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Василь Бойчук 

Призначення завідувача  Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia 

Populare» Кафедри Українознавства Інституту Східної Євpопи журналіста Ігора Мелеха  - 

заступником директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи  

та співпраця з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола. 
 

16 жовтня 2017 року після святкування в Львові свята Покрови Пресвятої Богородиці, на Кафедру 

Українознавства(КУ) Інституту Східної Європи(ІСЄ) з Риму прибув завідувач Відділення «Міжнародної народної 

дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» Кафедри Українознавства Інституту Східної Євpопи 

журналіст, член Асоціації римських журналістів, Ігор Мелех.  

За таких обставин на Кафедрі Українознавства ІСЄ під керівництвом завідувача Кафедрою Українознавства, 

директора ІСЄ доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, всіх вчених Кафедри 

Українознавства, заступника директора з науково-технічної співпраці Інституту Східної Європи доктора фізико-

математичних наук, професора Ігора Огірка, співробітників Інституту Східної Євpопи та Кафедри Українознавства, 

директора видавництва журналу «Українознавець», кандидата хімічних наук, доцента Кафедри Українознавства 

Олександри Романюк, було обговорено проблеми подальшої міжнародної науково-освітньої співпраці з Римським 

Католицьким Університетом ім. Павла Апостола, зокрема спільне вшанування в першій половині грудня 2017 року в 

містах Неаполі та Римі засновника Українського королівства в ХІІІ столітті - Папи Римського Іннокентія IV…  

 
На нараді завідувачем Кафедрою Українознавства, директором Інституту Східної Європи, доктор історичних 

наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо наголошено, що Інститут Східної Європи приділяє 

міжнародній співпраці з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола, з яким підписав Угоду про 

співпрацю в 2016 році, велику увагу. Директором ІСЄ, академіком Віктор Ідзьо було наголошено, що заснований і 

очолюваний ним Інститут Східної Європи з 10 липня 2017 року вже є самостійною юридичною особою і науково-

дослідним та громадським закладом України, який буде активно розбудовувати науково-дослідну співпрацю з 

Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола…  

Директором Інституту Східної Європи академіком Віктором Ідзьо було сказано, що Інститут Східної Європи  

складається з Кафедри Українознавства, яка має наукові відділення та наукового журналу «Українознавець». 

30 вересня в Інституті Східної Європи утворено Вчену Раду, яку очолює доктор філологічних наук, професор, 

академік Петро Кононенко, вчений секретар доктор філологічних наук, професор  Зиновій Партико. 
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Заступник директора  з науково-технічної роботи доктор фізико-математичних наук, професор в свою чергу 

наголосив, що для успішного проведення вшанування Папи Римського Іннокентія IV наголосив для актиівї 

розбудови ІСЄ потрібно проводити активну міжнародну діяльність, тому запропонував успішно працюючого на 

Кафедрі Українознавства, завідувача Відділення «Міжнародної народної дипломатії» журналіста-міжнарродника 

Ігора Мелеха, призначити заступником директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи. Власне 

журналіст Ігор Мелех вже в якості заступника директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи в грудні 

2017 року в Неаполі та Римі буде проводити Круглі столи за участю Української Греко-Католицької Церкви, 

української громади та італійців, які матимуть за мету вшанувати засновника Українського Королівства в ХІІІ 

столітті - Папу Римського Іннокентія IV та подружити українців та італійців... Власне журналіст Ігор Мелех вже в 

якості заступника директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи в грудні 2017 року в Неаполі в 

кафедральному соборі святого Ювінарія, де покоються мощі Папи Римського Іннокентій IV, у співпраці з Римським 

Католицьким Університетом імені Павла Апостола, організує нашому заходу міжнародну мас-медійну підтримку… 

…Для керівництва Римського Католицького Університету імені Павла Апостола через призначеного заступника 

директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи, журналіста Ігора Мелеха в Рим були передані 

офіційні документи про набуття Інституту Східної Європи самостійного юридичного статусу в Україні…   
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Для керівництва Римського Католицького Університету імені Павла Апостола директор Інституту Східної 

Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктором Ідзьо через заступника директора з Міжнародних 

відносин, Ігора Мелеха просив передати відання і наголосити, що зареєстрований в органах юстиції 10 липня 2017 

року Інститут Східної Європи, що складається з Кафедри Українознавства, яка має наукові відділення та науковий 

журналу «Українознавець», утвореної 30.09.2017 року Вчену Раду, яку очолює доктор філологічних наук, професор, 

академік Петро Кононенко, вчений секретар доктор філологічних наук, професор Зиновій Партико, готовий до 

активної  міжнародної науково-освітньої співпраці втому числі по проблемі захисту наукових дисертацій, оскільки 

уже скоро, за угодою, ІСЄ робитиме захисти докторських дисертацій за ліцензією МАУП - «Доктор філософії»... 
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Директор Інституту Східної Європи академік Віктор Ідзьо для керівництва Римського Католицького 

Університету імені Павла Апостола через заступника директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи, 

журналіста Ігора Мелеха надав всі офіційні юридичні документи, продемонстрував герб та печатку Інституту 

Східної Європи, презентував нове число наукового журналу Кафедри Українознавства ІСЄ «Українознавець»… 

 
На завершення наради керівництво ІСЄ, вчені Кафедри Українознавства, редколегія журналу «Українознавець» 

привітали журналіста Ігора Мелиха з призначенням його на важливу посаду - заступника директора з міжнародних 

відносин Інституту Східної Євpопи  і побажали йому успішної праці… Також заступнику директора з міжнародних 

відносин Інституту Східної Євpопи журналісту-міжнароднику Ігору Мелеху було наголошено, що детально з новим 

юридичним статусом Інституту Східної Європи керівництво Римського Католицького Університету імені Павла 

Апостола може  ознайомитися на Сайті  Інституту Східної Європи: www. easterneurope.nethouse.ua 

 
Керівництво, науковці Римського Католицького Університету імені Павла Апостола запрошені Інститутом 

Східної Європи в Україну, місто Львів на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта в 

Українській козацькій державі в XVI-XVIII ст.»), яку проводить ІСЄ і яка відбудеться 18 листопада 2017 року  

з 11 год. у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці (пр. Т.Шевченка, д.13)… 
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