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Нарада на Кафедрі Українорзнавства Інституту Східної Європи з приводу
Міжнародної наукової конференції «Гетьман України Іван Виговський та його діяльність
в розбудові Української козацької держави XVII століття». ©
15 травня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) відбулась нарада директора
Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора, віцепрезидента Академії Наук ”Трипільська Цивілізація”, академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата
премії імені академіка І.П. Крип’якевича, лауреата Міжнародної премії імені Данила Галицького Віктора Ідзя з
завідувачем Відділу «Дослідження історії козацтва», заступником директора Інституту Східної Європи, доктором
філософії, професором Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи - Тарасом Каляндруком, в якій взяли
участь вчені Кафедри Українознавства та співробітники Інституту Східної Європи…

Предметом зустрічі та обговорення були ті обставини, що 17 листопада 2018 року з 11 години у приміщенні
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т. Шевченка, д.13), Відділ «Дослідження історії
козацтва» Інституту Східної Європи, який очолює професор Тарас Каляндрук, спільно з Науковою Бібліотекою,
проводять Міжнародну наукову конференцію «Гетьман України Іван Виговський та його діяльність в розбудові
Української козацької держави XVII століття» яка присвячена 360 - літтю укладення Гадяцької угоди України з
Польщею(1658-2018рр.). Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції передбачається
обговорення ряду актуальних питань, зокрема: 1. Роль Відділу: «Дослідження козацтва» Інституту Східної Європи у
створенні міжнародного координаційного центру козацтва з проблем наукового дослідження сучасного українського
козацтва. 2. Роль Відділу: «Дослідження історії козацтва» Інституту Східної Європи в умовах російської агресії…
На конференції також відбудеться презентація науково-популярного фільму «Гетьман України - Іван
Виговський» (кіно-режисер, завідувач Відділу «Дослідження історії козацтва» ІСЄ, професор Тарас Каняндрук).
… У підсумку, на нараді в ІСЄ було наголошено, що в Програмі міжнародної наукової конференції на нинішній
день, вже є 22 доповідачі, з України і Європи, які бажають виступити з науковими доповідями, а отже, наголосив
професор Тарас Каляндрук, ми вже розпочали серйозно готуватися до конференції, оскільки з вересня козацьких
організацій, бажаючих взяти участь у науковій конференції побільшає… Сьогодні Відділ «Дослідження історії
козацтва» ІСЄ, для всіх бажаючих взяти участь у Міжнародній науковій конференції, продовжує реєстрацію тем
наукових доповідей за електронною адресою: Е-mail: ukrainoznavezz@ukr.net до 15 листопада 2018 року…
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ЗАПРОШЕННЯ
17 листопада 2018 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної
наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13), Відділи: «Дослідження козацтва», «Історія
мистецтва» Інституту Східної Європи(ІСЄ), Кафедра Українознавства, науковий журнал
«Українознавець» спільно з Науковою Бібліотекою, проводять Міжнародну наукову
конференцію «Гетьман України Іван Виговський та його діяльність в розбудові Української
козацької держави XVII ст.» яка присвячена 360 - літтю укладення Гадяцької угоди України з
Польщею(1658-2018рр.).
Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції передбачається обговорення
ряд актуальних питань, зокрема: 1. Роль Відділу «Дослідження козацтва» в сучасних козацьких
об’єднавчих процесах. 2. Перспектива сучасного розвитку українського козацтва в умовах
російської агресії. 3. Відділ «Дослідження козацтва» новий міжнародний центр козацтва.
На конференції відбудеться презентація науково-популярного фільму «Гетьман України –
Іван Виговський»(кіно-режисер, завідувач Відділу «Дослідження українського козацтва»
Інституту Східної Європи, професор Тарас Каняндрук) та обговорення ряду наукових
монографій. До участі з науковими доповідями, краєзнавчо-пошуковими розвідками
запрошуються науковці, викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні діячі, які
мають потребу взяти участь в роботі Форуму, який проводить ІСЄ. Продовжується реєстрація
тем наукових доповідей за електронною адресою: Е-mail: ukrainoznavezz@ukr.net до
15 листопада 2018 р. - ©Інститут Східної Європи.

Гетьман України, граф Іван Виговський (Малюнок з літопису Величка).

Печатка гетьмана України Івана Виговського
«гетьмана великого князівства Руського по Гадяцькій унії»
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