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Кафедра   Українознавства   

Університету “Львівський Ставропігіон”  у  2003-2015 роках 

 

Інститут Східної Європи(ІСЄ) Університету “Львівський 

Ставропігіон”(УЛС) був створений 3 січня 2003 року, згідно 

наказу № 1, який був виданий ректором Університету “Львівський 

Ставропігіон” Р.І.Мокриком. Директором Інституту Східної 

Європи при Університеті “Львівський Ставропігіон” було 

призначено доктора історичних наук, професора  В.С.Ідзьо[3,c.2]. 

Слід наголосити, що Інститут Східної Європи, як це засвідчує 

нище поданий наказ, був створений без права  юридичної  особи. 

 
1.Наказ про створення Інституту Східної Європи Університету 

“Львівський Ставропігіон” та призначення доктора 

історичних наук, професора В.С.Ідзьо  директором  ІСЄ.   
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В цей же час, через 10 днів, за погодженням з ректором 

Університету “Львівський Ставропігіон” Р.І. Мокриком, директор 

Інституту Східної Європи Університету “Львівський 

Ставропігіон”  В.С.Ідзьо, 13  січня  2003 року, створив  Кафедру 

українознавства (КУ) з правом юридичної особи[8,c.244,c.256].  

За період січня-березня 2003 року була напрацьована концепція 

Кафедри українознавства і вона розпочала втілюватися в життя під 

керівництвом засновника, завідувача кафедри В.С.Ідзьо,  в травні 

2003 року, про що засвідчують нище подані документи[5,c.1-3]. 

 
2.Наказ про створення Кафедри  українознавства  УЛС.   
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Першими науковцями Кафедри українознавства ІСЄ 

Університету “Львівський Ставропігіон” в січні 2003 року були: 

засновник та перший завідувач, проф. В.Ідзьо, проф. П.Кононенко, 

проф. Я.Дашкевич, проф. М.Пришляк, проф. О.Романів, проф. 

Р.Мокрик, проф. В.Грабовецький, доц. Т.Кононенко, доц. Я.Кміт, 

доц. В.Смичок, доц. О.Огірко, науковці: В.Артюх, А.Захарченко та 

інші. В такому складі  Кафедра Українознавства Інституту Східної 

Європи  УЛС пропрацювала до 7  лютого 2005 року[3,c.2]. 

В подальшому 8 лютого 2005 року,  у зв’язку з наданням 

фінансування Університетом “Львівський Ставропігіон”, 

тимчасово, на два роки,  була переведена на Факультет Прикладної 

Лінгвістики(ФПЛ), де 1 лютого 2005 року була затверджена в 

складі, ФПЛ, а 19 лютого 2005 року, таке тимчасове переведення 

Кафедри українознавства ІСЄ було затверджене ректором 

Університету “Львівський Ставропігіон”  -   Романом Івановичем 

Мокриком, про що засвідчують фото-документи[5,c.1-3].   

 
3.Концепція діяльності  Кафедри українознавства  УЛС.   
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 Засновник та завідувач, доктор історичних  наук та один із 

перших професорів Університету “Львівський Ставропігіон” 

(УЛС), Віктор Святославович Ідзьо, створюючи Кафедру 

українознавства (КУ) в Інституті  Східної Європи  УЛС  керувався 

науково-освітніми напрацюваннями вчених УЛС, які працювали  в 

той час під керівництвом  ректора, професора -  Р.І. Мокрика, за 

що останній 29 серпня 2003 р. (протокол №8), рекомендував 

Вченій Раді присвоїти В.С.Ідзьо звання професора, про що 

засвідчує нище поданий документ [3,c.2]. 

 
4.Подання ректора УЛС Р. Мокрика на присвоєння звання 

професора  УЛС директора ІСЄ, зав. кафедрою УК  В. Ідзьо   
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Слід наголосити, що в подальшому Подання ректора УЛС 

Романа Мокрика на присвоєння звання професора УЛС, для 

директора ІСЄ, завідувача Кафедрою українознавства УЛС було 

затверджене Вченою Радою УЛС і В.С.Ідзьо отримав атестат 

професора: УЛС, № 00002, про що засвідчують фото-документи.   
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5.Вручення  атестату професора Університету “Львівський 

Ставропігіон” доктору історичних наук,  В.С. Ідзьо.   

Концепцію кафедри Університету “Львівський Ставропігіон” 

Інституту  Східної Європи  затвердив 20 травня 2003 року на 

засіданні Вченої Ради УЛС, її голова, доктор юридичних наук, 

професор, академік  Василь  Костицький[8,c.244,c.256].  

 
6.Затвердження концепції  КУ  ІСЄ   20  травня 2003 року 

 головою Вченої Ради  УЛС,  академік  В. Костицький.    

Слід наголосити, що утворення 13 січня 2003 р. та затвердження 

концепції Кафедри Українознавства ІСЄ 20  травня  2003 року на 

Вченій Раді УЛС  активно підтримав  відомий український вчений, 

довголітній голова Наукового Товариства ім. Т.Г.Шевченка, один 

із засновників Університету “Львівський Ставропігіон”, професор, 

член-кореспондент НАН України, автор праці по науковому 
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українознавству “Львівський Ставропігіон: національна традиція 

та нові перспективи”, Олег Романів.  

З самого початку знайомства у 1998 році, коли В.Ідзьо на 

запрошення О.Романіва, був гостем НТШ у час коли 27-30 жовтня 

1998 року у Львові проходив Міжнародного Науковий Конгрес 

“125 років Науковому Товариству ім. Т.Г.Шевченка”[10,c.2], до 

часу заснування і діяльності Кафедри українознавства 

Університету “Львівський Ставропігіон” у 2003 році, між 

О.Романівим та В.Ідзьо склались дружні відносини. О.Романів до 

передчасної смерті 3 листопада 2005 року, як і інші прогресивні 

вчені Львова, передусім: Я.Дашкевич, Б.Возницький, 

В.Костицький, Р.Мокрик, завше в усьому підтримував засновника 

та завідувача Кафедри українознавства УЛС професора В.Ідзьо, 

особливо в час  надання  фінансування Кафедри та заснування 

Кафедрою українознавства та виходу 10 грудня 2005 року  

першого  числа  журналу “Українознавець”…[1,c.6]. 

  
7.О.Романів, голова НТШ, один із засновників Університету 

“Львівський Ставропігіон”,  член-кореспондент НАН України, 

надхненник заснування Кафедри українознавства та журналу 

“Українознавець” в Університеті  “Львівський Ставропігіон”.  

Слід наголосити, що власне у період з 2003 по 2005 років 

проходило активне становлення та розвиток Кафедри 

українознавства УЛС, що залишилось не зауваженим на 

Факультеті Прикладної Лінгвістики (ФПЛ), який очолювала 
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професор С.Г.Борзенко. Власне професор С.Г.Борзенко в 2005 році 

офіційно запросила КУ, професора В.С.Ідзьо в лави ФПЛ[5,c.1-3].    

За таких обставин 30 серпня 2005 р. Кафедра українознавства 

була переведена уже  в.о. ректором УЛС  Я.Кмітом на  ФПЛ, про 

що засвідчує нище поданий офіційний наказ, яким В.С.Ідзьо 

призначено на посаду завідувача Кафедри українознавства  ФПЛ. 

 
8.Наказ переведення та  затвердження  завідувача Кафедрою 

українознавства, д.і.н., професора УЛС  В.С.Ідзьо  на ФПЛ.   
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Зразу ж після затвердження Кафедри українознавства на ФПЛ 

під керівництвом її засновника,  професора УЛС В.С.Ідзьо, вчені 

КУ взялася до активної роботи, про що засвідчують нище 

розміщені у цій статті  надані УЛС  Сертифікати.  

В першу чергу було створено друкований орган Кафедри 

українознавства, науковий журнал “Українознавець” [5,c.1-3]. 

 

 
9.Сертифікати надані ректором УЛС професором                            

Р.I. Мокриком завідувачу  КУ , професору УЛС   В.С. Ідзьо   
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Наголошу, що у 2005-2006 роках на Кафедрі українознавства 

ФПЛ активно працювали: проф. В.Ідзьо, проф. М.Пришляк, доц. 

Л.Конюхова, доц. О.Макарчук, доц. З.Бичко, доц. В.Артюх, доц. 

В.Смичок, вчений секретар А.Захарченко, що на фото, та інші… 

 

 

 
10.Робота  Кафедри українознавства УЛС  у  2005-2006 роках. 
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Співпрацю Кафедри українознавства з Факультетом 

“Прикладної Лінгвістики” Університету “Львівський 

Ставропігіон” в 2005 році  підтримало керівництво  Національного 

науково-дослідного інституту Українознавства МОН України, 

який очолював, засновник  наукового  українознавства,  доктор 

філологічних наук, професор,  академік-українознавець, професор 

Кафедри українознавства УЛС з 2003 року  -  Петро Петрович  

Кононенко[4,c.3]. 

 
11.Засновник  та завідувач  Кафедри українознавства  

Університету “Львівський Ставропігіон” професор В.С. Ідзьо  

та директор Національного науково-дослідного інституту 

Українознавства МОН України, професор кафедри 

українознавства  Університету “Львівський Ставропігіон”  

П.П. Кононенко. 

Між Інститутом Українознавства МОН України та Кафедрою 

українознавства була укладена офіційна угода про співпрацю та 

підпорядкування Кафедри українознавства Університету 
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“Львівський Ставропігіон”, як структурного, львівського 

підрозділу, філіалу, Інституту Українознавства  МОН  України.  

В грудня 2012 року угода без змін знову була пролонгована, 

про що засвідчують копії розміщених нище документів. 
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12.Договір між Інститутом Українознавства МОН України та 

Кафедрою українознавства УЛС.  

З часу утворення у 2003 і до 2005 року, Кафедра 

українознавства УЛС під керівництвом засновника та завідувача, 

академіка-українознавця В.С.Ідзя здійснювала комплексне  

вивчення проблем з наукового українознавства: історії, літератури, 
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мови та філософії  за певною  структурою  в яку увійшли високого 

рівня  науковці-українознавці[8,c.244,c.256].  

1 лютого 2005 року Кафедра українознавства, що почала 

працювати на Факультеті Прикладної Лінгвістики, доповнилась за 

наказом декана ФПЛ, професора С.І.Борзенко наступними 

українознавцями: Л.І.Конюхова, О.Г.Макарчук, О.І.Сурмач, 

З.М.Бичко, А.В.Захарченко[8,c.244, c.256, c.305]. 

 
13.Вчені українознавчі: П.П.Кононенко, А.Ю.Пономаренко, 

В.С.Ідзьо під час науково-освітньої праці на Кафедрі  

українознавства Університепту “Львіський Ставропігіон”.  
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14.Структура Кафедри українознавства Факультету 

“Прикладної Лінгвістики” Університету “Львівський  

Ставропігіон”  у  2005-2006  роках. 
 9 березня 2005 року в час святкування дня народження 

Т.Г.Шевченка  Кафедра українознавства УЛС була освячена отцем 

УГКЦ, доктором філософських наук, професором Кафедри 

українознавства М.Пришляком[4,c.3]. 

 
15.Професор КУ, отець-мітрат, сінклер УГКЦ  М. Пришляк  

благословляє  діяльність Кафедри українознавства УЛС.  
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За період 2005  по 2006 роки на Кафедрі українознавства  

Університету “Львівський Ставропігіон”   читали лекції з історії, 

літератури та мови, як українознавства, чільні українознавці 

Інституту Українознавства МОН України, професор Кафедри 

українознавства УЛС, директор Інституту Українознавства, 

академік П.П.Кононенко, завідувач відділу “Мова як 

українознавство” Інституту Українознавства, доцент А.Ю. 

Пономаренко та  багато інших  українознавців[8,c.244, c.256]. 

Активно працювала кафедра Українознавства коли Університет 

“Львівський Ставропігіон” очолив після смерті ректора, професора 

Романа Мокрика, перший проректор, доцент Ярослав Кміт[3,c1]. 

Власне вже новим, виконуючий обов’язки ректора 

Університету “Львівський Ставропігіон”, з 2006 року, професора 

Українського державного університету міста Москви, Я.М.Кмітом 

від імені УЛС, засновника  та завідувача  Кафедри українознавства  

УЛС”,  професора УЛС  В.С. Ідзьо, було нагороджено з нагоди 45-

ти ліття, почесною грамотою УЛС[4,c.3].   

 
16.Ректор  Я.М.Кміт  на  засіданні  Кафедри українознавства.  

Слід наголосити, що новий ректор Університету “Львівський 

Ставропігіон”, професор Ярослав Кміт теж приділяв діяльності 

Кафедри українознавства велику роль, про що засвідчує надання 

після почесної грамоти, завідувачу кафедрою УЛС В.С.Ідзьо, 

“Сертифікату учасника других Ставропігіївських читань: Освітні і 

культурні традиції Львівської Ставропігії: педагогіка, духовність, 

творчість”, які відбулись 26-28 травня 2006 року в місті 

Львові[3,c.2]. 

Слід наголосити, що “Другі Ставропігіївські читання: Освітні і 

культурні традиції Львівської Ставропігії : педагогіка, духовність, 
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творчість” були прсвячені 750-ти річчю міста Львова, 420-ти 

річчю Ставропігіону, 410-річчю від дня народження Петра 

Могили, 150-ти річчю від дня народження Івана Франка і 5-ти 

річчю заснування Університету “Львівський Ставропігіон”[4,c.3]. 

 
17.Засновник та завідувач Кафедри українознавства професор 

В.С. Ідзьо нагороджений ректором УЛС Я.М. Кмітом, з нагоди 

45-ти ліття, почесною грамотою УЛС.   
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18.Засновник та завідувач Кафедри українознавства професор 

В.С. Ідзьо нагороджений ректором УЛС Я.М. Кмітом,  

Сертифікатом “Другі Ставропігіївські читання: Освітні і 

культурні традиції Львівської Ставропігії: педагогіка, 

духовність, творчість”.   
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При зміні статусу та структури “ФПЛ” у 2007 році, Кафедра 

українознавства, у зв’язку з структурними змінами в Університеті 

“Львівський Ставропігіон”…, в зв’язку з тим, що “Факультет 

Прикладної Лінгвістини” припинив своє існування і назавжди 

канув в небуття…, вчені ФРЛ: Л.І.Конюхова, О.Г.Макарчук, 

О.І.Сурмач, З.М.Бичко вийшли з Кафедри українознавства УЛС… 

 
19.Завідувач та професор Кафедри українознавства УЛС 

В.Ідзьо та П.Кононенко – академіки  АНВШ  України.   

 Сама Кафедра українознавства з чільними вченими: проф. 

П.П.Кононенком, проф. Я.М.Кмітом, проф. В.В.Грабовецьким, 

проф. Я.Р.Дашкевичем, проф. М.Д.Пришляком, проф. Т.П. 

Кононенком,доц. В.Д.Смичком, доц. В.С.Артюхом, доц. 

В.Д.Смичком, доц. О.В.Огірком під керівництвом доктора 

історичних наук, професора, академіка АНВШ України В.С.Ідзьо 

знову ввійшла до складу Інституту Східної Європи, Університету 

“Львівський Ставропігіон”, що дало можливість засновнику та 

завідувачу Кафедри українознавства, директору та засновнику  

Інституту Східної Європи Університету “Львівський 

Ставропігіон”,  доктору історичних наук,  професору, академіку 
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АНВШ України В.C.Ідзьо самостійно, згідно діючого 

законодавства, проводити кадрову політику щодо 

укомплектування Кафедри українознавства вченими-

українознавцями: докторами наук, професорами, академіками, 

доцентами, викладачами[1,c.6]. 

Нову кадрову реорганізацію інфраструктури Кафедри 

українознавства  Університету  “Львівський Ставропігіон” у 2007 

році було блискуче проведено засновником та завідувачем, 

академіком-українознавцем В.С.Ідзьо, за участю фахівця з  

Прикарпатського Національного університету, вчителя В.С.Ідзя, 

професора та академіка АНВШУ - В.В.Грабовецького[6,c.5]. 

 
20.Завідувач та професор Кафедри українознавства 

Університету “Львівський Ставропігіон” В.С. Ідзьо та               

В.В. Грабовецький - академіки АНВШ  України.  
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 Слід наголосити, що кадрова реорганізація інфраструктури  

Кафедри українознавства Університету “Львівський Ставропігіон” 

у 2007 році було блискуче проведено засновником та завідувачем, 

академіком-українознавцем В.Ідзьо, також за допомогою фахівців-

українознавців з Національного Науково-Дослідного Інституту 

Українознавства, зокрема, директора Інституту Українознавства 

академіка П.Кононенка, провідного наукового співробітника 

ННДІУ, академіка АНВШ України -  М.Недюхи[1,c.6]. 

Реорганізація була проведена, оскільки зросла потреба у 

фахівцях-українознавцях, які здатні вирішувати завдання в галузі  

розробки комплексної стратегії в усіх галузях наукового 

українознавства[7,c.1-3]. 

Зокрема директор Інституту Українознавства, академік П. 

Кононенко повважав, що і з 15-ма, а не 20-ма вченими,  Кафедра 

українознавства Інституту Східної Європи УЛС здатна вирішувати 

завдання в галузі  розробки комплексної стратегії в усіх галузях  

наукового українознавства...[8,c.256].  

 
21.Завідувач та професор Кафедри українознавства УЛС 

В.С.Ідзьо та професор кафедри Кафедри українознавства  

М.П.Недюха - академіки відділення українознавства АНВШУ. 
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Поглиблене вивчення всіх аспектів українознавства, 

комп’ютерних технологій та іноземних мов забезпечило 

відповідний рівень підготовки фахівців з наукового 

українознавства, і дало можливість розв’язувати завдання в різних 

українознавчих галузях, передусім сферах археографії та 

джерелознавства за участю  професора КУ Я.Р.Дашкевича[1,c.6]  

 
22.Вчені  Кафедри  українознавства В. Ідзьо  та  Я. Дашкевич.  
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Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи УЛС, за 

участю Інституту Українознавства МОН України у 2007-2010 

роках, по проблемі “філософія, як українознавство” було 

напрацьовано,  ІІІ томи  “Історії Філософії”, які зробили прорив в 

області, як філософської так і гуманітарної науки незалежної 

України[4,c.3].  

 

 
23.Редактор трьох томів, завідувач Кафедри українознавства, 

д.і.н., академік Віктор  Ідзьо,  автор трьох томів   “Історія 

Філософії”, професор Кафедри українознавства, о. Михайло. 

Пришляк.                                                        
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В 2011-2012 роках у зв’язку з відходом у вічність вчених  

Кафедри українознавства УЛС, професорів М. Пришляка та Я. 

Дашкевича на Кафедру українознавства було прийнято на посаду 

професора, як старих вчених, доцентів кафедри: Я.Кміта, 

Т.Кононенка, О.Огірка так і нових професорів: Я.Калакуру, 

М.Недюху, В.Гаркушу, З.Партико, доцентів: В.Кобилюха, 

Т.Каляндрука,  В.Гаюка[6,c.5].  

 
24. Професор Кафедри Українознавства УЛС, д.і.н., академік 

Я. Калакура, завідувач Кафедри Українознавства, д.і.н., 

академік В. Ідзьо.  

 
25. Професор Кафедри українознавства УЛС, президент 

Академії Наук “Трипільська Цивілізація”, академік 

В.Гаркуша, завідувач Кафедри українознавства, д.і.н., 

професор, академік В.Ідзьо.  
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26. Завідувач Кафедри українознавства, д.і.н., академік В.Ідзьо, 

професор Кафедри українознавства  УЛС, д.ф.н. Т.Кононенко. 

 
 27.Завідувач Кафедри українознавства, д.і.н., академік В.Ідзьо, 

професор Кафедри українознавства  УЛС, д.ф.н. О.Огірко. 
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28. Завідувач Кафедри українознавства, д.і.н., академік В.Ідзьо, 

доцент  Кафедри українознавства  УЛС, кандидат історичних 

наук  В. Артюх. 

 
29.Завідувач Кафедри українознавства, д.і.н., академік В.Ідзьо,  

доцент  Кафедри українознавства  УЛС  В. Гаюк. 
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30. Завідувач Кафедри українознавства, д.і.н., академік В.Ідзьо,  

професор Кафедри українознавства  УЛС,  В.Кобилюх. 

 
31.Завідувач Кафедри українознавства, д.і.н., академік В. Ідзьо,  

доцент  Кафедри українознавства  УЛС,  кандидат 

економічних наук Т. Каляндрук. 
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На початку 2013 року в зв’язку з ювілеєм Кафедри 

українознавства, за рекомендацією ректора УЛС, професора 

Кафедри українознавства УЛС Я.Кміта, на посаду доцента було 

прийнято вчених: В.Хитрука, І.Сварника[1,c.6; 6,c.5]. 

 
32. Завідувач Кафедри українознавства, д.і.н., академік                

В. Ідзьо,  доцент  Кафедри українознавства  УЛС,  кандидат 

філологічних наук В. Хитрук. 

 
33.Завідувач Кафедри українознавства, академік В. Ідзьо,  

доцент  Кафедри українознавства  УЛС,  І. Сварник. 
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Сьогодні потреба в українознавцях зростає, на них вже є  

державне замовлення. Саме з цими запитами пов’язане 

функціонування  з  2013 по 2015 роки Кафедри українознавства в 

Університеті “Львівський Ставропіґіон”, оскільки діяльність 

Кафедри українознавства науково розвиває весь Університет 

“Львівський  Ставропігіон”, тому, що наукове українознавство  

здатне розробляти нові методики викладання та впорядкування 

історичної, мовної, філософської та літературної  термінології. 

 Для науково-дослідної діяльності Кафедри українознавства, 

Університет “Львівський Ставропіґіон”, має з 2005 року своє 

наукове видання, друкований орган Кафедри українознавства - 

науковий журнал “Українознавець” засновник та головний 

редактор якого, академік-українознавець В.С.Ідзьо,  виконує свою 

видавничу роботу у співпраці з Національним науково-дослідним 

інститутом Українознавства Міністерства освіти та науки України, 

який очолює доктор філологічних наук, професор Кафедри 

Українознавства, академік НАН України - П.П. Кононенко[1,c.6].  

 
34.Ректор УЛС, професор  Я. Кміт, декан ФПЛ, професор                

С. Борзенко,  засновник  та  завідувач КУ, головний редактор 

наукового журналу “Українознавець” Університету 

“Львівський Ставропігіон”, д. і. н.,  академік АНВШ України 

В. Ідзьо на засіданні Вченої  Ради УЛС  з нагоди обговорення 

та затвердження чергового числа  “Українознавця”. 
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35.Науковий журнал  Кафедри українознавства УЛС у 2005-

2013рр. Завідувач та професор КУ УЛС, головний редактор та 

член Редакційної Ради наукового журналу “Українознавець”:  

В. Ідзьо  та  П. Кононенко. 

Слід наголосити, що Кафедра українознавства Університету 

“Львівський Ставропігіон” та утворений нею спільно з 

Національним науково-дослідним інститутом Українознавства 

Міністерства освіти та науки України, науковий журнал 

“Українознавець”, що виходить на високому науковому та  

навчально-методичному рівні, з 2005 по 2013 роки, випустив 13 

чисел наукових праць, сьогодні розвиваючись, активно публікує 

наукові праці вчених-українознавців з усього Світу[1,c.6; 6,c.5].  

Слід наголосити, що журнал “Українознавець” сьогодні у 2013 

році, як ніколи для своєї діяльності, виконання науково-

дослідницьких програм з наукового українознавства, потребує 

фінансової підтримки, яку надіється отримати в фінансовій 



 33 

інфраструктурі свого засновника - Національному науково-

дослідному інституті Українознавства та всесвітньої історії 

Міністерства освіти та науки України[4,c.3; 6,c.5].  

 
36.Науковий журнал  Кафедри українознавства УЛС у 2005-

2013рр. Головний редактор та член редколегії журналу 

“Українознавець” В. Ідзьо  та  Я. Кміт. 

Надіємось, що засновник наукового українознавства, доктор 

філологічних наук, академік АНВШ України, професор Кафедри 

українознавства Університету “Львівський Ставропігіон”, академік 

НАН України, президент Міжнародної асоціації українознавців - 

Петро Петрович Кононенко з розумінням віднесеться до нагальних 

потреб Кафедри українознавства “Університету Львівський 

Ставропігіон” та  наукового журналу “Українознавець”[1,c.6].  
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37.Науковий журнал  Кафедри українознавства Університету 

“Львівський Ставропігіон”, 2005-2013рр. “Українознавець”. 

Завідувач Кафедри українознавства Університету “Львівський 

Ставропігіон” В. Ідзьо та І. Огірко - технічний редактор 

наукового журналу “Українознавець”  у  2012-2014 роках.   
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Cлід наголосити, що за ініціативою Національного науково-

дослідного інституту Українознавства МОН України, головного 

редактора наукового журналу “Українознавець”, завідувача 

Кафедрою українознавства УЛС  В.С. Ідзьо,  у 2006 р. було обрано 

на загальних зборах Академії Наук Вищої Школи України, по 

відділенню українознавства -  академіком АНВШ України, яке так 

широко святкувалося за участю ректора, професора Я.М. Кміта, 

всім колективом  Університету  “Львівський  Ставропігіон” [3,c.2]. 

 
38.Вручення академіком, членом президії АНВШ України  В. 

Качканом на засіданні відділення українознавства,  В. Ідзьо  

посвідчення та диплому академіка АНВШ  України. 

Отже, сьогодні у 2013 році, Кафедра українознавства, науковий 

журнал “Українознавець” розвиваючи свою діяльність, ставлять 

перед ННДІ Українознавства МОН України клопотання про 

включення та фінансування Кафедри українознавства УЛС, 

журналу “Українознавець” в українознавчу інфраструктуру 

Національного науково-дослідного інституту Українознавства 

Міністерства освіти та науки України, з правом використання його  

офіційної термінології: Національний науково-дослідний інститут 

Українознавства Міністерства освіти та науки України, Кафедра 

Українознавства  Університету “Львівський Ставропігіон”. З цією 

термінологією були напрацьовані завідувачем Кафедрою 

Українознавства академіком В.С.Ідзьо в 2013 році “Лекції з 

Українознавства”[1,c.6; 6,c.5].  
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39.Лекції з Українознавства напрацьовані Кафедрою 

українознавства Університету “Львівський Ставропігіон” у 

2006-2013 роках у співпраці з  УУМ  та  ННДІУ МОН  України.    

Отже напрацьована за 2003-2013 роки високого рівня 

українознавча інфраструктура, яка розвинулась на основі Угоди 

Національного науково-дослідного внституту Українознавства та 

всесвітньої історії Міністерства освіти та науки України з 

Кафедрою українознавства Університету “Львівський 

Ставропігіон”  є вірною, якщо взяти за основу тісну науково-

дослідну, українознавчу співпрацю, яка спільно з Національним 

науково-дослідним інститутом Українознавства і Кафедрою 

українознавства Університету “Львівський Ставропігіон”  

проводиться  з  2003  по  2013 роки[6,c.5; 8,c.244,c.256]. 
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Слід наголосити, що ця співпраця має доробки у вигляді 

Збірників наукових праць, наукових монографій та випусків 

наукового журналу “Українознавець”[4,c.3; 6,c.5]. 
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40.Наукові праці напрацьовані завідувачем Кафедрою 

Українознавства Університету “Львівський  Ставропігіон”, 

академіком Віктором Ідзьо  у 2012-2013 роках. 

Кафедра українознавства УЛС у 2005-2012 роках також 

рекомендувала до друку наукові праці вчених: вченого секретаря 

Кафедри Українознавства А.Захарченка, доцента О.Нирка, доцента 

В.Артюха та доцента Є.Перепічки. Слід наголосити, що книга 

“Феномен Степана Бандери”, нещодавно отримала першу  

державну премію імені героя України Степана  Бандери[1,c.6]. 
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Активно працювала Кафедра українознавства, беручи участь в 

усіх науково-освітніх заходах УЛС з проблем наукового 

українознавства,  і  в  2013 році. За редакцією завідувача Кафедри 

Українознавства УЛС  доктора історичних наук, академіка В.Ідзьо, 

під грифом та за рекомендацією Кафедри українознавства УЛС, 

вийшла також монографія журналіста М.Буджака “Історія 

Тлумача” до 800-ліття галицького міста Тлумача[5,c.1-3]. 

  
41.Праці рекомендовані Кафедрою українознавства  до  друку. 
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Кафедра Українознавства активно готувала з студентів 

Університету ”Львівський Ставропігіон” дослідників з проблем 

наукового українознавства: історії, філології, філософії[5,c.1-3]. 

За період з 2003 по 2013 роки вчені Кафедри українознавства 

читали курси лекцій з наукового українознавства на: факультетах 

Прикладної лінгвістики, Психологічному та Технічному 

факультеті. За період з 2003 по 2013 роки були підготовлені з 

наукового українознавства: спеціалісти та магістри[8,c.244,c.256].  

Українознавці з УЛС у 2003-2013 роках навчалися також і в 

Національному  науково-дослідному  інституті  МОН  України.   

 
42.Студенти Університету “Львівський Ставропігіон”, які 

прослухали курс лекцій за спеціальністю ”Українознавство”. 

Слід наголосити, що завідувач Кафедри українознавства УЛС 

академік В.С. Ідзьо,  професори кафедри: І.В. Огірко, О.В. Огірко 

та доценти кафедри: В.В.Гаюк, В.О. Кобилюх, В.Хитрук активно 

беруть участь в усіх науково-освітніх заходах які проводить 

ректорат УЛС, під керівництвом ректора, професора-

українознавця  Я.М. Кміта[2,c.2]. Зокрема у засіданнях  Вчених 

Рад та Міжнародних наукових конференціях, де на останній  в 

2013 році завідувачу Кафедри українознавства доктору історичних 

наук, академіку В.С.Ідзьо була надана Подяка та Міжнародна 

наукова премія імені короля Данила Галицького, а також Подяка 

Національної бібліотеки імені Василя Стефаника[4,c.3; 2,c.2]. 



 42 
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43.Участь завідувача Кафедри українознавства,  академіка 

В.С.Ідзя у Міжнародних наукових конференціях, які проводив  

Університет  “Львівський Ставропігіон” у 2003-2013 роках. 
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44.Академік  Віктор Ідзьо – засновник та завідувач Кафедри 

українознавства Університету “Львівський Ставропігіон”, 

головний редактор наукового  журналу “Українознавець”!  
Подяки  Президента  України  В. Ющенка  та   

директора ЛНБ  імені Василя Стефаника  М. Романюка. 

 



 46 
 



 47 

 

 
45.Учасники українознавчих урочистостей, форумів та 

щорічних наукових конференцій  українознавців, у 2003-2013 

роках від УЛС, ректор, професор  Я.М. Кміт та завідувач  

Кафедри українознавства, академік-українознавець В.С. Ідзьо. 
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46.Подяки Ректора, Вченої Ради Університет “Львівський 

Ставропігіон”, наукові премії за науково-освітню роботу КУ  в 

2006-2013 роках з укладання наукової концепції – “Король 

Данило  та  Українська держава  в  ХІІІ столітті”. 
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Для успішного розв’язання завдань наукового українознавства, 

глобального розвитку Кафедри українознавства, журналу 

“Українознавець” надіться на підтримку ректора Університеті 

“Львівський Ставропіґіон”, професора-українознавця  Я.М. Кміта, 

оскільки, щоб успішно втілити всі українознавчі ініціативи 

Кафедрі Українознавства в подальшому, в 2014-2015 роках, 

потрібна підтримка Університету “Львівський Ставропігіон” для 

подальших наукових досліджень вчених-українознавців та їх 

публікації у фаховому журналі “Українознавець”, який розвиває 

міжнародну науково-видавничу українознавчу співпрацю зі 

створеними й активно функціонуючими Кафедрами 

українознавства в Польщі при Варшавському Університеті, в 

Українському державному університеті міста  Москви, в 

Українському Вільному Університеті в Мюнхені, українській 

освітній системі в США, Канаді, Великій  Британії та  Німеччині 

[1,c.6]. Слід також наголосити на особистому науковому вкладі  в 

розбудову засновника та завідувача Кафедрою українознавства 

УЛС, академіка В.С.Ідзьо. Більше 60 монографій та біля 1000  

наукових праць яскраво засвідчують, що власне вони складають 

наукове  підґрунтя українознавчих досліджень в УЛС[7,c.1-3].  

У висновок слід наголосити, що заснована у 2003 році Кафедра 

українознавства Університету “Львівський Ставропіґіон, та після 

Помаранчевої революції, в 2005 році науковий журнал 

“Українознавець”, в науково-освітній діяльності в 2013 році 

орієнтуються виключно на профільний державний заклад - 

Національний науково-дослідний інститут Українознавства МОН 

України, який координує діяльність усіх Кафедр українознавства, 

створює українознавчі програми для конкретних кафедр, надає 

всесторонню, в тому числі й фінансову допомогу, проводить 

українознавчі форуми та щорічні міжнародні наукові конференції  

українознавців, постійними учасниками яких є, у 2003-2013 роках 

від Університету “Львівський Ставропіґіон” ректор, професор-

українознавець  Я.М. Кміт та завідувач Кафедри українознавства,  

д.і.н., академік-українознавець В.С. Ідзьо[2,c.2; 5,c.1-3]. 

28 грудня 2013 року Кафедра українознавства УЛС 

відсвяткувала своє 10-ти ліття. Слід наголосити, що вчені Кафедри 

українознавства серйозно віднеслись до ювілею і виступивши на 

ювілейному святі з  новими  науковими  дослідженнями[9,c.2]. 
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47.Святкування 10-ти ліття  Кафедри   українознавства УЛС. 
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13 січня 2003 року, рівно через 10 років, Кафедра 

українознавства вийшла з складу Інституту Східної Європи і для 

вирішення всіх свої глобальних проблем, використовуючи традиції  

Кафедри Українознавства Варшавського університету,  отримавши 

повну автономію, перепризначилась  ректорату УЛС[2,c.2; 9,c.2].  

З нагоди цієї події та 10-ти ліття Кафедри українознавства УЛС 

було засновано нового типу «Атестати професорів та доцентів» 

Кафедри українознавства з Серією КУ УЛС та номерацією з №001 
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48.Вручення атестатів професора та доцента вченим Кафедри   

українознавства УЛС з  нагоди 10-ти ліття з часу заснування.   

Вченим Кафедри українознавства, про що засвідчено на фото: 

В.Ідзьо, Я.Кміту, О.Огірку, В.Кобилюху, В.Хитруку, І.Сварнику за 

наукові монографії, книги, брошури, були вручені нового типу 

атестати професорів та доцентів Кафедри Українознавства УЛС, 

що дає право з оптимізмом дивитись  в  наукове  майбутнє...[9,c.2]. 

 
49.Кафедри  українознавства  в час святкування  10-ти  ліття.   
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Cлід наголосити, що активно працювала Кафедра 

Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» і в 2014-

2015 роках.  

30 березня 2014 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної Європи було відкрито відділення «Санскритології та 

давньоукраїнської культури мистецтв і духовності як нашого 

питомого спадку збереженого як в Україні так і в світі», яке 

очолив кандидат філологічних наук, доцент Кафедри 

Українознавства  Василь  Хитрук. 

6 червня 2014 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  

Європи  було відкрито відділення «Стародавньої історії України», 

яке очолив кандидат історичних наук, доцент Кафедри 

Українознавства  Вадим  Артюх. 

16 березня 2015 року на Кафедрі Українознавства  Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення, яке очолила магістр 

релігійних наук, науковий співробітник Кафедри Українознавства 

Інституту Східної  Європи  Любомира  Бурка. 

15 квітня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Дослідження 

української лицарської культури», яке очолив кандидат 

економічних наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту 

Східної  Європи  Тарас  Каляндрук. 

25 квітня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Археоастрономії 

України та Європи», яке очолив кандидат технічних наук, доцент 

Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи Геннадій  

Гриценко. 

22 травня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної Європи  було відкрито відділення «Сучасної української 

літератури», яке очолила літературознавець та сучасний 

письменник  Мирослава  Замойська. 

26 травня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної Європи  було відкрито відділення «Праксеології та 

культури праці», яке очолив науковий співробітник Кафедри 

Українознавства  Мирослав  Павлюк. 

3 червня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  

Європи  було відкрито відділення «Української книги та 

книговидання», яке очолила директор книговидавничого відділу 
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НТШ, науковий співробітник Кафедри Українознавства  Ірина  

Мельничук. 

18 червня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Класичної 

санскритології», яке очолив санскритолог, професор Кафедри 

Українознавства Інституту Східної  Європи  Василь  Кобилюх. 

26 cерпня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Християнська 

філософія», яке очолив доктор філософії, професор Кафедри 

Українознавства Інституту Східної  Європи  Олег  Огірко 

2 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Українського 

красномовства і класичної риторики», яке очолила доктор 

філософських наук, професор  Кафедри Українознавства Інституту 

Східної  Європи  Галина  Сагач 

12 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Українського 

перекладу», яке очолив філолог-перекладач, викладач Кафедри 

Українознавства Інституту Східної Європи  Олесь Дудин 

28 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Культури та історії 

Ставропігії», яке очолив кандидат педагогічних наук, професор 

Кафедри Українознавства  Інституту Східної  Європи  Ярослав 

Кміт 

29 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Дискусійні питання 

історії міждержавних відносин», яке очолила магістр української 

історії, аспірант IV курс, викладач  Кафедри Українознавства  

Інституту Східної  Європи  Таня  Мосійчук 

29 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної  Європи  було відкрито відділення «Українсько-польських 

відносин та історії України», яке очолила магістр української 

історії, докторант Інституту Історії Вроцлавського університету, 

викладач Кафедри Українознавства  Інституту Східної  Європи  

Катерина Хоронжук 

2 жовтня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної Європи  було відкрито відділення  «Християнська історія»  
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яке очолив доктор історичних наук, професор Кафедри 

Українознавства Інституту Східної  Європи  Віктор Ідзьо 

Слід наголосити, що відкрите 25 квітня 2015 року відділення 

«Археоастрономії України та Європи», яке очолив, доцент 

Кафедри  Українознавства  Інституту Східної Європи Геннадій 

Гриценко зразу активно включилося в науково-дослідну роботу. 

Так 14 травня 2015 року відділення «Археоастрономії України та 

Європи» уклало Угоду про наукову, освітню і дослідну співпрацю 

з факультетом «Соціології і права» Національного Технічного 

Університету України «Київський Політехнічний Інститут».  

 
У висновок наголосимо, що для успішної діяльності Кафедра 

Українознавства Інституту Східної Європи УЛС в 2016-2017рр. і 

надалі буде відкривати профільні науково-дослідні Відділення.  
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