розуміння надання допомоги українським організаціям, зокрема Кафедрою Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон» … 

Для подальшого зростання української свідомості в місті Ялті та Криму та розповсюдження українських 

національних знань Ялтинською «Просвітою», осередком Конгресу Українських Націоналістів, для його розумного і 

сміливого голови Ялтинської «Просвіти»  та провідника КУН В. Олійника були привезені  в міста Ялту та 

Сімферополь в основному власні наукові  патріотичні книги, вісники видані Кафедрою Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон», випуски журналу  Кафедри Українознавства УЛС - «Українознавець». 

    

Слід наголосити, що значну допомогу надавала українцям-ялтинцям редколегія  журналу  «Українознавець» який  

в 2015 році святкує 10-ти ліття з часу заснування, зокрема головним редактором, завідувачем  КУ. УЛС, доктором 

історичних наук, професором УЛС, академіком   АНВШУ - В. Ідзьо, членом редколегії, ректором, професором  КУ. 

УЛС  - Я. Кмітом,  доценом  К.У. УЛС. - Т. Каляндруком, що на  фото та іншими...  
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Також Інститутом Східної Європи та Кафедрою Українознавства було подаровано для пропаганди української 

національної ідеї і українські патріотичні фільми, автором та режисером яких є кандидат економічних наук, доцент 

Кафедри Українознавства  Університету «Львівський Ставропігіон», фахівець з козацтва Криму - Тарас Каляндрук. 

Всі подарунки для  Ялтинської «Просвіти» і Ялтинського осередку КУН були зроблені щиро без зайвого піару чи  

медійного шуму в бульварній пресі чи похвальними статтями в інтернеті, оскільки наукова українознавча праця 

потребує тверезого глузду, спокою і розуміння, що вона робиться на перспективу і не дає миттєвого  результату: 

1.Фільм. Норильське повстання. К.Т., ім. О.Довженка (Фільм отримав державну премію ім. Т.Г. Шевченка). - К., 

2007р. 2.Фільм. Брати. - Л.Т.Б., 2008р. 3.Фільм. Українська діаспора  в Москві на зламі  тисячоліть. - ЛТБ., 2009р. 4. 

Фільм. Гетьман Петро Сагайдачний. - Л.Т.Б., 2010р. 5.Фільм. Роман Шухевич. - ЛТБ., 2011р. 6.Фільм. Гетьман Іван 

Виговський. - Л.Т.Б., 2012р. 7.Фільм. Перемога Данила Галицького піл Дорогичином. - Л.Т.Б., 2013р. Також для 

пропагандистської роботи  Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» було подаровано в 

2011-2013 роках: американський комп’ютер(2011р.), американський принтер(HP)(2012р.), японський 

сканер(Сanon,110)(2013р.), українські патріотичні аудіо та відео касети… 

 
У висновок наголосимо, що внаслідок важкої та активної діяльності Ялтинської «Просвіти» та Ялтинського 

осередку Конгресу Українських Націоналістів їх провідника та голови В. Олійника у співпраці та за допомогою  

Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон», внаслідок клопіткої праці в місті Ялті, місцеві 

українці зуміли переконати владу міста Ялти, що над будівлею міської влади повинен майоріти український 

державний прапор, й тому його повісили тільки в 2013 році, знявши прапор українофобської партії регіонів. Отже над 

містом Ялтою український прапор замайорів, а прапор партії регіонів був знятий у 2013 році. Це сталось так пізно 

тому, що українського прапора не бажали бачити українофоби та україножери з «русського мира», що активно діяли 

за російські гроші в місті Ялті… 

Однак це була конкретна перемога українських активістів Ялтинської «Просвіти» та Ялтинського осередку КУН, у 

якій Кафедра Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» взяла активну інтелектуальну участь, 

оскільки досконало знала аморальність «руського мира» та його гнилість з середини…  

 
І хоча до брутальної окупації Росією Українського Криму залишалось менше року, утвердження українських 

національних та державних прапорів на флагштоках міста Ялти в 2013 році було знаковою перемогою українських 

активістів Ялтинської «Просвіти» та Ялтинського осередку КУН українознавчу діяльність яких активно підтримала 

Кафедра Українознавства Інстититуту Східної Європи що при Університеті  «Львівський Ставропігіон»… 
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Презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, 

завідувача Кафедри Українознавства, та директора Інституту Східної Європи що при Університеті 

«Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території 

Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях».  -  Івано-Франківськ ”Сімик”, 2014р.  в Угринівській парафії 

Івано-Франківської митрополії  Української Греко-Католицької Церкви з  нагоди 180 - ліття заснування                   

в 1834 році  Угринівської Парохіальної Школи (1834-2014рр.). Угринів, 13 вересня 2014 року. 

 
Фото 1. о. Михайло, парох угринівської парафії УГКЦ,  автор презентованої книги, академік В. Ідзьо 

На презентації 13 вересня 2014 року, священник Угринівської парафії Івано-Франківської митрополії  Української 

Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) о. Михайло звертаючись до присутніх зазначив, що: «Монографія академіка 

Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора, лауреата премії ім. академіка І.П. 

Крип’якевича, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри Українознавства що при Університеті 

«Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Зародження і становлення християнства на території Подністров’я та 

Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях» досліджує зародження і становлення християнства на території Галичини. 

Дане наукове дослідження приурочене 25-ти літтю заснування Радіо «Воскресіння» (1989-2014рр.), що є рупором 

УГКЦ та 10-ти літтю заснування Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при УЛС (2003-2013рр.).   

Монографія «Зародження і становлення християнства на території  Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях» 

робить глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, топографічних та картографічних 

джерел, більшість яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше на підставі свідчень античних, 

римських, готських, арабських, вітчизняних джерел, карти Клавдія Птолемея, Певтінгерових таблиць, які за 
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сукупністю їх аналізу, відтворюють зародження і становлення християнства на території Подністров’я та Посяння  в  

ІІІ-ХІІІ століття. 

 Монографія академіка Віктора Ідзьо «Зародження і становлення християнства на території Подністров’я та 

Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях» дасть повний опис та аналіз джерел, проведе хронологічну класифікацію джерел у 

поєднанні з останніми напрацюваннями історичної та археологічної науки, покаже, що власне готські (германські) та 

давньоукраїнські старожитності регіонів Українських Карпат, Прикарпаття, Подністров’я та Посяння лежать в основі  

культурно-християнського розвитку Галичини, християнсько-церковної організації історичний відлік якої слід 

починати з ІІІ-IV століть нашої ери. 

У науковій праці «Зародження і становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ 

століттях” буде також наголошено, що власне готи та давні українці регіонів Карпат, Прикарпаття, Подністров’я та 

Посяння створили в ІІІ-IV століттях перші культурно-християнські організації на території Галичини, які активно 

розвинули християнство у цьому регіоні за період з ІІІ по ХІІІ століття…». 

…До присутніх звернувся директор ІСЄ завідувач КУ, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ 

України Віктор Ідзьо, який наголосив, що давно вивчає діяльність о. Григорія Шашкевича, тому сьогоднішній ювілей, 

180-ти ліття утворення ним в селі Угринів при церкві святого Михайла  УГКЦ  Угринівської Парохіальної Школи для 

всіх угринівських дітей це велика подія не тільки в селі Угринів, але й в усій  Галичині…   

 
Фото 2. Священник Г. Шашкевич та учні заснованої ним 1834 році Угринівської Парохіальної Школи. 

Наголошу, що про священника УГКЦ Григогія Шашкевича я писав у своїй монографії «Село Угринів 

Тисменицького району Івано-Франківської області в археологічній, історичній та мовознавчій традиці». - Івано-

Франківськ ”Сімик”, 2010. - 110с.  в якій наголошував, що за утворення Угринівської Парохіальної Школи у 1834 

році, угринівчани справедливо вважають священника Григорія Шашкевича визначною людиною Угринова, хоча 

священник, парох села Угринів, отець Григорій Шашкевич не був уродженцем села. Його життєпис включений до 

почесних жителів Угринiва тому, що він  у 1834 році заснував в селі  Угринів при церкві УГКЦ - Угринівську 

Парохіальну Школу. 

 Слід наголосити, що саме в часи свого душпастирства в селі Угриніві, він обирався послом до Австрійського 

парламенту чим приніс Угриніву чималу славу. Народився отець Григорій Шавшкевич в 1808 році в селі Підлисся, 

тепер Бужського району Львівської області в сім’ї священника о. Семиона Шашкевича. Отець Григорій Шашкевич 

був рідним братом о. Маркіяна Шашкевича - творця «Русалки Дністрової».  Отець Григорій Шашкевич прославився 
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своєю громадською діяльністю не менше, ніж його знаменитий брат, хоча його діяльність, особливо в радянські часи, 

довго замовчувалася….  

Як і його старший брат, отець Григорій Шашкевич, будучи діяльною та енергійною людиною,  здобув вищу 

теологічну освіту в Львові у Львівській духовній семінарії. Ще у Львові в 1831 році організував хор семінаристів в 

якому вперше став культивуватися багатоголосий спів. Очолений ним хор вперше в  Галичині виконав твори 

композитора Дмитра Бортнянського. 

Після закінчення семінарії  у 1832 році отримав призначення виконувати душпастирські обов’язки в  парафії села 

Угриніва Долішнього на Станіславщині (нині Івано-Франківіська обл. України), де й застала його всеєвропейська 

революція 1848 року. Величава «Весна народів» відбулась не без активної участі і отця Угринівської парафії Григорія 

Шашкевича. Як наголошував доктор Юліан Олесницький в статті «Важкі роковини»: «За здійснення Маркіянового 

поклику взявся його брат отець Григорій Шашкевич, парох в селі Угриніві під Станіславовом, людина великих знань, 

працьовитості, характеру, словом, може найбільша людина, яку ми мали на той час. При його значній співпраці 

відбувся у Львові з’їзд  «Руських вчених», засновувалася «Руська Рада», «Руська Гвардія», постала «Руська Матиця». 

Його ж заходами при допомозі кількох активістів виникло політичне товариство «Руська Рада», та визнаний владою 

зачаток українського війська «Руська Гвардія», в Станіславові у 1848 році. Його активна діяльність на парафії в 

Угринові та Станіславові дозволила і влaштувати з нагоди скасування панщини у 1848 році великі народні 

фестини(маніфестації) при величавому зборі народу на пафії в Угриніві та Станіславові…». 

Отже за організацію Угринові Парохіальної Школи у 1834 році, яка успішно навчала всіх угринівських дітей до 

1848 року, він у селі Угринові та місті Станіславові і столиці Королівства Галичини, місті Львові, здобув собі велику 

популярність і був обраний від Угринівської громади Послом до Австрійського Парламенту у 1848 році, де 

представляючи громаду села Угриніва, став одним з найвидатніших парламентарів, шефом секції в Міністерстві 

Освіти, де займав великий пост - “доручник цісаря”. 

Його активну громадську та освітню діяльність в Угриніві, зокрема й по улаштуванні в 1834 році Угринівської 

Парохіальної Школи, відзначав і Іван Франко, який писав: «В Станіславові за почином отця  Григорія Шашкевича, 

брата Маркіянового, тоді пароха в Угриніві, скликали русини тоді на  3 (15) мая віче сполучене з народним 

фестоном…». 

…У висновок наголосимо, що презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка, 

лауреата премії ім. академіка І.П. Крип’якевича директора ІСЄ та завідувача Кафедри українознавства Віктора Ідзьо 

«Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях». - Івано-

Франківськ ”Сімик”, 2014р. - 268с. з нагоди  180-ти річчя заснування  о. Григорієм Шашкевичем в селі Угриніві при 

церкві святого  Михайла УГКЦ Угринівської Парохіальної Школи (1834-2014pp.) закінчилась активною дискусією по 

усьому комплексу вищеозначених на презентації проблем… 
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Кафедра  Українознавства Інституту Східної Європи  Університету «Львівський Ставроіпгіон» налагоджує 

дослідження Секретного Ватиканського Архіву та співпрацю з християнськими  вченими в Римі. Рим, 2014р. 

 

Секретний Ватиканський Архів - центральне  науково-архівне відомство Римської Курії, покликане безпосередньо 

допомагати архівними документами Папі Римському у виконанні його функцій…  

Архів постав, як інститут «Camera Secreta» - «Таємної палати», яка з’явилася під час понтифікату Папи  римського 

Мартина V (1417-1431рр.).  

Завданням Секретного Ватиканського Архіву є - в оперативному і конфіденціальному порядку сприяти у 

вирішенні релігійних питань, пов’язаних з дипломатичною перепискою та зберігання документів Святого Престолу, 

недоторканими архівними знаннями апостольських  секретів...  

 
І. Рим. Ватикан. Вигляд з собору Святого Петра.      ІІ. Будівля  Секретного Ватиканського Архіву. 

Спочатку очолював Секретний Ватиканський Архів «secretarius domesticus» - приватний або домашній архівний 

секретар Папи Римського, що став згодом його найближчим співробітником і мав виняткову відповідальність за 

виготовлення документів та  зберігання їх для Святого Престолу.  

У часі понтифікату Папи Льва X (1513-1521рр.) поряд з «secretarius domesticus» існувала посада «secretarius intimus 

або major» - тобто найближчого, або великого секретаря Секретного Ватиканського Архіву. Саме Папа Павло V 

(1605-1621рр.)  та Папа Інокентій XI 1678р. повважали, що треба всі архівні документи впорядкувати і укласти в 

«Секретний Ватиканський Архів», який функціонує з того часу, в його сучасному вигляді. Під час реформ Папи 

Іннокентія XII також відбулися перетворення Секретного Ватиканського Архіву в науково-дорадчий орган Римської 

Курії, який повинен допомагати всіма  науково-документальними аспектами для втілення політики Святого Престолу, 

накопичуючи, досліджуючи  і впорядковуючи всі наявні архівні документи…  

Зараз завдання Секретного Ватиканського Архіву регламентуються положеннями апостольської конституції Папи 

Івана Павла II «Pastor Bonus» від 28 червня 1988 р., він координує відносини Святого Престолу з науковими 

установами та вченими,  регулює християнські науково-освітні зв’язки…  

Всі документи Секретного Ватиканського Архіву відкриті для вивчення їх вченими Світу, окрім архіву Другої 

Світової війни… 

З усім необхідним наданням потрібних дозвільних документів для праці в Секретному Ватиканському Архіві, 

взявши на себе всю безкоштовну побутову опіку на 3-х денну швидку наукову працю в Секретному Ватиканському 

Архіві та гостинне перебування завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» (УЛС), 

вченого-релігієзнавця, доктора історичних наук, професора і академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, в Вічному місті 

Римі, взявся давній науково-християнський побратим, доктор богослов’я, професор Католицького Університету в 

Римі, визначний українсько-італійський вчений-богослов в Італії, автор багатьох наукових монографій з проблем 

історії Української Греко-Католицької Церкви, о. Августин Бабяк. Слід наголосити, що з о. А. Бабяком була 

налагоджена співпраця з науково-християнської проблеми «Митрополит Андрей Шептицький в Римі та Москві», яку 

було науково-досліджено і впроваджено у спільній радіопрограмі на «Радіо Воскресіння»  29 липня 2014 року...  

Римський доктор богослов’я, професор отець Августин Бабяк підтримав ідею всестороннього вивчення і 

святкування Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставроіпігон» в 2015 році, 800-ліття утвореного в 

1215 році папою римським Іннокентієм ІІІ, Галицького Королівства(1215-2015рр.) й всесторонньо, головне швидко, 

посприяв, як громадянин Італії, римський та католицький вчений та італійський католицький священник в 

опрацюванні всіх наявний документів в Секретному Ватиканському Архіві в якому він, як римський вчений постійно 

працює і документи з якого використовує для своїх наукових праць…, за що йому від Кафедри Українознавства 

Університету «Львівський  Ставропігіон» складається «Велика Подяка»!  
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Завдяки опрацюванню основних документів і посилання на них, постає останній варіант 900-сторінкової наукової 

монографії - «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації», яка вийде в 

час 800-ліття святкування Галицького Королівства, в 2015 році!  

ІІІ.Доктор історичних наук, академік, завідувач Кафедрою Українознавства УЛС - Віктор Ідзьо. Доктор 

богослов’я, католицький професор, італійський священник УГКЦ - Августин Бабяк. Обговорення нової 

монографії о. Августина Бабяка написаної італійською мовою: «Митрополит Андрей Шептицький в Європі». 
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IV Міжнародна наукова конференція  «Православ’я в Україні». Київ, 18-19 листопада 2014 року. 

 

18-19 листопада 2014 року в Київській Православній Богословській Академії Української Православної Церкви  

Київського Патріархату відбулась IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні». 

В ІV Міжнародній науковій Конференції взяли участь як вчені богослови, теологи, релігієзнавці з України, Росії, 

Франції так і вчені Київської Православної Богословської Академії Української Православної Церкви Київського 

Патріархату.  

З вітальною промовою до присутніх виступив голова Української Православної Церкви Київського Патріархату, 

святійший Патріарх Філарет, який наголосив на великій ролі міжнародних наукових конференції та науки взагалі в 

житті  Української  Православної  Церкви  Київського Патріархату... 

 
…Від Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства що при Університеті «Львівський Ставропігіон»(УЛС) в 

IV Міжнародній науковій конференції «Православ’я в Україні» взяв участь і привітав її початок на пленарному 

засіданні, директор Інституту Східної Європи та завідувач Кафедрою Українознавства при УЛС доктор історичних 

наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який у вітальному слові наголосив, що: «вітає IV Міжнародній 

науковій конференції «Православ’я в Україні» від імені Інституту Східної Європи та Університету «Львівський 

Ставропігіон»,  вчених Кафедри  Українознавства. 

Його святості Патріарху УПЦ КП Філарету та всім присутнім було наголошено, що Університет «Львівський  

Ставрпігіон» єдиний університет в Україні, що удостоєний честі бути нагородженим святійшим Патріархом 

Філаретом за науково-освітню діяльність - орденом «Святих Кирила і Мефодія»… 

 
Також від Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства УЛС Київській Православній Богословській 

академії Української Православної Церкви Київського Патріархату було подаровані наукові праці: «Зародження та 
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становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях». - Івано-Франківськ  ”Сімик”, 

2014р. - 268с., «Кафедра Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» у 2003-2013 роках. 10 - літтю 

заснування  присвячується». - Івано-Франківськ “Сімик”, 2014р. - 56с., а також підбірку газет «Пульс Ставропігії», що 

видає  Університет  «Львівський  Ставропігіон».  

Присутнім учасникам та гостям IV Міжнародної наукової конференції «Православ’я в Україні» було наголошено, 

що Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи УЛС недавно відсвяткувала своє 10- ти  ліття, а наступного 

2015 року святкуватиме ще й 10 ти ліття, з часу заснування на Кафедрі Українознавства УЛС  наукового журналу 

«Українознавець» на святкування ювілею якого ми всіх присутніх запрошуємо до Ставропігійського Львова…»… 

В подальшому вчені взяли участь у секційному засіданні, зокрема професори Дмитро Степовик, Віктор Ідзьо, 

владика Ужгородський Кирило, очолили об’єднану секцію «Християнської історії та мистецтвознавства» 

напрацювання якої доповіли організатору конференції, отцю-протоірею, проректору, професору Віталію Клосу…  

Слід наголосити, що до початку IV Міжнародної наукової конференції «Православ’я в Україні» організатори, 

зокрема проректор по науковій роботі Київської Православній Богословській Академії Української Православної 

Церкви Київського Патріархату, доктор церковно-історичних наук, професор, отець-протоірей Віталій Клос фахово 

видав прекрасний «Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції», за що йому була складена подяка.  

 
Також отець-протоірей, проректор, професор Віталій Клос організував екскурсії в Видубицький монастир, музей 

Свято-Михайлівського монастиря якими і закінчилася добре організована ним і проведена дводенна IV Міжнародна 

наукова конференція «Православ’я в Україні» ... 
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Вручення офіційних документів на працю Відділенню «Санскритології та давньоукраїнської культури, 

мистецтв і духовності як першого питомого  спадку збереженого як в Україні так і на Сході» Кафедрою 

Українознавства Інституту Східної Європи УЛС, завідувачу В. Хитруку. Львів, 28 листопада 2014 року. 
 

28 листопада 2014 року з 17 години в Львові у приміщенні «Книжкового Дворику» (вул. Винниченка 4) Кафедра 

Українознавства Інституту Східнрої Європи(ІСЄ) що при Університеті «Львівський  Ставропігіон»»(УЛС), під 

головуванням директора ІСЄ, завідувача Кафедрою Українознавства УЛС доктора історичних наук, професора, 

академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, провела офіційну презентацію Відділення 

«Санскритології та давньоукраїнської культури, мистецтв і духовності як першого питомого спадку збереженого як в 

Україні так і на Сході» та вручення офіційних документів відділення на його працю завідувачу, кандидату 

філологічгих наук, доценту  Кафедри Українознавства Університету  ІСЄ УЛС доценту  Василю  Хитруку.  

Слід наголосити, що в офіційній презентації Кафедрою Українознавства відділення «Санскритології та 

давньоукраїнської культури, мистецтв і духовності як першого питомого  спадку збереженого як в Україні так і на 

Сході» та наданні документів на працю, взяв участь ректор Університету «Львівський Ставропігіон», професор КУ 

УЛС, доктор філософії  Ярослав  Кміт, якому надали право  вручити укладені КУ всі дозвільні документи…  

  
Опісля офіційної презентації під головуванням директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою 

Українознавства доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо відбулась презентація 

наукової монографії завідувача відділення «Санскритології та давньоукраїнської культури, мистецтв і духовності як 

першого питомого спадку збереженого як в Україні так і на Сході»  кандидата філологічних наук, доцента Василя 

Хитркува «Золота Булава», яка пройшла з великим успіхом…  

  
Презентація наукової монографії завідувача відділення КУ ІСЄ кандидата філологічних наук, доцента Василя 

Хитрука «Золота Булава» завершилась жвавим обговоренням всіх її розділів присутніми  учасниками… 



65 
 

Презентація науково-популярної книги доцента  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи що 

при Університеті «Львівський Ставропігіон» Тараса Каляндрука «Дорогочинська битва 1238 року:  

таємниці однієї перемоги. - Львів “Піраміда”, 2014 р.». Львів,  17 грудня 2014 року. 

 

17 грудня 2014 року з 17 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (проспект Т. Г. 

Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський  

Ставропігіон» спільно з Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням директора 

бібліотеки, доцента Кафедри українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Івана Сварника провела 

презентацію науково-популярної книги доцента Кафедри українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» 

Тараса Каляндрука «Дорогочинська битва 1238 року: таємниці однієї перемоги. - Львів “Піраміда”, 2014 р.».  

У презентації взяли участь ректор Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор Кафедри 

Українознавства Ярослав Кміт, який зачитав рішення Вченої Ради Університету «Львівський Ставропігіон» про 

присвоєння вченого звання кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику Кафедри 

Українознавства, доцента. Атестат доцента вручив завідувач Кафедри Українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» доктор історичних наук, професор, академік  АНВШ  України  Віктор  Ідзьо. 

   
У презентації та обговоренні книги  доцента Кафедри Українознавства ІСЄ Тараса Каляндрука «Дорогочинська 

битва 1238 року: таємниці однієї перемоги. - Львів “Піраміда”, 2014 р.» взяли участь науковці, зокрема ректор УЛС 

професор Кафедри Українознавства Ярослав Кміт, завідувач Кафедри українознавства, директор Інституту Східної 

Європи, академік Вікто Ідзьо, громадські діячі міста Львова, зокрема бувший мер міста Львова, пан  Любомир  Буняк.  

 
Від рецензентів книги «Дорогочинська битва 1238 року: таємниці однієї перемоги», виступив завідувач Кафедри 

Українознавства, директор ІСЄ, що при Університеті «Львівський Ставропігіон» доктор історичних наук, професор, 

академік  АНВШ України   Віктор  Ідзьо, надав позитивну рецензіяю  книзі доцента Тараса Каляндрука… 
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Святкування 800 - ліття Галицького Королівства (1215-2015рр.) та презентація і обговорення наукових праць 

організатора святкування, завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи при 

Університеті «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук 

«Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо  «Галицький 

король Коломан І та процеси першої політико-релігійної унії в Галичині в першій чверті ХІІІ століття» та 

електронних видань «Галицьке Королівство в 1215-2015 роках та «Українська держава в IX-XIV століттях», та 

вручення офіційних документів на працю відділенню «Стародавньої історії України». Львів, 14 cічня 2015 р. 

 

14 cічня 2015 року з 17 години в Львові у приміщенні «Книжкового Дворику» (вул. Винниченка д.4) Кафедра 

Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський  Ставропігіон», провели святкування 800 – 

ліття Галицького Королівства (1215-2015рр.) та презентацію і обговорення наукової праці організатора святкування, 

дирек тора ІСЄ, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних 

наук, професора, академіка Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Вищої Школи України 

Віктора Ідзьо «Галицький король Коломан І та процеси першої політико-релігійної унії в Галичині в першій чверті 

ХІІІ століття» та електронних видань на лазерних носіях «Галицьке Королівство в 1215-2015 роках та «Українська 

держава в IX-XIVстоліттях», які вийшли за сприянням колективу «Радіо Воскресіння», директору якого пану 

Мирославу Павлюку на презентації перед учасниками святкування та презентації, було виголошено велику подяку. 

 

 
Представляючи організатора святкування 800-ліття Галицького королівства та автора наукової праці доктора 

історичних наук, академіка Віктора Ідзьо, вручаючи «Відзнаку за сумлінну працю» з нагоди 55-ліття(1960-2015рр.), 

ректор Університету «Львівський Ставропігіон», професор Кафедри Українознавства УЛС, доктор філософії Ярослав 

Кміт наголосив: «Наукова монографія директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедри Українознавства 
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Університету «Львівський Ставропігіон, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка 

Академії Наук Вищої Школи України, академіка Міжнародної Академії Євраії, лауреата премії ім. академіка 

І.П.Крип’якевича, лауреата Міжнародної премії ім. Данила Галицького, Віктора Ідзьо «Галицьке Королівство: 

найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» приурочена 800-літтю часу заснування Галицького 

Королівства (1215-2015 рр.) та 55-ти літтю з дня народження академіка Віктора Ідзьо (1960-2015 рр.).  На основі 

досягнень сучасної української науки монографія доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзьо 

«Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» робить глибокий, 

фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, топографічних та картографічних джерел, більшість 

яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше на підставі свідчень античних, римських, готських, 

арабських, українських, угорських, польських, російських джерел, які за сукупністю їх аналізу, відтворюють 

політичне, господарсько-економічне та культурно-христиняське сходження та утворення в 1215 році, Галицького 

Королівства, як найвищого державного утворення давньої Карпато-Дністровської цивілізації».  

Дальше слово було надане автору праці, доктору історичних наук, академіку Віктору Ідзьо,  який відзначаючи 

високу вартість відзначення святкування 800-ти ліття Галицького Королівства (1215-2015рр.) в історії України  

наголосив, що монографія «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» 

дослідила епоху державного сходження Карпато-Дністровської цивілізації та 800-ліття з часу заснування Галицького 

Королівства у 1215 році. На основі досягнень сучасної української науки монографія «Галицьке Королівство: 

найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» зробила глибокий, фактологічний аналіз, які за 

сукупністю їх аналізу, відтворили політичне, господарсько-економічне та культурно-релігійне сходження давньої 

Карпато-Дністровської цивілізації та утворення на її території в 1215 році, Галицького Королівства. Наукове 

дослідження «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації»  дослідило і 

панівний клас галицької державності ХІІІ століття, боярство, його історію та бажання в ХІІІ столітті укласти унію 

Української церкви з Римською. Дослідження також включили джерела, які пролили світло на проблему входження 

Галичини в політико-християнську організацію, Союз  Католицьких  держав, який очолював в цю епоху, засновник 

Галицького Королівства, папа римський Іннокентій ІІІ. Монографія показала, що власне князі та бояри, торгово-

реміснича, народ Галичини у співпраці з Римською церквою, та європейською елітою, стояли біля процесів утворення 

в 1215 році Галицького Королівства. Також монографія дослідила історичний процес відновлення Галицького 

Королівства Священною Римською імперією у 1772 році та його функціонування в XVIII-XX століттях.  

У висновок святкування та презентації, директором ІСЄ, завідувачем Кафедрою Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон» доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо було 

наголошено, що у зв’язку з потребою подальшого дослідження стародавньої історії України на Кафедрі 

Українознавства створюється відділення «Стародавньої історії України», офіційну презентацію якого та вручення 

офіційних документів відділення на працю надаємо сьогодні його завідувачу, кандидату історичних наук, доценту 

Кафедри Українознавства Університету «Львівський  Ставропігіон»  Вадиму Артюху, з побажанням успішної праці. 

 
Офіційне святкування 800-ліття з часу утворення Галицького королівства (1215-2015рр.) відзначення утворення 

відділення «Стародавньої історії України» та призначення його завідувача Вадима Артюха, завершилось 

неформальною зустріччю всіх її учасників та жвавим обговоренням всіх аспектів 800-ліття історії Галицького 

королівства, унії церков Галицької з Римською в ХІІІ столітті та майбутньої діяльності відділення «Стародавньої 

історії України» присутніми  учасниками… 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
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Науково-освітня та  христинясько-культорологічна співпраця Кафедри Українознавства Інституту Східної 

Європи що при Університеті «Львівський  Ставропігіон» з Львівською  Митрополією  УПЦ Київського 

Патріархату в  2015 році.  Зустріч  з митрополитом УПЦ КП  Димитрієм. Львів, 30 cічня 2015 року. 
 

30 cічня 2015 року в Митрополичих палах Львівської Митрополії Української Православної Церкви Київського 

Патріархату відбулась зустріч ректорату, Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства Університету  

«Львівський Ставропігіон»(УЛС), ректора, професора Кафедри Українознавства Університету «Львівський  

Ставропігіон», доктора філософії  Я.М. Кміта, директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедри 

Українознавства що при  Університеті «Львівський  Ставропігіон», доктора історичних наук, професора, академіка 

Академії Наук Вищої Школи України В.С. Ідзьо та доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при 

УЛС В.В. Гаюка з його святістю митрополитом Львівським і Сокальським Української Православної Церкви  

Київського Патріархату,  владикою Димитрієм. 

 
В ході офіційної зустрічі з митрополитом Львівським і Сокальським Української Православної Церкви Київського 

Патріархату, владикою Димитрієм ректором Університету «Львівський  Ставропігіон», професором Я.М. Кмітом, 

Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, зокрема директором Інституту Східної Європи, завідувачем 

Кафедрою Українознавства,  доктором історичних наук, професором, академіком В.С. Ідзьо, доцентом Кафедри 

Українознавства  В.В. Гаюком було проінформовано його святість митрополита Львівської Митрополії Української 

Православної Церкви Київського Патріархату владику Димитрія про 15-ти літню діяльність Університету 

«Львівський  Ставропігіон», його історію та християнсько-культурологічну наукову та освітню діяльність.                                                                             

За спільною згодою всіх сторін, під час зустрічі було напрацьовано подальшу науково-освітню та християнсько-

культурологічну співпрацю між Університетом «Львівський Ставропігіон» та Львівською  Митрополією Української 

Православної  Церкви Київського Патріархату… 
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Український  народний  герой  Олекса  Довбуш - за  науковими дослідженнями  доктора історичних наук, 

академіка Володимира  Грабовецького. Івано-Франківськ, 20 липня 2015 року. 

 
Сучасна історіогpафія, яка вивчає проблеми національно-визвольних рухів в 30-40 роках XVIII століття на Західно-

Українських землях пов’язує таку боротьбу з рухом Карпатських опришків, яку очолив в 30-40 роках XVIII століття 

Олекса Довбуша. Діяльність цього талановитого ватажка народних месників, найбільш докладно відображена в 

джерелах XVIII століття, та суперечливо в наукових працях вчених ХІХ-ХХ століть. Однак найповніше і 

всесторонньо проаналізовані всі наявні джерела та наукові праці вчених ХІХ-ХХ століть в наукових працях академіка 

Володимира Грабовецького: “Народний герой Олекса Довбуш”. - Львів, 1957; Карпатське опришківство. - Львів, 

1966; Олекса Довбуш. - Львів,1994,  про що засвідчує рецензія вчителя Володимира Грабовецького, учня академіка М. 

Грушевського, професора та академіка Івана Крип’якевича: “Рецензія на нарис В.В. Грабовецького, доктора 

історичних наук, професора І. П. Крип’якевича “Народний герой Олекса Довбуш. - Львів. 1957, с.2. 

 
Фото 1. Інтер’єр  музею  українського  національного героя  Олекси  Довбуша  в  Івано-Франківську.  

На фото: академік Володимир Грабовецький  та академік Віктор Ідзьо (вчитель та учень) 

Галицьке Прикарпаття, за висновками монографій академіка Володимира Грабовецького, край оспіваний 

народними поетами. Де ще знайдеш подібний казковий пейзаж із столітніми лісами, широкими полонинами, 

бурхливими ріками і потоками, високими синіми горами, що своїми верхів’ями купаються в білих хвилях хмар. Хто 

хоч раз побував в Прикарпатті не міг не звернути увагу на широку популярність в народі Олекси Довбуша. Образ 

Олекси Довбуша, героїчного ватажка селянського руху 30-40 рр. XVIII століття, мужнього борця проти кріпосницької 

неволі і феодального рабства, зробився ще за його життя  легендарним. В сучасній незалежній Україні теж зберігають 

у пам’яті його світлий образ, оскільки з іменем Олекси Довбуша  пов’язується весь національно-визвольний рух  

XVIII  століття на  Прикарпатті. Як засвідчують джерела, посилення національно-визвольної боротьби в час Олекси 

Давбуша і розмах її на всій територорії Карпатського краю, має свою глибоку соціальну історію. Важка доля 

галицького селянства не залишала за простими галичанами вибору, оскільки галицька шляхта намагалася як 

найповніше експлуатувати селян. Обезземелення галицьких селян в XVIII cтолітті набуло катастрофічного розміру. 

Фільваркова система,  в цей час, заполонила все Галицьке Прикарпаття, вона зосередила в руках шляхти всю 

економіку Галицького Краю. Влада галицької шляхти, ранішого галицького боярства, грунтувалася на принципі 

жорстокої експлуатації прикарпатських ремісників та безземельних селян. У всіх феодальних маєтках: королівських, 

шляхетських панщина розвивається і в XVIII столітті і сягає  в цю епоху найбільшої завершеності. Безперервні війни, 

що їх вела Річ Посполита в першій половині XVIII століття, спустошили королівську державну казну, щоб її 

заповнити уряд обкладав галицьких селян новими податками. Жорстока експлуатація, спричиняє не можливість 

галицького  народу дальше терпіти тяжкий гніт панів і він повстає. Селяни починають втікати в Карпатські гори. 

Шляхта Руського воєводства в 1717 році визнавала, що селяни через різні лиха розходяться громадами на Поділля і в 

Карпати. Така ситуація,  і породила національно-визвольний рух і поставила на його чолі селянина  Олексу Довбуша.  

Сміливий виступ  проти національного та соціального гноблення Олекси Довбуша, мав, як бачимо із відгуків 

джерел тих часів, широкий позитивний відгомін в науковому і громадському житті українського народу, всієї Європи, 

що заставило тоді шляхетський уряд Речі Посполитої, який, зобов’язувався перед усіма сусідніми державами Європи, 
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вести боротьбу з  національно-визвольним рухом на території Галичини. Наслідком такої боротьби було породження 

опору, яке очолило Карпатське Опришківство. В середині XVIII століття цей опір досягає своєї найбільшої 

організованості в час, коли його очолює  Олекса Довбуш. Як бачимо із висновків європейських вчених: ”Галицьке 

опришківство” – своєрідна форма антифеодального руху на Західно-Українських землях залишило чималий слід в 

історії українського народу і сусідніх народів Європи, привернуло до себе чисельних дослідників, які вивчають і 

сьогодні соціальні та національні рухи XVIII століття. В першу чергу вивчались легенди, зауважує  академік В. 

Грабовецький в своїх монографіях, на Прикарпатті й Буковині,  печери, скелі, полонини, народ пов’язує з ім’ям 

борців проти кріпосництва. Ці месники були будителями національної свідомості в той час, коли українські землі в 

епоху феодалізму перебували під гнітом Речі Посполитої. Власне Карпатське опришківство стало оплотом 

національно-визвольної боротьби, яка розгорнулася в різних місцях на території України в XVIІ-XVIII століттях - від 

Дніпра до Карпат. У Пониззі Дніпра втікачі, які поривали з феодальним гнітом, створили Запорізьку Січ, яка 

відігравала прогресивну роль в боротьбі народних мас України проти соціального та національно гніту в XVI-XVIII 

століттях. На Західно-Українських землях в цей час в Карпатських горах таку ж роль як Запорозька Січ в Подніпров’ї, 

відігравало Карпатське опришківство. Опишками, за свідченням джерел, ставали розорені селяни, які не витримували 

гніту поневолювачів, шляхти і великих магнатів. За такої соціальної і національної не справедливості галицьке 

опришківство розгорнуло широке вогнище антифеодальної боротьби селян на Західно-Українських землях, яке 

тривало з XVI по ХVIII століття. Власне в рамках цих часів про опришківський рух, який очолював Олекса Довбуш 

було віднайдено багато документів. Цікавими, документально насиченими і добре проаналізованими, на погляд 

автора цього дослідження, є наукові праці доктора історичних наук, професора Кафедри українознавства Інституту 

Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» академіка Володимира  Грабовецького, в яких автор 

досліджень розкриває “Антифеодальну боротьбу карпатських опришків під проводом Олекси Довбуша (1738-1745 

рр.). В своїх монографіях: “Народний герой Олекса Довбуш”. - Львів, 1957; Карпатське опришківство. - Львів, 1966;  

Олекса Довбуш. - Львів, 1994, їх автор, академік Володимир Грабовецький на основі багаточисельних архівних 

джерел, розглядає соціально-економічні та політичні передумови, становлення та розвиток руху карпатських 

опришків. Особливо привертає увага своєю аргументованістю точка зору академіка Володимира Грабовецького, його 

висновки про боротьбу Карпатських опришків у період національно-визвольної війни українського народу в 1648-

1654 роках,  а також антифеодальна боротьба карпатських опришків під проводом Олекси Довбуша в 1738-1745 

роках, яка дозволила академіку В. Грабовецькому фахово відтворити боротьбу українського національного героя в 

створеному  ним  музею  Олекси  Довбуша. 

 
Фото 2. Ректор, професор Ярослав Кміт, директор ІСЄ, завідувач Кафедрою Українознавства, академік Віктор 

Ідзьо, Університету «Львівський Ставропігіон» в музею  українського  народного  героя  Олекси Довбуша під 

час гостювання на запрошення  академіка Володимира Грабовецького. 
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В історії України є багато славних імен, героїчні подвиги яких вписані золотими літерами у літопис народу. Серед 

них особливої уваги заслуговують: Муха, Северин Наливайко, Максим Кривоніс, Данило Нечай, Максим Кривоніс, 

Семен Височан - ціла плеяда прославлених українських кошових і гетьманів, легендарних козацьких полковників і 

сотників, славетних керівників гайдамацьких рухів, славнозвісної Коліївщини: Максима Залізняка, Івана Гонти, 

безстрашних борців за селянську волю Устима Кармелюка, та Лук’яна Кобилиці. Їх боротьба за волю України не 

лише описана в історії, а й оспівана в багатющій народній творчості - українських думах, піснях, переказах, легендах. 

У сузір’ї національних героїв України яскраво сяє образ неповторного лицаря Українських Карпат - Олекси Довбуша.  

Карпатське опришківство залишило помітний слід в історії українського народу. Безсумнівно,  серед кілька 

вікового руху карпатських опришків найбільшої слави здобув у середині XVIII століття Олекса Довбуш. З часу, коли 

Олекса Довбуш будив національну свідомість в прикарпатців та гуцулів пройшло багато років, однак і сьогодні 

постать Довбуша привертає увагу  всіх хто вивчає історію Прикарпаття і сьогодні його овіяне легендами ім’я 

привертає до себе  європейських дослідників, які вивчають  соціальні та національні рухи  в Європі в XVIII столітті. 

Архівний матеріал,  дає право наголосити, що опришківськмй рух, який очолював Олекса Довбуш не був одиноким 

національно-визвольним рухом в XVIII столітті в Європі. На основі історичних документів відтворюється боротьба 

болгарських гайдків проти турецького гніту польських горалів проти панування шляхти, угорських месників. В цей 

же час рух Олекси Довбуша слід пов’язувати з аналогічними селянськими повстаннями які активно функціонували в 

його час в  Європі. Феодальна доба, на нашу думку, сповнена гострої класової боротьби між купкою феодалів та 

масою пригноблених селян, була зумовлена своєю суттю антифеодальними повстаннями, що відбувалися в 

феодальній Європі. Славетне повстання Жакерія, збройні виступи селян в Англії під проводом Уота Тайлера, 

селянська війна в Німеччині і, повстання в Росії очолювані Іваном Болотніковим, Разіним, Булавіним, Пугачовим 

свідчать, що соціано-економічні проблеми в Європі всюди були одинаковими. Така сама ситуація була в XVІІІ 

столітті і в невід’ємній частині Європи, Речі Посполитій, яка в цей час досягла найбільшого розмаху, і яку в 

Галицькому Прикарпатті очолив Олекса Довбуш.  

У висновок, як автор дослідження зауважу, що сучасна історіографія повинна розглянути феномен Олекси 

Довбуша не як борця суто українського значення, а поставити вивчення проблеми Карпатського опришківства і 

постать українського національного героя Олекси Довбуша через призму загальноєвропейських процесів соціальних і 

національно-визвольних рухів які проходили в  Європі в XVIII столітті. Тільки під таким кутом світобачення, ми 

зможемо розглянути національно-визвольний рух, який очолив Олекса Довбуш, як складовий і невід’ємний процес 

національно-визвольних рухів в XVIII столітті в феодальній Європі. 

Власне так і ставить у своїх наукових працях найвизначніший дослідник національно-визвольного руху Галичини 

середини XVIII століття під проводом Олекси Довбуша -  академік  Володимир  Грабовецький. 

 
Фото 3. Ректор УЛС, професор Ярослав Кміт, директор ІСЄ, завідувач Кафедрою Українознавства, академік 

Віктор Ідзьо, Університету «Львівський Ставропігіон» під час вручення Міжнародної премії імені Данила 

Галицького академіку  Володимиру  Грабовецькому в музею  українського  народного героя  Олекси Довбуша.  



72 
 

Гість наукового журналу «Українознавець» з Києва святкує 25 квітня 2015 року наш ювілей! 
 

25 квітня 2015 року в Львові в приміщенні Львівської наукової бібліотеки відбулась Міжнародна наукова 

конференція з нагоди 10-ти ліття заснування наукового журналу «Українознавець», засновник та головний редактор 

якого - доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Святославович Ідзьо. 

Визначний гість Міжнародної наукової конференції з нагоди 10-ти ліття заснування наукового журналу 

«Українознавець» та Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» з Києва з Інституту 

Українознавства МОН України та Міжрегіональної Академії Управління Персоналом  був  доктор філософських наук, 

професор, академік АНВШ України, заслужений діяч науки і техніки України -  Микола Петрович  Недюха. 

 
24 квітня гість з Києва відвідав приміщення Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» де 

ознайомився з його роботою для доповіді керівництву в Київ на предмет подальшої співпраці, 25 квітня  гість з 

Інституту Українознавства МОН України та Міжрегіональної Академії Управління Персоналом - доктор 

філософських наук, професор, академік АНВШ України, заслужений діяч науки і техніки України -  Микола Петрович  

Недюха в супроводі засновника та головного редактора журналу «Українознавець», директора Інституту Східної 

Європи Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України 

Віктор Святославович Ідзьо відвідав стародавнє приміщення Університету «Львівський Ставропігіон» по вулиці 

Федорова 9., де ознайомився в музеєм та  історією Львівської  Ставропігії… 
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Ювілей  засновника Стилю «Бойовий Гопак», наукового співробітника Відділення «Дослідження української 

лицарської культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи  Університету «Львівський 

Ставріопігіон»  Володимира Степановича  Пилата. Львів, 21 листопада 2015 року. 

 

21 листопада 2015 року у Будинку Вчених за адресою:  Львів, вул. Листопадового Чину, 6, вібулись урочистості з 

нагоди 30-ої річниці становлення Школи Бойового Гопака і 60-ої річниці Засновника Стилю «Бойовий Гопак», 

наукового співробітника Відділення «Дослідження української лицарської культури» Кафедри Українознавства 

Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставріопігіон»  Володимира Степановича Пилата. 

У своїй ювілейній промові науковий співробітник Відділення «Дослідження української лицарської культури» 

Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставріопігіон» Володимир 

Степанович Пилат наголосив: «становлення Бойового Гопака – це відновлення  лицарської  культури  українського  

народу,  утвердження  козацтва,  як  суспільного  стану  в Україні, духовне  відродження українців, сприяння  

духовному  відродженню  Людства. Бойовий  гопак  сьогодні - це комплексна система гармонійного розвитку 

особистості, яка виховує три фактори сили: фізичну, розумову та духовну. Це школа  лідера - патріота  рідної  

землі...» 

У святкуванні взяли участь професорсько-викладацький склад Університету «Львівський Ставропігіон» на чолі з 

ректором Університету «Львівський Ставропігіон», професором Я.М. Кмітом, директором Інституту Східної Європи, 

завідувачем Кафедрою Українознавства доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої 

Школи України В.С. Ідзьо, на очолюваній яким Кафедрі Українознавства активно розвивається практика мистецтва 

бойового Гопака засновником,  вченим та практиком бойового мистецтва  В.С.Пилатом… 

Керівництво, вчені Університету «Львівський Ставропігіон», Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства 

та Відділення «Дослідження української лицарської культури» привітали з нагоди 30-ої річниці становлення Школи 

Бойового Гопака і 60-ої річниці Засновника Стилю «Бойовий Гопак» Володимира Степановича Пилата і побажали 

йому успішної праці у Відділенні «Дослідження української лицарської культури», яке дякуючи йому функціонує на 

Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставріопігіон»…   

 
У святкуванні взяли участь представники Українського козацтва, на чолі з отаманом Ставропігійського козацтва 

ім. Гетьмана України Петра Сагайдачного В.Й. Павелечком.  
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Були представники бойового мистецтва та гості з інших міст України. обласної та міської адміністрації. 

У святкуванні взяли участь такі відомі українські митці, як Олег Кульчицький, Остап Стахів, Ярослав Музика, 

Назар Цось, а також показові виступи вихованців Шкіл Бойового Гопака багатьох регіонів України, Президентів  

обласних федерацій Бойового Гопака – Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької, 

Одеської, Вінницької, Київської, Полтавської, Черкаської, Волинської, Кіровоградської, Дніпропетровської,  

Львівської,,  Центральної  Школи  Бойового  Гопака,  Варшавської  Школи  бойового  Гопака (Польща), Берлінської 

Школи  Бойового  Гопака (Німеччина)… 

 
Провела урочисту церемонію актриса театру імені Марії Заньковецької Тетяна Павелко.  
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Доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України  

  Володимир  Васильович  Грабовецький  - на вічну пам’ять про вчителя з історії України. 

 

4 грудня 2015 року передчасно, на 87 році життя, відійшов у вічність доктор історичних наук, професор, академік 

Академії Наук Вищої Школи  України  - Володимир Васильович Грабовецький. 

 
Все своє свідоме життя визначний український історик Володимир Васильович Грабовецький дотримувався 

історичних наукових постулатів свого вчителя академіка Івана Петровича Крип’якевича.  

В своїх наукових та освітніх засадах доктор історичних наук, професор та академік В.В. Грабовецький стояв на 

традиціях української наукової школи ХІХ-ХХ століть академіка Михайла Сергійовича Грушевського та його учня 

Івана Петровича Крип’якевича, активним учнем та другом академіка І.П. Крип’якевича якого був… 

Про мого вчителя доктора історичних наук, професор, академіка АНВШ України Володимира Васильовича 

Грабовецького у цьому поминальному зверненні коротко наголошу, що знайомий з ним з червня 1979 року в час 

вступу на історичний факультет нині Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вже на 

вступному екзамені на Історичний факультет професор Володимир Васильович Грабовецький мій екзаменатор з 

історії України, який поставив мені по спеціальності  «Історія України»  оцінку  - «відмінно». Вже в жовтні 1979 року 

зустрівшись на коридорі Історичного факультету з професором Володимиром Васильовичем Грабовецьким я прийняв 

його запрошення зайнятися науковими дослідженнями з історії України і вступити в його наукову школу з проблем 

вивчення історії України… Скоро отримав наукову тему свого дослідження: «Міста Галицької Русі», яку на ІІІ курсі у 

1982 році захистив як Курсову наукову роботу. Під науковим керівництвом професора В.В. Грабовецького з 1979 по 

1984 роки - активний  учасник наукових конференцій. 

В подальшому професор Володимир Васильович Грабовецький як вчитель з 1982 по 1984 роки розширяв спектр 

мого наукового дослідження і розвив його до дипломної наукової праці «Міста Галицько-Волинської Русі», яка була 

успішно досліджена і після захисту відзначена, як одна з найкращих виконаних наукових робіт в Україні за 1984 рік. 

Слід наголосити, що єдиним вчителем і науковим керівником  наукових праць з 1979 по 1984 роки який всеціло 

навчав мене наукових азів школи академіків М.С. Грушевського - І.П. Крип’якевича по середньовічній історії 

України, зокрема по наукові темі: «Міста Галицько-Волинської Русі» - був доктор історичних наук, професор 

Володимир Васильович Грабовецький. Науковим консультантом був доктор історичних наук, професор Ярослав 

Дмитрович Ісаєвич зі Львова, який тоді теж викладав на Історичному факультеті в Івано-Франківську і читав 

студентам лекційний курс «Культура Київської Русі».  

Науковим експертом в 1984 році та екзаменатором з Міністерства освіти і науки з Києва був доктор історичних 

наук, професор Май Іванович Пінчук, який остаточно затверджував мою наукову працю «Міста Галицько-Волинської 

Русі» від Міністерства освіти і науки тодішньої України.  

У своєму заключному висновку екзаменатор доктор історичних наук, професор М.І. Пінчук визнав мою наукову 

працю «Міста Галицько-Волинської  Русі» найкращою, суто науковою, не політичною роботою, яка має подальшу 

глибоко-наукову перспективу, відзначивши високу фаховість мого наукового керівника та вчителя професора В.В. 

Грабовецького та наукового консультанта професора Я.Д. Ісаєвича… Ця моя напрацьована під керівництвом мого 

вчителя професора В.В. Грабовецького наукова праця 26 червня 1991 року була відзначена науковою премією імені 

академіка І.П. Крип’якевича. 
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Хочу наголосити, що у продовж усього наукового життя я дружив і активно співпрацював з моїм вчителем 

доктором історичних наук, професором та академіком АНВШ України В.В. Грабовецьким.  

В час коли вже я сформувався як вчений, професор і академік АНВШ України і керівник науково-освітніх установ, 

академік В.В. Грабовецький був і професором очолюваної мною Кафедри Українознавства Українського державного 

університету міста Москви і професором Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон», ректор якого професор Я.М. Кміт теж від колективу та Вченої Ради передає співчуття 

родині, вченим, колегам і учням академіка В.В. Грабовецького, який був визначним українським вченим, 

продовжувачем історичної школи М.С. Грушевського - І.П. Крип’якевича, засновником наукової історичної школи, 

що активно діє в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. 

За активну наукову професорську працю на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон», як завідувач Кафедри Українознавства та директор Інституту Східної Європи, висунув в 

2013 році доктора історичних наук, професора та академіка АНВШ України В.В. Грабовецького на здобуття 

Міжнародної наукової премії імені Короля Данила Галицького, яку ми разом з ректором, професором Кафедри 

Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» Я.М. Кмітом урочисто вручили 

йому в  2014 році… 

Наголошу, що ці історичні істини були виголошені 5 грудня 2015 року піч час проводу у вічність на івано-

франківському цвинтарі, в знак поваги до мого вчителя в середовищі присутніх: родичів, друзів, колег та учнів 

академіка В.В. Грабовецького, які взяли участь у похороні…. 

  
У висновок слід наголосити, що прощальні промови також виголосили родичі, історики - колеги та учні покійного 

академіка В. Грабовеьцкого: Б. Грабовецький, І. Ципенда, М. Когутяк, М. Сигидин, М. Литвин, М. Паньків, Б. 

Гаврилів, В. Ідзьо, В. Пришляк, Ю. Крайчук, П. Арсенич, Л. Крип’якевич, вчені та громадські діячі з Львова, Івано-

Франківська, односельчани з села Печеніжина, де по заповіту і побажанню повинен був похований академік В.В. 

Грабовецький…  

Слід наголосити, що прощальні промови виголошувалися, зокрема сином академіка В.В. Грабовецького, істориком 

Б.В. Грабовецьким з Канади і під час поминального обіду, який відбувся в Прикарпатському національному 

університеті імені В. Стефаника і на якому були присутні всі запрошені, що взяли участь у проводі у вічність 

академіка В.В. Грабовецького… 

  
Вічна пам’ять академіку Володимиру Васильовичу Грабовецькому - дорогому вчителю історії  України!  

 

 

 

 



77 
 

Наукові презентації під час Міжнародної наукової конференції в Чехії. Світава 16-20 березня 2016 року. 
 

16 березня 2016 року вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіо» (УЛС) прибули в місто Світаву, що в Чеській Республіці, на Міжнародну наукову конференцію.  

До часу проведення Міжнародної наукової конференції в якій взяли участь вчені з Чехії, Словаччини, України, 

були випущені Буклет та Програма  з усіма доповідями та презентаціями книг, які будуть виголошені на ній. 

На всіх інформаційних стендах міста Світави були вивішені об’яви про проведення Міжнародної наукової 

конференції з означенням презентацій наукових монографій академіка Віктора Ідзьо «Європейська релігійна культура 

та зародження, становлення і розвиток християнства на території України. Наукове видання. - Львів, Видавництво 

Університету «Львівський Ставропігіон»,  2016р.  -  546с». та доцента  Василя Хитрука «Золота булава». На цих же 

інформаційних стендах було анонсовані основні витяги з цих наукових книг, і було  наголошено, що вчені є фаховими 

істориками та філологами, які ось уже більше як 30 років займаються вивченням та дослідженням зазначених в своїх 

наукових книгах проблем... 

 
Отже в 17 березня 2016 року в приміщенні Культурного Центру міста Світави розпочалася Міжнародна наукова 

конференція присвячена 760 - ти літтю від часу першої письмової згадки про місто Світаву.  

Відкрили конференцію староста міста Світави магістр Девід Сімик, доктор історичних наук, доктор філософських 

наук Ян Масарик, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України  Віктор Ідзьо.  
Першого дня Міжнародної наукової конференції відбулося дві презентації наукових праць доцента Василя 

Хитрука «Золота булава» та академіка Віктора Ідзьо «Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та 

упадку в контексті еволюції стародавнього світу  в VI-II тисячолітті  до нашої ери».  
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Слід наголосити, що всі ці дні дуже успішно здійснював переклади з української на чеську мову пан Ян  Лорченко.  

В рамках другого дня конференції відбулися презентації докторів історичних наук: Р. Ірші, М. Ласко, В. Ідзьо.  

 
В рамках другого дня Міжнародної наукової конференції з нагоди 760 - ти ліття Світави, відбулася презентація 

монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Європейська релігійна 

культура та зародження, становлення і розвиток християнства на території України. Наукове видання. - Львів, 

Видавництво Університету «Львівський Ставропігіон»,  2016р.  -  546с».   

Відкрив презентацію наукової монографії організатор Міжнародної наукової конференції, доктор історичних наук, 

доктор філософських наук, завідувач Відділення Словацько-українська духовність» Кафедри Українознавства 

Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» Ян Масарик. 

 
На завершення другого дня Міжнародної наукової конференції з нагоди 760-ти ліття міста Світави в Бібліотеці 

міста Світави відбулась творча зустріч з дирекцією та науковими співробітниками бібліотеки міста Світави. 



79 
 

 

У третій день роботи Міжнародної наукової конференції з нагоди 760 - ти ліття міста Світави з науковими 

доповідями виступили наступні вчені: В. Хитрук, Я. Масарик,  Я. Лорченко, Б. Леброва, В. Ідзьо.  

В рамках співпраці обмінялись подарунковими монографіями вчені В. Ідзьо та Б. Леброва, що нище на фото. 
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На завершення останнього дня роботи  Міжнародної наукової конференції відбулася презентація та аналіз наукової 

монографії доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо «Галицьке  Королівство в 1215-2015 роках». 

 

 
Підводячи підсумок наголосимо, що конференці в місті Світаві  з нагоди 760-ліття, виконала всю свою Програму!  
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Науково-освітня та культурна співпраця в Празі та в Слов’янській Бібліотеці. Прага 21-25 береня 2016року. 

 

21 березня 2016 року на запрошення завідувача Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Кафедри 

Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставріопігіон»(УЛС) Яна Миколайовича 

Лорченка, яке знаходиться в місті Празі, делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» після Міжнародної наукової конференції в міста Світаві прибула до столиці Чеської 

Республіки міста Праги.  

На другий день після прибуття 22 березня були встановлені науково-освітні відносини з Науково-Дослідними, 

освітніми та навчальними закладами міста Праги, які орієнтовані на надання конвертованої європейської освіти в 

галузі економіки, маркетингу та бізнесу. Директором Міжнародного Департаменту з надання конвертованої 

європейської освіти в галузі економіки, маркетингу та бізнесу в місті Празі є випускник і доктор економічних наук, 

професор Таурського університету, що в Лондоні  Властіміл Чорний. 

       
Власне доктор економічних наук, професор Таурського університету, що в Лондоні Властіміл  Чорний переніс 

навчання та надання освіти з Лондона в Прагу і зацікавлений, щоби студенти з України, які знають англійську мову 

отримували в очолюванім ним Вищім навчальнім закладі в Празі європейську освіту в галузі економіки, маркетингу 

та бізнесу, Дипломи з якого, за його словами, признаються в Україні.  
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Власне за безпосередньою участю та сприянням завідувача Відділення «Чесько-українська наука, освіта та 

культура» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставріопігіон» (УЛС) Яна 

Лорченка, який довший час співпрацював з доктором економічних наук, професором Властімілом Чорним, 

завідувачем Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставріопігіон» 

доктором історичних наук, академіком Вікторм Ідзьо була налагоджена співпраця від імені Інституту Східної Європи 

Університету «Львівський Ставропігіон».  

Як наголосив під час переговорів доктор економічних наук, професор Таурського університету Властіміл Чорний: 

«допоки наше юридичне управління буде обдумувати форму та умови міжнародної співпраці, яку запропоновано від 

імені Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон», в даний час пропоную директору Інституту 

Східної Європи та ректору Університету «Львівський Ставропігіон» пропозицію на 2016-2017 роки. Прошу знайти 

для відправлення до нас в Прагу 1-2 визначних українців, які досконало знають англійську мову, оскільки навчання у 

нас на англійській мові, на безкоштовне здобуття європейської освіти в галузі економіки, маркетингу та бізнесу. 

Прошу до серпня забезпечити таких  студентів, щоб вони могли з вереня приступити до навчання. Студенти, які 

будуть в нас навчатися будуть платити тільки за проживання – 300 корон (300 гривень в місяць) і харчування в їдальні 

до 500 корон (500 гривень) в місяць. 

Що стосується укладання офіційного Договору, з часом після такої запропонованої співпраці, і він буде укладений, 

наголосив у висновок переговорів доктор економічних наук, професор Властіміл Чорний».  

Слід наголосити, що у переговорах взяли участь від Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» також Я. Лорченко та В. Хитрук, які задавали В. Чорному свої питання з проблеми науково-освітнього 

процесу в очолюваному ним освітньому закладі… 

Наступного дня було відвідано Чеську Національну та Слов’янську Бібліотеки на базі яких було організоване 

дослідження слов’янських старожитностей, наукових праць європейських, чеських та словацьких славістів…  
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Внаслідок активної праці в Слов’янській бібліотеці міста Праги було попередньо досліджено слов’янські та 

давньочеські книги кириличним та глаголичним письмом до епохи латинізації чеського письма ІХ-ХІІІ століть. 

    

  
Попередні дослідження письма дають підстави наголошувати, що окремі стародруки слід виводити від Велико-

Моравської держави VIII-ІХ століть.  

Попереднє вивчення стародруків дають підстави наголошувати, що окремі давньослов’янські писані документи 

точно датувати починаючи з ІХ століття, тобто з 864, 874 та 884 років.  

Окремі давньослов’янські писані документи  попередньо можна відносити до Х, ХІ та ХІІ століть.  

Деякі кириличні документи і рукописи Велико-Моравської держави ІХ століття були переписані навіть XIV-XV 

століттях. 

Усі вони є безцінними зразками давньослов’янської писемної та релігійно-християнської культури і потребують 

подальшого ретельного наукового дослідження.  

Слід наголосити, що власне в наукових працях чеських вчених є перші публікації та аналіз давньослов’янських 

стародруків. Ці стародруки датуються ХІ, ХІІ та ХІІІ століттями. 

    
Власне  в одному з видань було видано сторінку першої слов’янської Біблії, яка відома в історичній літературі як 

«Кодекс Аргентум», чи перша Біблія готського єпископа Вульфілли, яка була написана, за нашими дослідженнями в 

330-350 роки. 
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Слід наголосити, що дану першу Біблію, за нашими дослідженнями, було укладено давніми готами і слов’янами на 

території Подністров’я – Галичини в першій половині чи середині IV століття. Написана вона не давньо-готською 

мовою, як вважають німецькі вчені, а давньослов’янською чи давньо-галицькою, яку готи перейняли у слов’ян 

Прикарпаття і Подністров’я в ІІІ-IVстоліттях під час проживання на землях давньої Галичини у сусідстві з 

слов’янами-галичанами на протязі 170 років. 

 
«Кодекс Аргентум» - перша слов’янська найстародавніша Біблія, яка була в розпорядженні готського 

християнського єпископа Вульфілли, епіцентр єпископії якого був у Подністров’ї і в Прикарпатті.  

Слід наголосити, що готський християнський єпископ Вульфілла був учасником І Вселенського християнського 

Нікейського Собору в 325 році.  
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Власне після І Всееленського християнського Собору і була в 330 році укладена в Подністров’ї, на території 

Галичини, і перша слов’яно-готська Біблія, яка на нашу думку, написана на давній слов’яно-галицькій мові та 

написана давньослов’янським (давньо-галицьким) письмом, що потребує ретельного дослідження… 

Тож визначним доробком праці в Слов’янській Бібліотеці міста Праги було відкриття текстів «Кодексу- Аргентум» 

та стародруків Велико-Моравської держави, як і давньочеських кириличних рукописів Х-ХІІІ століть то епохи 

латинізації Чехії.  

Всі текти оригінальних стародруків з Чеської національної бібліотеки та Слов’янської Бібліотеки міста Праги 

потребують подальшого ретельного наукового дослідження... 

В рамках міжнародної співпраці перебування в столиці Чеської Республіки в Відділенні «Чесько-українська наука, 

освіта та культура», що відкрито Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» в Празі було відвідано Празький Дім Національностей в якому працює і координує свою діяльність і 

українська громадськість Праги та Чехії. 

Координатори Міжнародної співпраці «Празького Дому Національностей», за відсутністю українських 

громадських діячів, ознайомили нас з діяльністю дому та подарували два останні номери часопису «Пороги», який 

видає за фінансової підтримки чеської влади Українська ініціатива в Чеській Республіці. 

  
В рамках ознайомлення з українською Прагою, вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 

Університету «Львівський Ставропігіон» відвідали та зафотографували український некрополь на Пражському 

кладовищі. Відвідали могили, що на фото:  

1. Директора української гімназії в Празі професора Івана Кобизського.  

2. Поета Олександра Олеся.  

3. Українського доктора-фізика, професора Миколи Лорченка, батька нинішнього нашого засновника та завідувача 

Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 

Університету «Львівський Ставріопігіон» Яна Миколайовича Лорченка.  

4. Педагога професора Софії  Русової.  

5. Засновника та першого голови Української ініціативи в Чехії Лідії Райчинець-Затовканюк(1993-2001).  

6. Пам’ятник героям і жертвам терорів в Україні встановлений у 2014 році…   

Була також віддана шана іншим українським громадським, наукових, політичних та культурним діячам, які 

проживали в міста Празі та Чехії і були поховані на празькому кладовищі... 
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Також в рамках з ознайомленням діяльності Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Кафедри 

Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» який очолює Ян Миколайович 

Лорченко було відвідано Службу Божу в Укрраїнській Греко-Католицькій Церкві міста Праги. 
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На завершення перебування в Празі завідувач Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Кафедри 

Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон»  Ян Миколайович Лорченко, як 

корінний пражанин, організував екскурсію по місту, ознайомив з історичними, культурними, державними та 

християнськими пам’ятками міста Праги… 
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Слід наголосити, що гості зі Львова від Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства УЛС понайомилися 

також з празьким художнім мистецтвом, що розміщується на Карловому мості та біля собору святого Віта. 
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Прощаючись з незабутньою Прагою, гості з Львова, з Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства 

знайомилися також з сучасним художнім мистецтвом пражського середмістя, що концентрується в центрі Праги... 
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Відкриття Відділення «Міжнародної громадянської співпраці» та вручення офіційних документів на працю          

на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Євpопи  УЛС. Львів, 1 квітня 2016року. 
 

 1 квітня 2016 року в приміщенні Кафедри Українознавства відбулося відкриття Відділення «Міжнародної 

громадянської співпраці» Кафедри Українознавства» Інституту Східної Євpопи (ІСЄ) Університету «Львівський 

Ставропігіон» (УЛС) та вручення офіційних документів на працю, завідувачу Відділення, юристу Олегу  Фецяку. 

Відкриття Відділення «Міжнародної громадянської співпраці» співпало з перебуванням в Львові з нагоди 

координації подальшої міжнародної українсько-польської співпраці на Кафедрі Українознавства Інституту Східної 

Євpопи Університету «Львівський Ставропігіон», завідувача Відділенням «Українсько-польських відносин та історії 

України» Кафедри Українознавства ІСЄ, історика - магістра з міста Вроцлава Катерини  Хоронжук. 

 
Керівники  Відділень, Олег Фецяк та Катерина Хоронжук за участю завідувача Кафедрою Українознавства та 

директора Інституту Східної Європи УЛС доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора 

Ідзьо обмінялися досвідом українознавчої роботи в Україні та Польщі, обговорили всі наявні можливості подальшої 

міжнародної українознавчої науково-освітньої та громадської співпраці в тому числі й за участю новоутвореного 

Відділення «Міжнародної громадянської співпраці». 
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Засідання Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи що при УЛС з нагоди надання доценту  

Кафедри Українознавства  Б.І. Сушинському за двох томне видання  «Львівський Ставропігіон: між 

минувшиною і вічністю» -  звання професора  по Кафедрі Українознавства. Львів, 2 квітня 2016 року. 
 

2 квітня 2016 року в Львові, в актовому залі готелю Жорж,  відбулося урочисте засідання Кафедри Українознавства 

Інституту Східної  Європи, що при УЛС, яке було присвячене 15 - ти літтю заснування ІСЄ (2001-2016рр.). 

 
В засідання Кафедри Українознавства взяли участь: засновник, професор та завідувач Кафедри Українознавства, 

доктор історичних наук, академік АНВШ України, В.С. Ідзьо, професор Кафедри Українознавства, доктор фізико-

математичних наук І.В. Огірко, професор Кафедри Українознавства, доктор філософії Я.М. Кміт, професор Кафедри 

Українознавства, санскритолог В.О. Кобилюх, професор Кафедри Українознавства, доктор філософії О.В. Огірко, 

доцент Кафедри Українознавства В.О. Хитрук, доцент Кафедри Українознавства В.С. Артюх, доцент Кафедри 

Українознавства В.В. Гаюк, доцент Кафедри Українознавства Т.Б. Каляндрук, завідувачі відділень: О.В. Фецяк, О.В. 

Дудин, І.О. Мельничук, викладачі Кафедри Українознавства: В.С. Пилат, Г.Ю. Гриценко та інші. Завідувач, 

професори, доценти, викладачі Кафедри побажали новообраному професору Б.І. Сушинському успішної праці… 
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Відновлення та активізація діяльності Римського  Відділення  «Міжнародної народної дипломатії» -                       

«La Internazionale Diplomazia Populare» та вручення офіційних документів на працю на Кафедрі 

Українознавства Інституту Східної Євpопи Університету «Львівський  Ставропігіон».Львів, 6 квітня 2016 рік. 

 

 6 квітня 2016 року в приміщенні Кафедри Українознавства відбулося відовлення діяльності Відділення  

«Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» Кафедри Українознавства Інституту 

Східної Євpопи (ІСЄ) Університету «Львівський Ставропігіон» (УЛС) та вручення офіційних документів на подальшу 

працю в місті Римі та Мілані, завідувачу Відділення - журналісту Ігору  Мелиху. 

Слід наголосити, що відкриття Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia 

Populare» 2 березня 2011 року на Міжнародній наукові конференції «Україна-Італія», яку проводив Університет 

«Львівський Ставропігіон» було чисто протокольним. Журналіст Ігор Мелих у якого було багато журналістських 

обов’язків в Римі та Мілані тоді засвідчив тільки наміри працювати в царині міжнародної народної дипломатії...  

І тільки зараз 6 квітня 2016 року, журналіст Ігор Мелих,  в час його приїзду з Риму і ознайомленням з роботою ІСЄ, 

переконавшись, що Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи перейшли на Кафедральну європейську 

систему науково-освітньої діяльності, вирішив відновити діяльність заснованого ним Відділення «Міжнародної 

народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare», побачивши необхідність розгортання більш активної 

науково-освітньої та громадської співпраці в царині міжнародної народної дипломатії...  
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 Власне з такими концептуальними положеннями та заявою про відновлення діяльності Відділення «Міжнародної 

народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare», журналіст Ігор Мелих звернувся до завідувача 

Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи УЛС доктора історичних наук, професора, 

академіка АНВШ України  Віктора Ідзьо. 

 
Вже цього 2016 року, як наголошує завідувач Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale 

Diplomazia Populare» журналіст Ігор Мелих, планується проведення двох Круглих столів в Римі та Мілані, які 

матимуть на меті обмін думками подальших взаємин представниками народної дипломатії України та Італії.  

Планується також обмін  досвідом українознавчої роботи вченими України та Італії.  

На Круглих столах в Римі та Мілані планується обговорити всі наявні можливості подальшої міжнародної 

українознавчої науково-освітньої та громадської співпраці в царині Статутної компетенції Відділення «Міжнародної 

народної дипломатії» -  «La Internazionale Diplomazia Populare»… 

 
 

 

 

 


