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Вступ
Наукова монографія віце президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук
Євразії, академіка АНВШ України, доктора історичних наук, професора, засновника та завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу
“Українознавець” Віктора Ідзьо “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої
історії МОН України, Львівська Філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи (2003-2018рр.)”
досліджує науково-освітню діяльність Кафедри Українознавства(КУ) Інституту Східної Європи(ІСЄ), наукового
журналу “Українознавець” з часу заснування 14 січня 2003 році до кінця 2018 року.
Наукова монографія “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН
України, Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)”, що напрацьована
до 15-ти ліття, робить глибокий аналіз джерел з архіву Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, та
наукового журналу “Українорзнавець”, більшість яких аналізуються та апробуються вперше.
В монографії “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська Філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” буде наголошено, що
досліджені архівні джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворюють активну науково-дослідну, освітню та
громадську діяльність Кафедри Українознавства у 2003-2018 роках.
В моногафії “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” буде наголошено, що з
відновленням незалежності України наука і освіта стала власною справою українського народу, внаслідок повної
дескридитації науково-освітніх закладів, які були утворені тоталітарним режимом УРСР та їх функціонуванння в
Україні в посткоміністичний період, фактично нічого нового наукового не внесено в розвиток української науки
та освіти в Україні.
В дослідженні показано, що коли в 3 квітня 2001 року засновується Інститут Східної Європи, який ставить
кардинально нові завдання в галузі незалежної від попередньої наукової системи УРСР завдання - розбудову суто
української науково-освітньої та видавничої системи на суто українських науково-освітніх історичних та
культурно-христиняських традиціях, тому засновує Кафедру Українознавства 14 січня 2003 року.
В монографії “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи(2003-2018рр.)” буде досліджено, що
Кафедра Українознавства спрямована на розвивати основи українського наукового, освітнього, соціальнокультурного, християнсько-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських
науковців та освітян.
З метою реалізації наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Кафедра Українознавства Інституту
Східної Європи 25 січня 2003 року, згідно потребами координації наукoво-освітніх процексів підпорядковується
як структурний науково-дослідний підрозділ, Філіал - Національному науково-дослідному Інституту
Українознавства Міністерства освіти і науки України з центром в Києві.
В Монографії буде наголошено, що Кафедра Українознавства внаслідок активгної діяльності в 2013 році
відзначила своє 10-ти ліття (2003-2013рр.).
В цей же час у 2005 році Кафедра Українознаввства засновує фаховий друкований орган - науковий журнал
“Українознавець”, який в 2015 році відзначив своє 10-ти ліття(2005-2015рр.).
В монографії “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” буде показоно, що в 2014
році Кафедра Українознавства засновує профільні науково-дослідні Відділення, для вивчення наукових та
освітніх передусім, проблем наукового українознавства…
Також в монографії віце президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук
Євразії, академіка АНВШ України доктора історичних наук, професора, Віктора Ідзьо “Національний науководослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України, Львівська Філія - Кафедра
Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” буде наголошено, що Кафедра Українознавства в
Львові, як Філіал, буде формувати в сукупрості з Національним науково-дослідним Інститутом Українознавства
з ценитром в Києві, сучасну україномовну наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну та політичну
еліту.
Отже у монографії засновника завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи,
головного редактора наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзьо “Національний науково-дослідний
Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України, Львівська філія - Кафедра Українознавства
Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” буде показано, що епоха ХХІ століття, внаслідок відновлення діяності
Кафедри Українознаства в Львові та її злучення з відновленим Інститутом Українознавства в Києві, постає епоха
нового відновлення та відродженняч українських науково-освітніх та культурно-християнських традицій та
цінностей, які будут розвиватися вищеозначеними науковими інституціями в умовах відновленння незалежності
Української держави.
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Розділ І.
Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи.
Концепція та стратегія розвику науково-освітньої діяльності у 2003-2018 роках.
Внаслідок активної праці Інституту Східної Європи у 2001-2003 роках, директор Інституту Східної Європи
(ІСЄ) Віктор Святославович Ідзьо, 13 січня 2003 року, в Інституті Східної Європи, незалежно від Університету
“Львівський Ставропігіон”(УЛС), створив Кафедру Українознавства(КУ) з правом юридичної особи, яка зразу
активно запрацювала і 25 січня 2003 року уклада Угоду і стала Львівською Філією Національного науководослідного Інституту Українознавства Міністерства і Науки України, який очував доктор філологічних наук,
професор, академік, віце-президент Академії Наук Вищої Школи України Петро Петрович Кононенко.
Слід наголосити, що ректор Університету “Львівський Ставропігіон” професор Р.І. Мокрик був не тільки
талановитим організатором науково-освітньої роботи, бізнесменом, але й вірим другом, людиною слова. Він не
втручався діяльність ІСЄ і створеної Кафедри Українознавства, сприяв підписанню Угоди по співпраці…

Св. 1. Ректор УЛС, професор Р. Мокрик.
Св. 2. Засновник Кафедри Українознавства, професор В. Ідзьо.
З 2003 року напрацьована концепція Кафедри Українознавства, яка розпочала втілюватися в життя, як Філіал
Інституту Українознавства під керівництвом засновника, завідувача Кафедри Українознавства професора В.С.
Ідзьо. До 2005 року Львівський Філіа Інституту Українознавства - Кафедра Українознавства вже відома в Києві.
Першими науковцями Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 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. В. Смичок, доц. О. Огірко, науковці:
В. Артюх, В. Гаюк, А. Захарченко, Т. Каляндрук та інші. В такому складі Кафедра Українознавства Інституту
Східної Європи, як Філіал Інституту Українознавства пропрацювала до 7 лютого 2005 року.
В подальшому з 8 лютого 2005 року, у зв’язку з наданням фінансування Університетом “Львівський
Ставропігіон”, тимчасово, на два роки до 2008 року,
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.
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, як Філіал Інституту Українознавства керувався науково-освітніми напрацюваннями вчених Інституту
Українознавства МОН України які працювали в той час під керівництвом директора П.П. Кононенка та ректора
УЛС Р.І.Мокрика за що останній 29 серпня 2003 р. (протокол №8), рекомендував Вченій Раді присвоїти В.С.
Ідзьо звання професора, про що засвідчує нижче поданий документ.

5

Св. 3. Наказ про створення в Інститутуті Східної Європи Кафедри Українознавства.
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В цей час у 2003-2006 роках, як Кафедра Українознавства (КУ) Інституту Східної Європи(ІСЄ) як Львівський
Філіал Інституту Українознавства, здійснює комплексне вивчення історії, літератури, мови, культури, пов’язане з
використанням усіх цих аспектів у процесі вирішення практичних завдань навчання студентів в умовах
бурхливого розвитку інформації та науково-технічного розвитку українського суспільства.
В цей час у 2003-2006 роках, коли Кафедра Українознавства(КУ) функціонує як Львівський Філіал Інституту
Українознавства МОН України, зростає потреба у фахівцях, які здатні вирішувати завдання в галузі
комплексного вивчення історії, літератури та мови в узагальнюючому курсі наукового сукраїнознавства, який
полегшує обробку комплексної інформації в усіх галузях українознавчих наук: історі, філології, філософії.

Св. 4. Концепція діяльності Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у 2003-2006 роках.
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Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи як як Львівський Філіал Інституту Українознавства,
створює науково-освітні відділення в різних галузях науки, які доповнюють і розширюють спектри наукового
українознавства, а саме: в галузі сучасного українського літературознавства, в галузі історії медицини, в галузі
культури українських бойових мистецтв та інших напрямках наук, які не суперечать основним засадам наукового
українознавства і доповнюють його.
Поглиблене вивчення всіх аспектів українознавства, загальних гуманітарних і мовознавчих дисциплін,
комп’ютерних технологій та іноземних мов може забезпечити відповідний рівень підготовки фахівця з
прикладної лінгвістики, що дасть можливість розв’язувати завдання в різних галузях, передусім у науковій та
прикладній сферах.
Слід наголосити, що Кафедри Українознавства відкриті сьогодні в більшості університетів та інститутів
України. В Києві активно розвивається державний Інститут Українознавства Міністерства освіти та науки
України (МОН), який сьогодні має статус національного, і який очолює академік НАН України П.П. Кононенко.
Слід зауважити, що в Академії наук “Вища школа” України плідно функціонує відділ українознавства.
Майбутньому нашої країни потрібні українознавці, які би поряд з перекладачами-лінгвістами підтримували
високий рівень української гуманітарної науки. Потреба в цих фахівцях зростає, зростає соціальне замовлення на
спеціалістів: саме із цим пов’язане відкриття Кафедри Українознавства в Інституті Східної Європи, який здатний
здійснювати переклади історичних та художніх текстів, розробляти нові методики викладання та впорядкування
історичної і літературної термінології, допоможе оволодіти основами історичної лінгвістики.
Для діяльності Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи як Львівський Філіал Інституту
Українознавства, має відповідну матеріально-технічну базу та може забезпечити навчання і видання друкованого
органу кафедри, журналу “Українознавець”, на потрібному навчально-методичному рівні.
Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи здійснюватиме підготовку спеціалістів та магістрів за
кваліфікацією лінгвіст-інформатик, перекладач матиме також базу знань, яку забезпечить кафедра
українознавства в галузі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
У процесі вивчення цих дисциплін на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи студент, науковець
закріплює вміння та навички з історії, літератури, мови та культури України на високому фаховому освітньокваліфікаційному рівні та матиме можливість:
- знати основні історичні події в українській історії, літературі, культурі, які об’єднує українознавство;
- знати основні українознавчі теорії;
- розуміти основи українознавства;
- мати уявлення про основні етапи розвитку українознавства: історії, мови, культури, соціології, права,
християнського віровчення, архиоастрономії, бачити взаємодії духовного і матеріального;
- знати Конституцію України, права і свободи громадян, засади сучасного українознавства;
- знати соціологію і право;
- вміти обґрунтувати свою точку зору в контексті вивчення українознавчих дисциплін;
- розуміти наукову, філософську, християнську структуру українознавства;
- досліджувати основи археоастрономії;
- володіти основами документознавства;
- знати рідну мову як загальнолітературну, так і ділову, як основу українознавства;
- розуміти значення українознавства в умовах науково-технічного прогресу;
- розуміти значення українознавства для розбудови держави.
На Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи студенти та вчені набуватимуть знання та вміння для
фахового підходу до комплексного вивчення українознавства та лінгвістики, що є суттєво новим підходом до
комплексного поєднання та вивчення вищезгаданих наук.
В галузі фундаментального та професійно-орієнтованого українознавства діяльність кафедри українознавства
має забезпечити успішну фахову діяльність студента у майбутньому. Ці знання базуються на формуванні під час
навчання вмінь та навичок саме в практичному використанні історичної та філологічної науки, культурології, які
об’єднують українозавство в різних галузях сучасних знань, передусім в практичному використанні прикладної
лінгвістики.
Таким чином, від отримання знання на кафедрі українознавства залежить здійснення у майбутньому
професійної діяльності фахівця-лінгвіста.
Необхідні та достатні знання, отримані на кафедрі українознавства, передбачають:
- вести діалог з історії, філології, культурології в необхідному колі професійного спілкування;
- обґрунтовувати свою точку зору з українознавчих аспектів у будь-якій професійній ситуації;
- адекватно розуміти професійно-орієнтовану мову;
- вміти вирішувати будь-які практичні українознавчі завдання.
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Для реалізації програм українознавства розроблені технології навчання, які ґрунтуються на використанні
найсучасніших методик (як вітчизняних, так і закордонних) і передових засобів навчання: нових підручниках,
посібниках з українознавства, аудіо - , відео - та інтернет - матеріалах, різних видах українознавчої наочності.
Сьогоденна методика українознавства передбачає включення у навчальні технології сучасних підручників,
фахових журналів, які допоможуть з’ясовувати всі аспекти сучасного українознавства.
Технології українознавства передбачають залучення матеріалів (підручників, аудіо- та відеоматеріалів), які
мають українознавче спрямування і виступають як основа набування студентами знань про нашу країну, історію,
мову та культуру. Українознавство в контексті лінгвістичних досліджень вивчає також побут, історіографію,
релігієзнавство.
Концепція вивчення українознавства на факультеті прикладної лінгвістики передбачає забезпечення високого
рівня самостійної роботи над дослідженнями в галузях як української історії, літератури, культури, так і
лінгвістики.
При вивченні циклів українознавства основною метою є оволодіння основами української історії літератури та
культури на кваліфікаційному рівні, щоб забезпечити всі необхідні знання для вивчення основ контрастивної
лінгвістики.
Для успішного розв’язання завдань українознавства, які пов’язані з розвитком нових лінгвістичних
технологій, необхідне гармонійне поєднання трьох головних компонентів: вільного знання історії, літератури,
мови та досконалого володіння комп’ютерною технікою, обізнаності з головними аспектами сучасної української
культурології.
Роль сучасного українознавства полягає у формуванні, вивченні та використанні інформаційних потоків, які
базуються на рідній українській історії, мові, культурі, з використанням спеціалізованої структурно-лінгвістичної
бази.
Чільні місця тут займають такі аспекти:
українознавча база даних;
українознавчі інтернет-ресурси;
вивчення та формування нових українознавчих баз даних як фахівцями-професіоналами, так і початківцямистудентами; введення у безперервний українознавчий процес навчання нових освітніх та наукових програм.
Глобальним напрямком розвитку Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи як Львівського Філіалу
Інституту Українознавства, є наукові дослідження та публікації наукових досліджень у фаховому журналі
“Українознавець”. Крім того, випускники Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, які отримають
знання на Кафедрі Українознавства, зможуть продовжити вдосконалення цих знань на кафедрі пошуковцями або
аспірантами.
Таким чином, для підготовки студентів на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи має
передбачати функціонування всіх електронних фахових носіїв як в Україні, так і поза її межами, що дасть змогу
випускникам Університету мати необхідну теоретичну підготовку та відповідні практичні навички з усіх
напрямків теоретичного та практичного українознавства й сприятиме заповненню цієї лакуни в системі сучасних
знань. Програми Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи як Львівського Філіалу Інституту
Українознавства, грунтуються на вивченні світового досвіду українознавства.
На Кафедрі Українознавства досягається розширення загальноосвітніх знань, як це відбувається в усіх вузах
як України, США, Канади, Європи, так і Росії, Польщі та інших в першу чергу європейських країн.
Так, наприклад, створені й активно функціонують кафедри українознавства в Польщі при Варшавському
Університеті, в Українському державному університеті міста Москви, в Українському Вільному Університеті в
Мюнхені. Українознавтво розвивається в українській системній освіті в США, Канаді, Великій Британії та
Німеччині. Створена Світова Науково-Методична Рада українознавців, яку очолює академік П.П. Кононенко.
Ця Рада бере шефство над кафедрами українознавства, надає їм всебічну допомогу, проводить форуми та
щорічні міжнародні наукові конференції українознавців.
Слід наголосити, що сьогодні українознавство, Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи як
Львівський Філіал Інституту Українознавства, орієнтується виключно на профільний державний заклад - Інститут
Українознавства МОН України, який очолює та координує діяльність усіх світових українознавчих кафедр,
створює українознавчі програми для конкретних кафедр, надає фундаментальну допомогу, робить усе можливе,
щоб система підготовки спеціаліста – лінгвіста-інформатика, перекладача та викладача іноземної мови – за
участю кафедри українознавства, забезпечила високий фаховий рівень майбутніх фахівців-українознавців.
Ця концепція Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи як Львівського Філіалу Інституту
Українознавства МОН України, розширює діяльність і Інституту Східної Європи для підготовки фахівцівукраїнознавців, передбачує можливість удосконалення навчального процесу, що диктується нинішніми змінами в
усій структурі гуманітарної науки, зокрема українознавстві, яке стає ключовим фактором у системі Міністерства
освіти та науки України. © Концепцію Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи як Львівської
Філії Інституту Українознавства МОН України, уклав засновник та завідувач - доктор історичних наук,
професор Віктор Святославовч Ідзьо - 14.01.2003 року.
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Св. 5. Віктор Святославович Ідзьо - засновник та завідувач Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи - Другий Професор Університету “Львівський Ставропігіон”.
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Розділ ІІ.
Праця в Національному Науково-Дослідному Інституті Українознавства МОН України
та утворення на Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Львівської Філії Інституту Українознавста МОН України(2003-2018рр.).
Наукова праця в Національному Науково-Дослідному Інституті Українознавства Міністерства Освіти і Науки
України під керівництвом доктора філологічних наук, професора, віце-президента Академії Наук Вищої Школи
України, академіка Петра Петровича Кононенка, була найбільш плідною в науков-освітній діяльності доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктра Святославовча Ідзя.
Вона уквітчалася не тільки участю в Спеціалізованій Вченій Раді з захисту кандидатських і докторських
дисертацій Національного Науково-Дослідного Інституті Українознавства МОН України, участю у редакційній
раді двох наукових журналів Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства Інституту
Українознавства, виданнями наукових праць в наукових Вісниках Національного Науково-Дослідного Інституту
Українознавства МОН України, утворенням в Національному Науково-Дослідному Інституті Українознавства
наукового журналу «Українознавець», я також участю як у внутрішніх таке і в міжнародних науково-освтініх
заходах Національному Науково-Дослідному Інституті Українознавства Міністерства Освіти і Науки України під
керівництвом доктора філологічних наук, професора, віце-президента Академії Наук Вищої Школи України,
академіка Петра Петровича Кононенка…
Наукова праця на посаді провідного наукового спіфвробітника в Національному Науково-Дослідному
Інституті Українознавства МОН Українип у Відділі «Дистанційної освіти» дала можливість утворити на Кафедрі
Українознавства Інституту Східної Європи, Львівський Філіал Національного Науково-Дослідного Інституту
Українознавства МОН України з центром у місті Льовові (2003-2018рр.) та підписати офіційний ДОГОВІР, який
включив Кафедру Українознавства Інституту Східної Європи не тільки в науково-освітню систему
Національного Науково-Дослідного Інституті Українознавства МОН України, але й у Міжнародну асоціацію
Українознавців, першим віце-прензидентом якої було обрано на загальних міжнародних зборах вчениукраїнознавців, завідувача Кафедрою Українознаквства, доктора історичних наук, професора,академіка АНВШ
України Віктора Святославовича Ідзя…
Таким чином охарактеризуємо поетапно всю наукову і освітню працю Кафедри Українознавства Інституту
Східної Європи, як Львівської Філії Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства в час 15 - ти
літнього ювілею (2003-2018рр.).
Передусім зазначимо, що за рішенням Вченої Ради Національного Науково-Дослідного Інституту
Українознавства вийшли майже всі 50 наукових монографії академіка українознавця В.С. Ідзя, а також основні 34
наукові статті, які були опубліковані в наукових журналах Інституту Українознавства МОН України:
1.Віктор Ідзьо. Українська держава часів короля Данила у висвітленні сучасної історіографії. Україна, українці,
українознавство у ХХ столітті в джерелах і документах: Збірник наукових праць у 2- х частинах. - Київ: НВЦ,
1999. - Ч.1. - С.33 - 40.
2.В.С.Ідзьо. Українці в Росії: історія, сучасний стан та перспективи розвитку в “Рік України в Російській
Федерації. Українознавство. - К., 2002. - №3. - С.177 - 181.
3.В.Ідзьо. Українська держава в ХІІІ столітті і сучасна методологія українознавства. Українознавство.- К., 2002. №4. - С.55 - 58.
4.В.Ідзьо. Український Історичний Клуб м.Москви 1995 - 2002 - сім років активної діяльності. Українознавство. К., 2002. - №4. - С.253 - 257.
5.В.Ідзьо. Міжнародна наукова конференція Українсько - Російські відносини на зламі тисячоліть: Рік України в
Російській Федерації (5 - 6 червня, м.Івано - Франківськ). Українознавство. - К., 2002. - №4. - С.295 - 256.
6.В.Ідзьо. Стародавні українці: білі плями зітре майбутнє. Наука самопізнання народу. Збірник матеріалів і
наукових праць. На пошану 70 - річчя Петра Кононенка. - Київ ”Веселка”, 2002. - С.142 - 145.
7.В.Ідзьо. Українському Університету в Москві 10 років. Слово і Час.- К., 2003. - №2. - С.94 - 95.
8.Віктор Ідзьо. VI Міжнародна конференція “Українська діаспора в Росії”, присвячена 10 - ти річчю утворення
Українського Університету в м. Москві (28 - 29 листопада 2002р.). “Українознавство”. - К., 2003. - Число1(6). С.262 - 264.
9.Віктор Ідзьо. Грошова система України - Русі у Х - ХІ ст. “Українознавство”. - К., 2003.- Число 2 - 3 (7 - 8).С.258 - 260.
10.Віктор Ідзьо. Іван Франко на шпальтах громадсько - політичного часопису українців Росії “Украинская
Жизнь” (1912 - 1916 роках). Збірник наукових праць Науково - дослідного інституту Українознавства МОНУ. Київ, 2004. - Т.ІІ. - С.365 - 370.
11.В.С.Ідзьо. Становлення монастирів та монашества в Україні - Русі в Х - ХІІІ століттях. Матеріали
Міжнародної науково - практичної конференції (25 червня 2004 року).. Збірник наукових праць Науково дослідного інституту Українознавства МОНУ. - Київ, 2004. - Т.ІІ. - С.375 - 377.
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12.В.С.Ідзьо. ІІ Міжнародна наукова конференція “Українсько - російські відносини XVII - XXI cт. Рік РФ в
Україні”. Збірник наукових праць Науково - дослідного інституту Українознавства МОНУ. - Київ, 2004. - Т.ІІІ. С.152 - 154.
13.Віктор Ідзьо. Олег Ярославович галицький (Настасич) - автор “Слова о полку Ігоревім”. Збірник наукових
праць Науково - дослідного інституту Українознавства МОНУ. - Київ, 2004. - Т.ІІІ. - С.162. 14.Віктор Ідзьо.
Військове та політичне протистояння ОУН та УПА проти польських, німецьких та радянських окупантів
України. “Українознавство”. - К., 2004. - Число 3 - 4. - С.351 - 366.
15.Віктор Ідзьо. Українська Повстанська Армія - згідно аналізу свідчень німецьких та радянських архівних
джерел. “Українознавство”. - К., 2005. - Число 1.- С.188 - 195.
16.Віктор Ідзьо.До питання чехо - моравського та західного релігійного впливу на культуру стародавньої України
- Русі (ІХ - XIII ст.). Історія релігій в Україні. Книга І. Матеріали XV - ї Міжнародної Наукової Конференції.
Львів, 16 - 18 травня 2005 р. - Львів “Логос”, 2005. - С.274 - 283.
17.Віктор Ідзьо. Український Історичний Клуб - Х років активної праці (1995-2005). “Українознавство”. - К.,
2005. - Число 2. - С.178 - 185.
18.Віктор Ідзьо. Формування українського народу та української мови за свідчення філологічної та історичної
науки. Мова та історія. Періодичний збірник наукових праць. - Випуск 78/79. - Київ, 2005. - С.6 - 12.
19.Віктор Ідзьо. Українська держава в час правління великого київського князя Святослава Ігоревича через
призму візантійських джерел у 60 - 70 роки Х століття. Збірник наукових праць Науково - дослідного інституту
українознавства. - К., 2005. - Т.VI. - С.224 - 236.
20.Віктор Ідзьо. “Украинский Вестник” (Санкт - Петербург, 1906). Його роль у вирішенні українського питання в
Росії на початку ХХ століття. - “Українознавство”. - К., 2006. - Число 1. - С.310 - 311.
21.В.Ідзьо. Українознавство як функціональна та невід’ємна складова
прикладної лінгвістики. “Українознавство”. - К., 2006. - Число 2. - С.97 - 100.
22.В.С.Ідзьо. Запорозьке козацтво як національна еліта в Українській державі в середині XVIII ст. Збірник
наукових праць Науково - дослідного інституту ту українознавства на пошану 75 - річчя професора П.П.
Кононенка. - Київ, 2006. - Т.ІХ. - С.328 - 333.
23.В.Ідзьо. М.С.Грушевський про українське питання в Росії в період першої буржуазно - демократичної
революції 1905 - 1907 років. Українознавство”. - К., 2006.- Число 3. - С.258 - 261.
24.Віктор Ідзьо. М.П.Драгоманов - публіцист, фольклорист, історик, філософ та політик - пробуджувач
українського суспільства в ХІХ столітті. Збірник наукових праць Науково - дослідного інституту українознавства.
- К., 2007. - Т.XIV.- С.393 - 396.
25.Віктор Ідзьо. Рецензія на книгу П.П.Кононенка “Українознавство”. - Українознавство. - К., 2007. - Число І. С.318 - 319.
26.Віктор Ідзьо. Український Університет м. Москви (1992 - 2007) - 15 років звитяєної праці в розбудові
українознавства в Росії. - Українознавство. - К., 2007. - Число І. - С.300 - 318.
27.Віктор Ідзьо. Дивізія “Галичина” у світлі військових документів та радянських військових архівів. В книзі
П.Кононенко, Т.Кононенко. Українська освіта у світовому часопросторі. - К., 2007. - С.508 - 517.
28.Віктор Ідзьо. Відновлення Української козацької деpжавності в середині XVII століття через призму
європейського світобачення. Збірник наукових праць Науково - дослідного інституту українознавства. - К., 2007 Т.XVIII. - С.299 - 303.
29.Віктор Ідзьо. Олег Галицький. - Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. Інститут
Філософії Київського національно університету ім. Т.Шевченка. - К., “Твім інтер”- Випуск 31. - Частина 2., 2008.
- С.31 - 57.
30.В.С.Ідзьо. Лев Данилович - Володар Русі - України(1292-1301рр.). Збірник наукових праць Науково дослідного інституту українознавства. - Київ, 2008. – Т.ХХІІ. - С.295 - 300.
31.В.Ідзьо. Шляхи розвитку українознавства в Російській Федерації. - Українознавство. - К., 2009. - Число 1. С.64 - 68.
32.Віктор Ідзьо. Журнал “Українознавство” - 10 років на ниві світового наукового українознавства.
Українознавство. - Київ, 2011. - №1. - С.44-45.
33.Віктор Ідзьо. Українознавство як функціональна та невід’ємна складова прикладної лінгвістики. - Фундатор
сучасного українознавства. На пошану 80-річчя Петра Кононенка. - Київ, 2011. - С.62-65.
34.Віктор Ідзьо. Рецензія на книгу П.П. Кононенка “Українознавство”. - Фундатор сучасного українознавства. На
пошану 80-річчя Петра Кононенка. - Київ, 2011. - С.185.
Вінчає всю наукову та освітню роботу директора Львівської Філії Національного Науково-Дослідного
Інституту Українознавства МОН України, завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи (20032018рр.), доктора історичних наук, професора, академіка-українознаця Віктора Ідзя, вихід за рішенням Вченої
Ради Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства Міністерства Осваіти і Науки України його
«Лекцій з Українознавства», які стали одними з найкращих лекційних курсів за всю історію наукового
українознавства, епопея затвердження яких і відтворена у нище у викладених архівних фото- матеріалах…
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У висновок праці слід наголосити, що власне «Лекції з українознавства», напрацьовані у Львівські Філії
Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства МОН України, Кафедрі Українознавства
Інституту Східної Європи(2003-2018рр.), які були викладені для студентів: в Українському державному
університеті міста Москви, Московському державному педагогічному університеті міста Москви, в Україні в
Університеті «Львівський Ставропігіон», Львівському національному аграрному університеті, доктором
історичних наук, академіком-українознавцем В.С. Ідзьо отримали державну нагороду – «За сумлінну працю»…
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Розділ ІІI.
Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи
- Львівський Філіал Національного науково-дослідного
Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України(2003-2018pp).
Співпрацю Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в 2001-2003 роках підтримало керівництво
Національного науково-дослідного інституту Українознавства МОН України, який очолював, засновник
наукового українознавства, доктор філологічних наук, професор, академік-українознавець, професор Кафедри
українознавства УЛС Петро Петрович Кононенко дозволила 25 січня року 2003 року на базі Кафедри
Українознавства ІСЄ утворити - Львівський Філіал Національного науково-дослідного Інституту Українознавства
Міністерства Освіти і Науки України.

Св.1. Засновник та завідувач Кафедри Українознавства, Інституту Східної Європи як Львівського Філіалу
Національного науково-дослідного Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України.
професор В.С. Ідзьо та директор Національного науково-дослідного інституту Українознавства МОН
України, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи - професор П.П. Кононенко.
25 січня 2003 року між Національним Науково-Дослідним Інститутом Українознавства Міністерства Освіти і
Науки України та Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи була укладена офіційна угода про
співпрацю та підпорядкування Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, як структурного, львівського
підрозділу, Філіалу, Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки
України.
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10 грудня 2012 року Угода між Національним Науково-Дослідним Інститутом Українознавства Міністерства
Освіти і Науки України та Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи без змін знову була
пролонгована, про що засвідчують копії розміщених нище документів.
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Внаслідок пролонгування 10 грудня 2012 року без змін Угоди між Національним Науково-Дослідним
Інститутом Українознавства Міністерства Освіти і Науки України та Кафедрою Українознавства Інституту
Східної Європи, Кафедра залишидася до 2020 року Львівською Філією ННДІ Українознавства, а академік АНВШ
України Віктор Ідзьо - завідувачем її Львівської Філії, про що засвідчують копії розміщених нище документів..

Св. 2. Св. 3. Договір між Національним науково-дослідним Інститутом Українознавства Міністерства
Освіти і Науки України та Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи.
Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи у 2003-2018 роках як Львівський Філіал
Національного науково-дослідного Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України.
Інститут Східної Європи(ІСЄ) при Університеті “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.
Слід наголосити, що Інститут Східної Європи, як це засвідчує нище поданий наказ, був створений без права
юридичної особи. В цей же час, через 10 днів, директор Інституту Східної Європи при Університеті “Львівський
Ставропігіон”, професор В.С.Ідзьо, 13 січня 2003 року, створив Кафедру Українознавства (КУ) з правом
юридичної особи. За період січня-березня 2003 року була напрацьована концепція Кафедри Українознавства і
вона розпочала втілюватися в життя під керівництвом засновника, завідувача Кафедри Українознавства
В.С.Ідзьо, про що наголошувалося вище.
Першими науковцями Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи як Львівського Філіалу Національного
науково-дослідного Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України 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. В.Смичок, доц. О.Огірко, науковці:
В.Артюх, А.Захарченко та інші. В такому складі Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи
пропрацювала до 7 лютого 2005 року.
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. 19 лютого 2005 року, таке тимчасове переведення Кафедри
Українознавства Іінституту Східної Європи було затверджене ректором Університету “Львівський Ставропігіон”
- Романом Івановичем Мокриком, про що засвідчують фото-документи.
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Св. 4. Концепція діяльності Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при УЛС.
Св. 5. Подання ректора УЛС, професора Романа Мокрика на присвоєння звання професора УЛС
директору Інституту Східної Європи, засновнику та завідувачу Кафедри Українознавства Віктору Ідзьо.
Засновник та завідувач, доктор історичних наук та один із перших професорів Університету “Львівський
Ставропігіон”(УЛС), Віктор Святославович Ідзьо, засновуючи Кафедру Українознавства (КУ) в Інституті
Східної Європи, керувався науково-освітніми напрацюваннями вчених ІСЄ та 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.
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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Св.6. 7. 8. 9. Вручення “Атестату Професора”, “Мантії Професора” та “Професорського капелюха” від
Університету “Львівський Ставропігіон” доктору історичних наук, Віктору Святославовичу Ідзьо.
Концепцію Кафедри Інституту Східної Європи затвердив 20 травня 2003 року на засіданні Вченої Ради
Університету “Львівський Ставропігіон” її голова, доктор юридичних наук, професор, академік Василь
Костицький.

Св.10. Затвердження концепції Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 20 травня 2003 року
Головою Вченої Ради Університету “Львівський Ставропігіон”, академіком Василем Костицьким.
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 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”, до часу заснування і діяльності Кафедри українознавства Університету
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“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 ІСЄ, професора УЛС В. Ідзьо, особливо в час надання фінансування та заснування Кафедри
Українознавства та виходу 10 грудня 2005 року першого числа наукового журналу “Українознавець”…

Св.11.Олег Романів, Голова НТШ, один із засновників Університету “Львівський Ставропігіон”, членкореспондент НАН України, надхненник заснування Кафедри Українознавства та наукового журналу
“Українознавець” в Інституті Східної Європи при 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 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.М.
Кмітом на ФПЛ, про що засвідчує нище поданий офіційний наказ, яким В.С. Ідзьо призначено на посаду
завідувача Кафедри українознавства ФПЛ.

Св.12. Наказ переведення та затвердження завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних
наук, професора Університет “Львііський Ставропігіон” В.С. Ідзьо на ФПЛ.
Св. 13. Виуск, професором Віктром Ідзьо І числа наукового журналу “Українорзнавець”.
Зразу ж після затвердження Кафедри Українознавства на ФПЛ під керівництвом її засновника, професора
УЛС В.С. Ідзьо, вчені Кафедри Українознавства взялася до активної роботи, про що засвідчують нище розміщені
у цій статті надані Університетом “Львівський Ставропігіон” - Сертифікати. В першу чергу було створено
друкований орган Кафедри Українознавства, науковий журнал “Українознавець”.
Співпрацю Кафедри Українознавства з Факультетом “Прикладної Лінгвістики” Університету “Львівський
Ставропігіон” в 2005 році підтримало керівництво Національного науково-дослідного інституту Українознавства
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МОН України, який очолював, засновник наукового українознавства, доктор філологічних наук, професор,
академік-українознавець, професор Кафедри Українознавства УЛС з 2003 року - Петро Петрович Кононенко.
Між Інститутом Українознавства МОН України та Кафедрою українознавства була укладена офіційна угода
про співпрацю та підпорядкування Кафедри Українознавства Університету “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.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, мови та філософії за певною структурою в яку увійшли високого рівня
науковці-українознавці. 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.

Св. 14. Сертифікати надані ректором УЛС професором Р.I. Мокриком завідувачу Кафедри
Українознавства, професору Університету “Львівський Ставропігіон” В.С. Ідзьо
Наголошу, що у 2005-2006 роках на Кафедрі українознавства ФПЛ активно працювали: проф. В. Ідзьо, проф.
М. Пришляк, проф. І. Огірко, доц. Л. Конюхова, доц. О. Макарчук, доц. З. Бичко, доц. В. Артюх, доц. В. Смичок,
вчений секретар А.Захарченко, що на фото, та інші…

Св. 15. Робота Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті “Львівський
Ставропігіон” у 2005-2006 роках.
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Св.16.Вчені українознавці: П.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко, В.С. Ідзьо під час науково-освітньої праці
на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи у 2003-2005 роках.
Св.17.Структура Кафедри Українознавства ФПЛ Інституту Східної Європи при УЛС у 2005-2006 роках.
9 березня 2005 року до дня народження Т.Г. Шевченка Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи
була освячена отцем УГКЦ, доктором філософських наук, професором Кафедри Українознавства М. Пришляком.

Св.18.Професор Кафедри Українознавства, доктор філософськиї наук, отець-мітрат, сінклер Української
Греко-Католицької Церкви Михало Пришляк благословляє діяльність Кафедри Українознавства ІСЄ.
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За період 2005 по 2006 роки на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи 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, професор М.П. Недюха, доцент Т.П. Кононенко, доцент
А.Ю. Пономаренко та багато інших українознавців. Активно працювала Кафедра Українознавства в 2005-2008
роках.Власне засновника та завідувача Кафедри Українознавства професора В.С. Ідзьо, було нагоржено з нагоди
45-ти ліття, почесною грамотою Університету “Львівський Ставропігіон”.

Св.19. Професори Кафедри Українознавства П.П. Кононенко, М.П. Недюха з завідувачем В.С. Ідзьо.
Слід наголосити, що в час за активну діяльність завідувачу Кафедрою Українознавства В.Ідзьо були надані:
почесна грамота Університету “Львівський Ставропігіон”, “Сертифікат учасника других Ставропігіївських
читань: Освітні і культурні традиції Львівської Ставропігії: педагогіка, духовність, творчість”, які відбулись 2628 травня 2006 року в місті Львові. Слід наголосити, що “Другі Ставропігіївські читання: Освітні і культурні
традиції Львівської Ставропігії : педагогіка, духовність, 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”.

Св.20.Завідувач Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи професор Віктор Ідзьо
нагороджений з нагоди 45-ти ліття, почесною грамотою Університету “Львівський Ставропігіон”.
Св.21.Засновник та завідувач Кафедри українознавства професор Віктор Ідзьо, доценти Кафедри
Українознавства - Василь Хитрук, Вадим Артюх, нагоджені Сертифікатом “Другі Ставропігіївські
читання: Освітні і культурні традиції Львівської Ставропігії: педагогіка, духовність, творчість”.

29

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 при Університеті “Львівський Ставропігіон”…
Сама Кафедра Українознавства з чільними вченими: проф. П.П. Кононенком, проф. І.В.Огірком, 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, Т.Б. Каляндруком, доц. В.В. Гаюком під керівництвом
доктора історичних наук, професора, академіка Аакадемії Наук Вищої Школи України В.С. Ідзьо знову ввійшла
до складу Інституту Східної Європи , що дало можливість засновнику та завідувачу Кафедри Українознавства,
директору та засновнику Інституту Східної Європи, доктору історичних наук, професору, академіку АНВШ
України В.C.Ідзьо самостійно, згідно діючого законодавства, проводити кадрову політику щодо укомплектування
Кафедри Українознавства вченими-українознавцями: докторами наук, професорами, академіками, доцентами,
викладачами. Нову кадрову реорганізацію інфраструктури Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи,
як Львівську Філію ННДІ Українознавства 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, підтримав її і віце-президент АНВШ України,
директор Національного науково-дослідного Інституту Українознавства академік П.П. Кононенко.

Св.22.Завідувач та професор Кафедри Українознавства Університету “Львівський Ставропігіон”
В.С. Ідзьо та В.В. Грабовецький - академіки Академії Наук Вищої Школи України. (Вчитель та учень).
Св.23.Вчені Кафедри Українознавства Віктор Ідзьо та Петро Кононенко - академіки АНВШ України.
Слід наголосити, що кадрова реорганізація інфраструктури Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи у 2007 році, як Львівську Філію ННДІУ, було блискуче проведено засновником та завідувачем,
академіком-українознавцем В.С. Ідзьо, також за допомогою фахівців-українознавців з Національного НауковоДослідного Інституту Українознавства, зокрема, заступника директора Інституту Українознавства, професора Т.
Кононенка, провідного наукового співробітника ННДІУ, академіка АНВШ України - М. Недюхи.
Реорганізація була проведена, оскільки зросла потреба у фахівцях-українознавцях, які у Львівській Філії
ННДІУ, здатні вирішувати завдання в галузі розробки комплексної стратегії в усіх галузях наукового
українознавства. Зокрема директор Інституту Українознавства, академік П. Кононенко повважав, що і з 15-ма, а
не 20-ма вченими, Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи, як у Львівська Філія ННДІУ, здатна
вирішувати завдання в галузі розробки комплексної стратегії в усіх галузях наукового українознавства....

Св. 24. Вчені Кафедри Українознавства на загальних зборах піч час обговорення подальшї наукової
діяльності Кафедри Українознавства ІСЄ під керівництвом академіка АНВШ України Віктор Ідзьо.
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Св.25.Завідувач, професор Кафедри Українознавства В. Ідзьо та професор Кафедри Українознавства М.
Недюха - академіки Відділення Українознавства Академії Наук Вищої Школи України.
Св.26.Завідувач Кафедри Українознавства В. Ідзьо та професор Кафедри Українознавства З. Партико.
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 Кафедри
Українознавства, доктора історичних наук - Я.Р. Дашкевича.

Св. 27. Завідувач Кафедри Українознавства В. Ідзьо та професор Кафедри Українознавства Я. Дашкевич.

31

Св.28.Вчені Кафедри Українознавства професори: В. Ідзьо, Я. Дашкевич та доцент В. Гаюк.
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи , 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.

Св. 29.Редактор трьох томів, завідувач Кафедри Українознавства, д.і.н., академік Віктор Ідзьо,
автор трьох томів “Історія Філософії”, д.ф.н, професор Кафедри Українознавства, о. Михайло Пришляк.
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,
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доцентів Кафедри Українознавства: І.Огірка, Т. Кононенка, О. Огірка так і нових професорів: Я. Калакуру,
М. Недюху, В. Гаркушу, З. Партико, доцентів: В.Кобилюха, Т. Каляндрука, В. Гаюка.

Св.29. Професор Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, академік АНВШ України
Ярослав Калакура, завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України Віктор Ідзьо.
Св.30.Професор Кафедри Українознавства, президент Академії Наук “Трипільська Цивілізація”,
академік В. Гаркуша, завідувач Кафедри Українознавства, д.і.н., професор, академік В. Ідзьо.

Св.31.Завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, професор Кафедри Українознавства, доктор філософських наук Тарас Кононенко.
Св.32.Завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, професор Кафедри Українознавства, філософії Олег Огірко.

Св.33. Завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, доцент Кафедри Українознавства, кандидат історичних наук Вадим Артюх.
Св.34. Завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, доцент Кафедри Українознавства, історик Володимир Гаюк.
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Св.35.Завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, санскритолог, професор Кафедри Українознавства Василь Кобилюх.
Св.36.Завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, професор Кафедри Українознавства, доктор філософії Тарас Каляндрук.
На початку 2013 року в зв’язку з ювілеєм Кафедри Українознавства, за рекомендацією ректора, професора
Кафедри Українознавства Я. Кміта, на посаду професора був прийнятий доктор філологічних наук Зеновій
Партико, доцента: Ввасиль Хитрук та Іван Сварник.

Св.37. Завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, доцент Кафедри Українознавства, кандидат філологічних наук Василь Хитрук.
Св.38.Завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, кандидат історичних наук, доцент Кафедри Українознавства Іван Сварник.
Сьогодні потреба в українознавцях зростає, на них вже є державне замовлення. Саме з цими запитами
пов’язане функціонування з 2013 по 2016 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.
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Св. 39. Науковий журнал Кафедри Українознавства “Українознавець” ІСЄ у 2005-2016рр. Головний
редактор та член редакційної ради журналу “Українознавець” професори - В. Ідзьо та З. Партико.
Св.40. Науковий журнал Кафедри Українознавства ІСЄ у 2005-2016рр., головний редактор та член
Редакційної Ради наукового журналу “Українознавець”: академіки АНВШУ - В. Ідзьо та П. Кононенко.
Св. 41. Науковий журнал Кафедри Українознавства “Українознавець” ІСЄ у 2005-2016 роках.
Головний редактор та член редакційної ради журналу “Українознавець” професори - В. Ідзьо та І.Огірко.
Слід наголосити, що Кафедра Українознавства 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 2016 роки, випустив 16 чисел
наукових праць, сьогодні розвиваючись, активно публікує наукові праці вчених-українознавців з усього Світу.
Слід наголосити, що журнал “Українознавець” сьогодні у 2016 році, як ніколи для своєї діяльності, виконання
науково-дослідницьких програм з наукового українознавства, потребує фінансової підтримки, яку надіється
отримати в фінансовій інфраструктурі свого засновника - Національному науково-дослідному інституті
Українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти та науки України. Надіємось, що засновник наукового
українознавства, доктор філологічних наук, академік АНВШ України, професор Кафедри Українознавства,
академік НАН України, президент Міжнародної асоціації українознавців – П.П. Кононенко з розумінням
віднесеться до нагальних потреб Кафедри Українознавства ІСЄ та наукового журналу “Українознавець”.

Св. 42. Науковий журнал Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 2005-2018рр.
“Українознавець”. Завідувач Кафедри Українознавства, директор ІСЄ, академік В. Ідзьо
та професор І. Огірко - технічний редактор наукового журналу “Українознавець” у 2012-2018 роках.
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 всього колективу як
Інституту Східної Європи так і Університету “Львівський Ставропігіон”.Отже, сьогодні у 2016 році, Кафедра
Українознавства Інституту Східної Європи, 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 науководослідного 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 Інституту Східної Європи. З цією термінологією були напрацьовані
завідувачем Кафедрою Українознавства Інститоуту Східної Європи, професором, УУМ, академіком Академії
Наук Вищої Школи України В.С. Ідзьо в 2016 році - “Лекції з Українознавства”.

35

Св. 43. «Лекції з Українознавства» напрацьовані зав. Кафедрою Українознавства Інституту Східної
Європи, професором, академіком В. Ідзьо у 2006-2016 роках у співпраці з УУМ та ННДІУ МОН України.

Св.44.Вручення академіком, членом президії Аакадемії Наук Вищої Школи України Володимиром
Качканом на засіданні Відділення Українознавства, доктору історичних наук, професору Віктору Ідзьо
посвідчення та Диплому академіка Аакадемії Наук Вищої Школи України.

Св. 45. Наукові праці напрацьовані завідувачем Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи,
доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо у 2012-2013 роках.
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Св. 46-48. Звіт на Вченій Раді ННДІУ директора Львівської Філії, завідувача Кафедрою Українознавства.
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Св. 49-54. Українозначі Форуми в Києві та участь вчених Кафедри Українознавства в 2001-2014рр.
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Св. 55-60. Міжнародні наукові конференції в Києві та участь вчених Кафедри Українознавства.
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Св. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, під час співпраці з
доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо у 2012-2013 роках.
Отже напрацьована за 2003-2016 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 Інституту Східної Європи є вірною, якщо взяти за основу
тісну науково-дослідну, українознавчу співпрацю, яка спільно з Національним науково-дослідним інститутом
Українознавства і Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи проводиться з 2003 по 2016 роки.
Слід наголосити, що ця співпраця має доробки у вигляді “Збірників наукових праць”, наукових монографій та
випусків наукового журналу “Українознавець”.
Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи 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.
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Слід наголосити, що книга “Феномен Степана Бандери”, нещодавно отримала першу державну премію імені
героя України Степана Бандери.

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.

Св. 56. Наукові праці рекомендовані вченими Кафедри Українознавства ІСЄ до друку в 2005-2013 роках.
Кафедра Українознавства, як Львівська Філія Націогнального Науково-Дослідного Інституту Українознавства
Міністерства освіти і науки України активно готувала з львівських студентів, бакалаврів, спеціалістів та
мангстрів, висококласник дослідників з проблем наукового українознавства: історії, філології, філософії.
За період з 2003 по 2013 роки вчені Кафедри Українознавства Львівської Філії Націогнального НауковоДослідного Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України читали курси лекцій з наукового
українознавства на: факультетах Прикладної лінгвістики та Психологічному.
За період з 2003 по 2013 роки вченими Кафедри Українознавства Львівської Філії Націогнального НауковоДослідного Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України були підготовлені з наукового
українознавства: спеціалісти та магістри. Cлід наголосити, що активно працювала Кафедра Українознавства
Інституту Східної Європи і у 2014-2015 роках. На Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи були
напрацьовані наступні наукові праці:
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Спільно з Національним науково-дослідним Інститутом Українознавства МОН України було рекомендовано до
друку та видано велику наукову монографію академіка В. Ідзьо “Українська держава в ІХ-ХIV століттях”.

Українознавці з Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у 2003-2016рp. навчалися і в
Національному науково-дослідному інституті МОН України, що ву місті Києві.
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Св. 68. Наукові праці рекомендовані Кафедрою Українознавства ІСЄ до друку в 2014-2016 роках.

46

Св. 69. Студенти Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, які прослухали курс лекцій за
спеціальністю ”Українознавство” доктора історичних наук, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо.
Слід наголосити, що завідувач Кафедри Українознавства УЛС, доктор історичних наук, професор академік
академік АНВШ України В.С. Ідзьо, професори Кафедри: І.В. Огірко, О.В. Огірко та доценти Кафедри: В.В.
Гаюк, В.О. Кобилюх, В.О. Хитрук активно беруть участь в усіх науково-освітніх заходах які проводить
Національний науково-дослідний інституту українознавства. Зокрема у засіданнях Вчених Рад та у 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”.

Св. 70. 71. Організація Кафедрою Українознавства, завідувачем доктором історичних наук, професором,
академіком АНВШ України В.С. Ідзьо, професором В. Кобилюхом, презентацій наукових праць та участь
у них працівників Інституту Східної Європи, зокрема Є. Панила у 2003-2013 роках, що на фото.
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Св.72.Академік Віктор Ідзьо – засновник та завідувач Кафедри Українознавства ІСЄ, головний редактор
наукового журналу “Українознавець” прийняв Подяку Президента України Віктора Ющенка.
Св.73. Вітає з Подякою Президента України В. Ющенка, І. Жук, Президент Шляхетного Братства України.

Св. 74. 75. Учасники українознавчих урочистостей, форумів, наукових презентацій та щорічних наукових
конференцій українознавців, у 2003-2013 роках завідувач Кафедри Українознавства, директор ІСЄ доктор
історичних наук, професор, академік-українознавець В.С. Ідзьо., директор ННДІ Українознавства, доктор
філологічних наук, академік П.П. Кононенко, директор Радіо «Воскресіння» М.Й. Павлюк.
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Св. 76. Наукова премія за науково-освітню роботу Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в
2006-2013 роках з укладання концепції - “Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті”.
Для успішного розв’язання завдань наукового українознавства, глобального розвитку Кафедри
українознавства, журналу “Українознавець” надіться на підтримку директора Науково-дослідного Інституту
Українознавства, академіка Петра Кононенка, оскільки Кафедра Українозноавства є Льввівською Філією. Щоб
успішно втілити всі українознавчі ініціативи Кафедрі Українознавства в подальшому, в 2014-2015 роках,
потрібна підтримка Інституту Українознавства 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. Слід також наголосити
на особистому науковому вкладі в розбудову засновника та завідувача Кафедрою українознавства ІСЄ, академіка
В.С. Ідзьо. Більше 60 монографій та біля 1000 наукових праць яскраво засвідчують, що власне вони складають
наукове підґрунтя українознавчих досліджень в Інституті Східної Європи.
У висновок слід наголосити, що заснована у 2003 році Кафедра Українознавства після Помаранчевої
революції, в 2005 році науковий журнал “Українознавець”, в науково-освітній діяльності в з 2003 по 2013 роки,
як Львівський Філіал, орієнтуються виключно на профільний державний заклад - Національний науководослідний 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 Інституту Східної Європи оскільки директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор є академік-українознавець В.С. Ідзьо.
28 грудня 2013 року Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи відсвяткувала своє 10-ти ліття.
Слід наголосити, що вчені Кафедри Українознавства серйозно віднеслись до ювілею і виступивши на
ювілейному святі з новими науковими дослідженнями.

Св. 77. 78. Святкування 10-ти ліття вченими Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи.
13 січня 2003 року, рівно через 10 років, Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи для вирішення
всіх свої глобальних проблем, використовуючи традиції Кафедри Українознавства Варшавського університету,
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отримавши повну автономію продовжила працювати, як Льівський Філідал у складі Інституту Українознавства,
Інститруту Східної Європи та УЛС.
З нагоди 10-ти ліття на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи при УЛС було засновано нового
типу “Атестати професорів та доцентів” Кафедри українознавства з Серією КУ УЛС та номерацією з №001.

Св. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Вручення нових Атестатів вченим Кафедри Українознавства з нагоди 10-ти ліття.
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Вченим Кафедри Українознавства, про що засвідчено на фото: Віктору Ідзьо, Ярославу Кміту, Олегу Огірку,
Василю Кобилюху, Василю Хитруку, Івану Сварнику за наукові монографії, книги, брошури, організацію
науково-культурних заходів, були вручені нового типу Атестати Професорів та Атестати Доцентів Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи при УЛС, що дає право з оптимізмом дивитись в наукове майбутнє…
Отже активна діяльність Кафедри Українознавства у 2003-2013 роки, як Львівського Філіалу Інституту
Українознавства МОН України, відтворена в науковій монографії засновника та завідувача Кафедри
Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора
Ідзьо - «Кафедра Українознавства у 2003-2013 роках»…
Таким чином діяльність Кафедри Українознавства» у 2003-2013 роках заслуговує поваги, дає підстави
будувати плани на подальше науково-освітнє майбутнє з метою розвивати та вдосконалювати наукове
українознавство як в Інститутф Східної Європи так і в інших науково-освтінх закладах України.
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Св. 85. Світлини з праці Кафедрa Українознавства ІСЄ за час діяльності за 2003-2013 роки.
Cлід наголосити, що активно працювала Кафедра Українознавства Інститувту Cхідної Європи активно
працювала і в 2014-2018 роках, відкриваючи відділення та проводями Міжнародні напукові конференції.
У висновок наголосимо, що Кафедра Українознавства і надалі в 2019 році буде відкривати профільні науководослідні відділення, оскільки вони розвивають наукові дослідження які втілюють у Міжнародні науові
конференції, за що отримують наукові сертифікати та Подяки надані директору ІСЄ, завідувачу Кафедрою
Українознавства, професору, академіку АНВШУ В.С. Ідзьо, зокрема від Національної Науквої Бібліотеки НАН
України імені Василя Стефаника та Ялтинської «Просвіти».

Св. 86. Нагороди - Грамоти за працю Кафедри Українознавства ІСЄ за час діяльності у 2003-2013 роках.
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Слід наголосити, що активна науково-освітня праця Кафедри Українознавства, наукового журналу
“Українознавець” як структурних підрозділів Інституту Східної Європи та Львівська Філія Національного
науково-дослідного Інституту Українознавтсіва МОН України за період з 2003 по 2018 роки, отримали схвальну
оцінку львівської, української, європейської міднародної наукової громадськості. На Кафедрі Українознавства
Інститутуту Східної Європи працювали вчені не тільки з Львова, Києва, України але й з Європи, передусім
українські втікачі з Росії, вчені з: Польщі, Словаччини, Болгарії, Білорусі, Угрорщини, Чехії, Австрії, Німеччини,
Італії, Франції, Канади та США, про що засвідчують подані нище фото-документи...
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Св. 87. Світлини з праці Кафедрa Українознавства ІСЄ за час діяльності за 2013-2016 роки.
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В 2017 році Кафедра Українознавства ввела новий тип «Атестатів Професора» в зв’язку активізацією
міжнародної діяльності Інституту Східної Європи.

Св. 88 Праця Кафедри Українознавства ІСЄ у 2017 році. Впровадження нового типу Атестатів.
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В 2017 році, внаслідок реєстрації Інститу Східної Європи(ІСЄ) в органах юстиції України, Кафедра
Українознавства на загальних зборах вийшла з складу УЛС і підпорядкувалася, як струкрутрий підрозділ
ІСЄ. Вчені Кафедри Українознавства утворили Вчену Раду ІСЄ, про що засвідчує офіційний документ.

Св. 89. Праця вчених Кафедри Українознавства в зареєстрованому в 2017 році Інституті Східної Європи.
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Міжнародну наукову конференцію в 2017 році Кафедра Українознавства провела з Інститутом Східної Європи.
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Св. 90-98. Вчені Кафедри Українознавства ІСЄ - активні учасники наукової козацької конференції 2017 р.
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В 2018 році Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи у Львові затвердила до друку і видала нове
XVIII число наукового журналу «Українознавець», продемонструвавши наукові досягнення вчених в усіх галузях
наукового українознавства. А також ХVIII випуску «Українознавця» опубліковані праці вчених-українзнаців
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, вчених з Києва, Львова, Івано-Франківська, Вроцлава, Риму
з нагоди 15-літнього ювілею Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(2003-2018рр.)…
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Св. 99-106. Вчені Кафедри Українознавства під час праці в науковому журналі «Українознавець» у 2018 р.
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В 2018 році Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи у Львові видала наступні наукові праці.
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Св. 107-109. Вчені Кафедри Українознавства обговорюють праці в вмадані в 2018 році.
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В 2018 році Кафедра Українозавства ІСЄ в епоху свого 15-ти ліття (2003-2018рр.), активно працювала з
студентською молоддю та громадськістю, гортуючи її до захисту України в важку епоху російської агресії…

Св. 110-113. Праця вчених Кафедра Українознавства в 2018 році в епоху свого 15-ти ліття (2003-2018рр.),
з студентською молоддю та громадськістю в підготовції до захисту України від російської агресії…
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Св. 114-115. Вчені ННДІ Українознавства МОН України, академіки М.П. Недюха, В.С. Гаркуша –
професори Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, які очолює академік В.С. Ідзьо.
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Св. 116-117. Затвердження на Вченій Раді Національного науково-дослідного Інституту Українознавства
Міністерства освіти і науки України, директором Львівсвької Філії, завідувачем Кафедрою
Українознавства, директором Інституту Східної Європи доктром історичних наук, професором,
академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктром Ідзьо власних «Лекцій з Українознавства».
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Розділ ІV.
Відділення Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(2014-2018рр.).
Активна праця Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у продовж 10-ти ліття в 2003-2013 роках
дозволила в 2014 році розширити і в 2015-2018 роках вдосконалити її науково-освітню діяльність, заснуванням
наукових Відділень на Кафедрі Українознавства...
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2014-2018 роки - час утворення наукових Відділень Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи, Концепції діяльності та перспективні плани науково-освітньої роботи яких, подаємо нище.
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 Василь Хитрук.
6 червня 2014 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Стародавньої історії України», яке очолив кандидат історичних наук, доцент 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 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, доцент Кафедри Українознавства ІСЄ 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 Олесь Дудин.
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 Катерина Хоронжук.
2 жовтня 2015 року на Кафедрі Українознавства ІСЄ було відкрито відділення «Християнська історія» яке
очолив доктор історичних наук, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо.
1 лютого 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «Чеськоукраїнська духовність» яке очолив чеський філолог Леуш Плеза.
1 лютого 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Словацько-українська духовність» яке очолив словацький доктор історичних наук, доктор філософських наук
Ян Масарик.
1 лютого 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «Чеськоукраїнська наука, освіта та культура» яке очолив вчений з Праги Ян Лорченко.
12 лютого 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Міжнародної громадської співпраці» яке очолив юрист Олег Фецяк.
1 берення 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито «Міжнародної
народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» яке очолив журналіст Ігор Мелех.
2 берення 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «УкраїноІталійська наука і освіта» «La Shienza ed Educazione Ucraino-Italiana» яке очолив професор Джорджо Черрай.
10 берення 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «УкраїноІталійське християнство» яке очолив вчений о. доктор, професор Августин Бабюк.
12 берення 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Кіноматографічної культури та мистецтва» яке очолив кіномитець Ілля Духовний.
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23 травня 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Організація медичної допомоги в військових формуваннях в Українській державі XVII-XXI століть» яке очолив
вчений, кандидат медичних наук, доцент Микола Кардащук.
12 жовтня 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «Класична
українська література» яке очолив письменник Лев Різник.
31 травня 2017 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Педагогіка в ситемі Українознавства» яке очолила професор Ірина Квасниця.
15 вересня 2017 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «Філології
і журналістикиа» яке очолив доктор філологічних наук, професор Зіновій Партико.
4 січня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «Прикладна
лінгвістика» яке очолила професор Галина Пасічник.
1 вересня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Відродження духовності України» яке очолив історик Євген Шматченко.
19 вересня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Політології» яке очолив політолог Олександр Нагорний.
21 вересня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Музеєзнавства» яке очолив історик-доцент Володимир Гаюк.
25 вересня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Книгорозповсюдження», яке очолив історик Олександр Василюк.
27 вересня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Українська історична спадщина» яке очолив історик-професор Василь Безпаленко.
21 жовтня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Української інформації» яке очолив історик, кандидат історичних наук Ростислав Лещишин.
Отож, на базі Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, Львівської Філії Інституту Українознавства
МОН України, у Відділеннях досліджуватиметься проблематика розвитку українознавства, а також
популяризуватимуться класичні та модерні літературні твори та поезія українських письменників та поетів...
Наголосимо, що для успішної діяльності Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи в 2019-2020
роках і надалі буде відкривати профільні науково-дослідні Відділення…

На фото, завідувачі наукових Відділень Кафедри Українознавства ІСЄ: В.Ідзьо, О.Фецяк, В.Хитрук,
К.Хоронжук, І.Духовний, які працювали на Кафедрі Українознавства у продовж 2014-2018 років.
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Розділ V.
Презентації та інформація про роботу Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
у 2001-2018 роках.
Презентація в Львові, в Церкві Лазаря, монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора
Інституту Східної Європи, 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 завідувача Кафедрою Українознавства, 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.
Першим привітав директора Інституту Східної Європи, професора Віктора Ідзьо керівник капели «Дударик»,
Микола Кацало. 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 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,
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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, 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.
Вихід монографії завідувача Кафедрою Українознавсатва, директора Інституту Східної Європи 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 Національної Спілки письменників 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 монографії «Прадавня Україна» санскритолог Василь Кобелюх. Від Кримського
державного гуманітарного інституту вихід монографії привітав доцент, заслужений працівник культури України,
директор центру Кобзарства, що в Ялті, Олексій Нирко. 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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Святкування колективом дня Інституту Українознавства та утворення з Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи - Львівської Філії Науково-Дослідного Інституту Українознавства.
25 квітня 2003 року в зв’язку святкування колективом дня Інституту Українознавства, в Києві в актовому залі
інституту, відбулась презентація нової монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора Віктора Ідзя, «До історії однієї могили на Закерзонні».
Професором В. Ідзьо також було наголошено, що в Львові відкрито Кафедру Українознавства, яка
підпорядковується в цьому році Науково-Дослідного Інституту Українознавства, як Львівська Філія.

Після успішної презентації нової наукової праці «До історії однієї могили на Закерзонні» були проведені
переговори про утворення Львівської Філії Науково-Дослідного Інституту Українознавства МОН України та
призначення завідувачем Львівською Філією Науково-Дослідного Інституту Українознавства, завідувача
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора Віктора Ідзя…
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Презентація наукових монографій доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо
в Івано-Франківській державній науковій бібліотеці імені Івана Франка.
27 квітня 2004 року в Івано-Франківській державній науковій бібліотеці імені Івана Франка, на запрошення
мера міста Івано-Франківська пана Зеновія Шкутяка, відбулась презентація наукових праць доктора історичних
наук, професора Віктора Ідзьо - завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, ректора
Українського державного університету міста Москви(УУМ) Віктора Cвятославовча Ідзьо.
Представила доктора історичних наук, професора, завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної
Європи, ректора УУМ, автора наукових монографій: «Українська держава в ХІІІ столітті. - Івано - Франківськ
“Нова зоря”, 1999. - 320 с.», «Ранньослов’янське суспільство, ранньослов’янська державність і зародження та
становлення християнства на території України. - Львів “Агенція Релігійної Інформації”, 2001. - 320с.»,
«Українська діаспора в Росії. Історія, наука, релігія. - Львів” БАК”, 2002. - 304с.», «Кельтська цивілізація на
території України. - Львів “Сполом”, 2002. - 343с.», «До історії однієї могили на Закерзонні. - Перемишль Львів “Сполом”, 2003. - 320с.», «Історія України. - Львів “ПП Бодлак”, 2003. - 735с.», які подаровані науковій
бібліотеці, директор Івано-Франківської державної наукової бібліотеки імені Івана Франка, пані Марія, яка
наголосила, що професор Віктор Ідзьо своєю творчістю займає активну державницьку позицію …».

На презентації наукових праць, вчитель доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо, учень академіка
Івана Крип’якевича, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Володимир Грабовецький,
наголосив: «що є не тільки вчителем та науковим керівником курсової та дипломної наукових праць історика
Віктора Ідзьо з 1979 по 1984 роки, науковий консультант та рецензент - доктор історичних наук: Я.Д. Ісаєвич
(м.Львів), відповідальний за захисти наукових робіт в Україні - доктор історичних наук, професор М.І.
Пинчук(Київ), але й надав позитивну наукову рецензію першій фаховій монографії, яка вийшла в Івано-

110

Франківську в 1999 році - «Українська держава в ХІІІ столітті». Хочу наголосити також, що консультантом та
меценатом наукової монографії «Українська держава в ХІІІ столітті» яка вийшла в релігійному видавництві
«Нова зоря», який благословив її вихід, є Івано-Франківський владика Українського Греко-Католицької Церкви,
доктор богослов’я, доктор філософії, професор Софрон Мудрий, якому складаємо велику Подяку...
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Академік В. Грабовецький також наголосив, що на підсумковій нараді вчених, вчений з Києва доктор
історичних наук, професор М. Пинчук, як відповідальний за захист наукових робі в Україні у 1984 році,
відзначив, що дипломна робота історика В. Ідзьо «Міста Галицько-Волинської Русі» під науковим керівництвом
доктора історичних наук, професора В. Грабовецького та наукового консультанта доктора історичних наук,
професора Я. Ісаєвича є найкращою роботою в Україні за 1984 рік…Академік В. Грабовецький також наголосив,
що сьогодні професор Віктор Ідзьо є яскравим представником наукової школи М. Грушевського - І. Крипякевича
- В. Грабовецького… Я є рецензентом як кандидатської так і докторської дисертацій професора Віктора Ідзьо,
які в монографічному вигляді представлені нині в Івано-Франківській науковій бібліотеки імені Івана Франка. З
моїм учнем професором Віктором Ідзьо я співпрацюю до сьогоднішнього дня. Його сьогодня, презентоція в
Івано-Франківській державній науковій бібліотеці імені Івана Франка, це 735 сторінкова праця «Історія
України», яка апробована на джерелах з московських архівів якій я надав позитивну рецензію…

…Автор наукових праць професор В. Ідзьо у висновку свого виступу на презентації своєї наукової творчості,
яка так ретельно була проаналізована його вчителем академіком В.В. Грабовецьким, подякував Владиці УГКЦ
Софрону Мудрому за благословення діяльності в 1999 році, яке мало щасливий початок, меру м. ІваноФранківська п. З. Шкутяку за запрошення, вчителю академіку В. Грабовецькому за велику науку та за високу
оцінку його наукової творчості…У висновок слід наголосити, що презентація відбулась за участю науковців та
студентів Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, історичний факультет якого
закінчив завідувача Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, професор Віктор Ідзьо...
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Презентація монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо “Українська держава в ІХ-ХІІІ столітті”
в Львові в церкві Лазаря 27 травня 2004 року.
27 травня 2004 року в церкві Лазаря в Львові відбулася презентація монографії директора Інституту Східної
Європи, завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо “Українська
держава в ІХ-ХІІІ столітті”. – Львів, “Сполом”, 2004. - 406с.
У презентації взяли участь наукові, громадські, культурні та державні діячі Української держави, державна
хорова капела, лауреат Шевченківської премії “Дударик” під керівництвом М. Кацала, ректор «Університету
Львівський Ставропігіон», професор Р. Мокрик, від ЛНУ, завідувач Кафедрою, професор Я. Дашкеивч та інші.

Першим автора монографії професора Віктора Ідзьо привітала державна хорова капела, лауреат
Шевченківської премії “Дударик” під керівництвом Миколи Кацала, яка виконала твори українськрих авторів та
гімн “Боже великий єдиний, нам Україну храни”.

Від вчених міста Львова та Львівського національного університеті ім. Івана Франка вихід монографії
доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо привітав доктор історичних наук, професор, завідувач
Кафедрою Сходознавства Ярослав Дашкевич, який наголосив: «Вітаю вихід в світ монографії директора
Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ доктора історичних наук,
професора Віктора Ідзьо «Українська держава в ХІІІ столітті». Я хочу пригадати, що в українській історії,
українській історіографії, державницька школа виникла по суті в кінці ХІХ на початку 20 років ХІХ століття.
Традиція ця на українських землях, особливо після 1939 року була перервана бо говорили про “Давньоруську
державу”, говорили, що українці, взагалі пізній народ і як вони могли створити давню Українську державу, як
вони могли стояти на рівні з тогочасними державами народами Європи і не тільки Європи. Хочу наголосити, що
директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства доктор історичних наук, професор
Віктор Ідзьо відродив сьогодні кращі традиції української державницької школи яка мала багатьох прекрасних
представників: професора Томашівського, професора Крип’якевича, доктора Кривецького і цілу плеяду вчених
про яких ми повинні пам’ятати. У цьому довгому ряді прізвищ стоїть на сьогодні, на першому місці доктор
історичних наук, професор, учень академіка Володимира Грабовецького, що був учнем академіка Івана
Крип’якевича з історичної школи академіка Михайла Грушевського - Віктор Ідзьо, з чим я хочу його сердечно
привітати. В своїй монографії професор Віктор Ідзьо чітко фіксує початки Української держави з 50-60 років ІХ
століття, а тобто 852 року, коли, як засвідчив київський літописець Нестор: «Постала Руська земля» і це є вірно,
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власне в цей час, як вірно зауважено в монографії «Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях» - українці формують
суто національну державність. Я поважаю його історичну наукову концепцію, надіюсь що вона стане в сучасній
Українській державі основною, тому надаю його монографії позитивну рецензію…».

Дальше професор Я. Дашкевич наголосив: «Ми мусимо розвивати і повинні поважати україно-центричну
наукову концепцію, це є нашим обов’язком, не тільки як вчених, але також й нашим громадським обов’язком
вивчати її... Я повинен сказати ще, будемо говорити відверто, є люди які професору Віктору Ідзьо завидують, є
люди, які не наважилися і наважуються до сьогодні говорити про «Українську державу в ІХ-ХІІІ століттях», є
люди яким не подобається енергія, напористість, інтелектуально-психічна сила нової наукової думки директора
Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора Віктора
Ідзьо… Так у нас бувало не раз, але я думаю, що поволі та аура заздрості відійде у минуле. Без тої духовної сили,
без токої наполегливості яка є у професора Віктора Ідзьо не можна було зробити того що ним зроблено...
Відносно його наукових досягнень. Наука не є догма, історична наука не є якийсь непорушний камінь, але багато
тих проблем, які у своїх книжках підняв професор Віктор Ідзьо є проблеми призабуті, проблеми які посипали
порохом, проблеми які завдяки його книжці «Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях», його публікаціям мусять,
і будуть предметом наукової дискусії, я думаю, що в цьому також велика заслуга професора Віктора Ідзьо,
наголосив у висновок професор Ярослав Дашкевич…» .
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Від мистецтвознавців Львівщини, вихід книги привітав директор картинної галереї, академік Борис
Возницький, який наголосив, що з професором Віктором Ідзьо знайомий давно і вітає вихід його такої вкрай
необхідної праці «Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях».

Академік Б. Возницький наголосив, що зараз являється науковим консультантом польського кінорежисера
Єжи Гофмана у питаннях створення ним кінофільму «Українська державність в Х-ХХ століттях» і тому дана
монографія ляже в основу наукового світобачення по вищеозначеній проблемі. Академік Борис Возницький
побажав подальших наукових досягнень по цій проблематиці професору Віктору Ідзьо…

Від Львівського державного лісотехнічного Університету вихід монографії «Українська держава ІХ-ХІІІ
століттях» привітав професор Володимир Даниленко, який наголосив: «що вихід монографії «Українська
держава в ІХ-ХІІІ століттях» є великим досягненням в переосмисленні сучасної української історичної науки.
Цілком зрозуміло, що ця епоха не вивчалась з точки зору українського централізму, тому державницький підхід
треба всіляко підтримати…».
Від Львівської державної Академії Мистецтв вихід монографії професора Віктора Ідзьо привітав, декан
історико-мистецького факультету, професор Ростислав Шмагало, який наголосив: «що історія українського
мистецтва завжди розвивалася з розвитком української державності. Особливу увагу складає епоха зрілої
середньовічної Української держави ІХ-ХІІІ століть, яка так добре відображена в монографії професора Віктора
Ідзьо. Нам сьогодні дійсно треба виробити на державному рівні концепцію української державності в ІХ-ХІІІ
століттях і дуже добре, що першою ластівкою є вихід монографії професора Віктора Ідзьо «Українська держава в
ІХ-ХІІІ століттях»…».
Від Львівської обласної держадміністрації Української держави вихід книги професора Віктора Ідзьо
«Українська держава ІХ-ХІІІ століттях» привітав начальник відділу міграції та національних меншин пан Юрій
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Гресько, який наголосив: «що вихід монографії є великим досягненням в сучасній українській історичній науці,
яку ми обов’язково підтримаємо. Слід зробити цю працю доступною для найширшого кола науковців та
шанувальників історії України, наголосив промовець…».

Від Університету «Львівський Ставропігіон» (УЛС) вихід наукової монографії доктора історичних наук,
професора Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-ХІІІ ст.» привітав ректор Університету «Львівський
Ставропігіон», професор Роман Мокрик, який наголосив: «що в 2003 році автор монографії доктор історичних
наук Віктор Ідзьо, за вагомі наукові досягнення, обраний професором Університету «Львівський Ставропігіо»,
його затверджено директором Інституту Східної Європи(ІСЄ). В цей же час професор, директор ІСЄ Віктр Ідзьо
також створив Кафедру Українознавства, яку він водночас очолює і розвиває…
Ректор Університету «Львівський Ставропігіон» УЛС, професор Роман Мокрик побажав автору дослідження
подальших наукових злетів та передав вітання від Вченої ради Університету «Львівський Ставропігіон»,
наголосивши, що: «монографія директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства
Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «Українська
держава в ІХ-ХІІІ столітті» є визначним науковим досягненням та доробком Університету «Львівський
Ставропігіон» в 2003-2004 роках, визначення нашим вченим дати заснування Української держави в ІХ столітті
під 852 роком - ось головне наукове досягнення монографії «Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях…»…

Від Національної Спілки Письменників вихід монографії привітав, голова Львівського відділення Левко
Різник, який наголосив, що праця професора Віктора Ідзьо є дуже актуальною, особливо зараз напередодні дня
Незалежності України, оскільки розкриває державотворчі процеси в Україні в фазі її найбільшої політичної
могутності в епоху середньовіччя. В цей час формувалася як українська державніть, культура, література так і
писемність, яка дійшла до нас. Нестор-літописець яскраво описав всі процеси в Українській державі, професор
Віктор Ідзьо матеріалізував ці процеси в відновленому її сучасному витворі і показав українську державність як
одну із найстародавніших в Європі. Під час презентації гість з Ялти О. Нирок наголосив: «що високо цінує
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український патріотизм та наукову діяльність свого друга, професора, Віктора Ідзя, як і вихід його нової
монографії «Українська держава ІХ-ХІІІ століттях» на презентацію якої я приїхав аж з Ялти…Хочу також
наголосити, що з Львовом мене пов’язує і наукова і громадська діяльність, а також арешт допити, слідство та
тюрма в якій я перебував будучи арештантом радянського тоталітарного режиму. Поряд з церквою Лазаря
знаходиться тюрма “На Лонського” в якій я сидів до заслання де переніс муки тортур комуністичного режиму,
оскільки боровся за ідеали відновлення Української держави. І ось сьогодні майже через півстоліття я знову тут у
Львові, дякуючи запрошенню мого друга професора Віктора Ідзьо, святкую перемогу своїх національних та
духовних ідеалів та переконань. З усією своєю свідомістю бере участь у презентації монографії «Українська
держава ІХ-ХІІІ століття». Ще раз дякую за надане мені слово і прошу мого учня відомого кобзаря Б.Кіндратюка
виконати низку українських патріотичних пісень».
Від українських вчених Польщі вихід монографії директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
Українознавства доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо “Українська держава в ІХ-ХІІІ столітті” та її
преезентацію в Львові в церкві Лазаря привітав Голова Перемишльського відділу Українського Історичного
Товариства в Польщі, доцент Михайло Козак, який наголосив:«До цього часу ми знали про «Польську державу в
ІХ-ХІІІ століттях», «Чеську державу в ІХ-ХІІІ століттях», Литовську державу ІХ-ХІІІ століть, навіть «Угорську
державу в ІХ-ХІІІ століттях» і тільки зараз в 2003-2004 роках внаслідок зусилля монографії директора Інституту
Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора
історичних наук, професора Віктора Ідзьо ми маємо накінець то в європейському контексті - «Українську
державу в ІХ-ХІІІ століттях»…
Дуже добе, що вчений доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо точно і вірно датує її початок
опираючись на Літопис Нестора - 852 роком, який засвідчує що в цей час «Постала Руська земля» - в розумінні
утворення держави, це ї є визначене досягнення автора монографії професора Віктора Ідзьо, так і всієї України…
наголосив у висновку виступу гість з Польщі…».
На презентації також виступили: доктор філософських наук, доктор політичних наук, професор М. Пришляк
від УГКЦ, письменник М. Петренко, заступник директора ІСЄ В. Смичок, головний редактор видавництва
«Сполом» пані Г. Капиніс та інші…
Слід наголосити, що презентацію монографії директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо
«Українська держава в ІХ-ХІІІ столітті» в Львові в церкві Лазаря широко висвітила і львівська преса.
Так кореспондент газети Поступ Ігор Мельник аналізуючи нову наукову монографію професора Віктора Ідзьо
«Українська держава в ХІІІ столітті» наголосив: «У книзі історика-професора, директора Інституту Східної
Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних
наук, професора Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХІІІ столітті», розглядаються проблеми становлення
державності на теренах України не лише в ІХ-ХІІ століттях, протягом значно довшого часу. Віктор Ідзьо вважає,
що ще у ІІІ столітті н. е. слов’янські князі могли очолювати великі військові дружини, які вже були носіями
певної державності.” На думку автора, Волинський союз у IV-VI ст. н. е. та Біла Хорватія V-VII ст. н. е. «цілком
уже були українськими ранньо-феодальними державами. Між деякими з цих держав спостерігались вельми
напружені відносини, зокрема між склавинами-хорваттами, що жили в Прикарпатті, та антами-русами з
Надніпрянщини. Врешті-решт це призвело до війни та занепаду Великої чи Білої Хорватії, яка на прикінці Х
столітті ввійшла до складу української держави з центром Києві...
Розглядає професор Віктор Ідзьо такою походження росіян, які формувались на основі фіно-угоррських
етносів, зокрема фінського народу Меря. А щодо спільної “древнєруської народності і мови” - то їх ніколи не
було. Це витвір уяви деяких російських істориків. Автор вважає, що більшість “наукових висновків” російської
та радянської історичних наук щодо Історії України ІХ-ХІІІ століть є невірними”. Тепер українська історична
наука на засадах глобальної науковості та кращих традиціях української історичної школи повинна розвивати і
вдосконалювати концепцію української держави. Полемізує автор із апологетами концерції “ГалицькоВолинського князівства” М. Котляром, Я. Ісаєвичем, П. Толочком, які підтримують сьогодні москвофільську
концепцію по питанню історії Української держави в ХІІІ столітті…
В монографії директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету
«Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХІІІ
столітті» зібрано багатий історичний матеріал та чимало цікавих, і часто оригінальних, думок автора, тому їх
варто прочитати кожному, хто цікавиться середньовічною історією України. Монографії директора Інституту
Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора
історичних наук, професора Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХІІІ столітті» видана Львівським
видавництвом “Сполом” досить малим тиражем і є цікавим надбанням сучасної історичної науки.(Ігор Мельник.
Свіжий погляд на історію.(Рецензія на книгу Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях). Поступ. №166(1475). Львів
24-25 липня 2004р., с.13.). Більш детально розповіла про презентацію книги «Українська держава в ХІІІ столітті»
«Львівська газета» та газета «Молода Галичина», як наголосила кореспондент Леся Бернакевич: «доктора
історичних наук, професора Віктора Ідзя знає багато шанувальників історії Галчицького краю та України
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загалом. І не лише тому, що він очолює в Львові Інститут Східної Європи, є завідувачем Кафедрою
Українознавства в Університеті «Львівський Ставропігіон». Хочу наголосити, що молодий доктор історичних
наук(2002р.), професор(2003р.) Віктор Ідзьо є сучасним українським науковим новатором… А нове з’являється
тоді, коли людина, заглибившись в архів, знаходить там те, чого інші вчені досі не виявили. Він нагороджений
грамотою та медаллю президента України. І жартує, що міг би мати й орден, коли б не був таким балакучим. Як
наголошує Леся Бернакевич, днями у храмі святого Лазаря відбулась презентація нової монографії доктора
історичних наук, професора Віктора Ідзя «Українська держава у ІХ-ХІІІ століттях», яку випустило у світ
львівське видавництво “Сполом” і за яку її автора удостоєно поважної премії іміні академіка Івана Крип’якевича.
Як наголошує доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо: «Ще Дмитро Донцов дійшов висновку, що
Україна-Русь в ІХ-ХІІІ століттях була незалежною і самостійною державою, не мала поза своєю територією
політичних та релігійно-культурних центрів і найприроднішим шляхом втілювала героїчне минуле України.
Таким чином Д. Донцов на початку ХХ столдіття у своїх працях зробив висновок, що період ІХ-ХІІІ століття, це
епоха зрілої і сильної, могутньої в розвитку Української держави. Це не була Київська Русь, ні слов’янська
єдність, ні древньоруська народність, а Українська держава. Вона формувалась на об’єднаних етнгічних
конгломератах українських племен, які й сьогодні проживають на цій території і які становлять єдиний
український народ. Це: дуліби, хорвати, поляни, сіверяни, волиняни та інші, які з VIII століття усвідомили
необхідність мати свою Українську державу з центром в Києві. Моя доктрина відрізняється від доктрини
попередників, які називали нас то “Галицько-Волинською державою”, то “Київською Руссю” і дробили нас як
могли. Я детально розглянув джерела, які москфофілами ХІХ століття були представлені як “ГалицькоВолинський літопис” і відповідно “Галицько-Волинське князівство” і на фактологічному джерельному матеріалі
розштрив це “галицько-волинське гето” до рівня Української держави, початок якої за свідченням Несторалітописця починається в 852 році, тобто середині ІХ століття, коли постала «Руська земля»… Такими чином
процеси, які висвітлені в монографії директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства
Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «Українська держава
в ІХ-ХІІІ столітті» яку презентуємо в Львові, в церкві Лазаря. висвітлені наукові проблеми, які раніше не
вивчались з точки зору українських державотворчих процесів, оскільки не було такого предмету вивчення, як
Українська держава. Про нас писали всі, завойовники, тільки не ми українці…
Така історія потрібна нашому народу, бо дозволить йому відійти від процесу меншовартості. Хочу
наголосити, що працював я над монографією «Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях» під керівництвом учня
академіка Івана Крип’явича, академіка Володмира Грабовецького з 1979 року й опрацював всі наявні документи
й концепції вчених. Дуже дякую тим вченим, які за моє наукове досягнення «Українська держава в ІХ-ХІІІ
століттях» удостоїли мене «Премії імені видатного українського вченого, учня академіка Михайла Грушевського
- академіка Івана Крип’якевича». Хочу наголосити, що її солізантами переді мною були такі вчені, як Ярослав
Ісаєвич та Любомир Винар…

…В подальшому в мене є плани видати Галицьке Євангеліє 1144 року, друге Галицьке Євангеліє ХІІІ
століттях та Львівську міську книгу 1377 року написану на готиці, закінчив на завершення вчений… (Віктор
Ідзьо. Я вирішив розширити галицько-волинське гето… - Молода Галичина. 27 липня 2004 р., с.6.).
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Презентація в Львові, в Церкві Лазаря, монографії завідувача Кафедри Українознавства, директора
Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «Ранньослов’янське
суспільство, ранньослов’янська державність і зародження та становлення християнства на території
України». Видання ІІ. - Львів «Сполом», 2004. - 320с. 1 жовтня 2004 року.
1 жовтня 2004 року в Львові в приміщенні хорової капели «Дударик», в церкві святого Лазаря, відбулась
друга презентація монографії директора Інституту Східної Європи, вже як завідувача Кафедрою Українознавства
професора Віктора Ідзьо «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і
становлення християнства на териорії України». Львів «Агенція Релігійної Інформації», 2004, 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.

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.
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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 завідувач Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ, професор В. Ідзьо взявся за з’ясування цієї проблеми,
думаю, що ми сьогодні в рамках презентації почуємо його вичерпну доповідь по вищеозначеній проблематиці…
Вихід монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, 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, завідувача Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ професора 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 завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи 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 завідувача
Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, 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 завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, 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, 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, привітав заступник директора, доцент Василь Смичок, який наголосив, що нове
світобачення на проблему слов’янської державності в контексті становлення і розвитку християнства, ось цікава
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новизна, яка конкретизована в монографії, за що я складаю її автору доктору історичних наук, професору Віктору
Ідзьо, велику подяку.
Вихід монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи 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 завідувача Кафедрою Українознавства, 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 завідувача Кафедрою
Українознавства, 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 завідувача Кафедрою Українознавства, професора В. Ідзьо,
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 завідувача Кафедрою
Українознавства 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 завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, 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 2004 року в конференц-залі Інституту Українознавства МОН України відбулася презентація праці
завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи, 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, 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 Інституту Українознавства МОН України, 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
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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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Презентація монографії доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо «Українська Повстанська
Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів». Львів. «Сполом» 2005, в Зеркальному залі
центрального корпусу Львівського національного університету ім. Івана Франка 23. 05. 2005 року.
30 травня 2005 року в Зеркальному залі центрального корпусу, на запрошення ректорату Львівського
національного університету імені Івана Франка, відбулась презентація наукової монографії доктора історичних
наук, професора, завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо «Українська
Повстанська Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів». - Львів. «Сполом», 2005р.
Представив доктора історичних наук, професора, завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної
Європи, автора наукової монографії «Українська Повстанська Армія – згідно зі свідченнями німецьких та
радянських архівів» Віктора Ідзьо, сінклер Української Греко-Католицької Церкви, доктор філософських наук,
доктор політичних наук, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, отець-мітрат Михайло
Пришляк, який наголосив: «що це перше велике монографічне дослідження яке використовує надзвичайно
таємні документи з Головного Архіву Російської Федерації, які засвідчують злочини СРСР проти українського
народу, української церкви та героїчну боротьбу Української Повстанської Аарміх за відновлення Української
держави…».
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Дальше отець мітрат, сінклер УГКЦ Михайло Пришляк надав слово автору презентованої монографії
«Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів», доктору історичних наук,
професору Віктору Ідзьо, який наголосив: «Монографія Українська Повстанська Армія – згідно свідчень
німецьких та радянських архівів» - розкриває національно-визвольну боротьбу української інтелігенції,
передових складових українського народу в 30-50 роках ХХ століття на архівних російських джерелах, та
висновках сучасної російської історичної науки. На великому фактологічному джерельному матеріалі показана
роль українських політичних, громадських організацій, зокрема ОУН та УПА в 30-50 роках ХХ століття, також
наукових культурних та релігійних діячів в історичній боротьбі українського народу під проводом ОУН та УПА
за відновлення державної незалежності України.
Вперше на основі досягнень сучасної історичної науки зроблено глибокий, фактологічний аналіз
документальних джерел з московських архівів, більшість яких апрбується вперше. З’ясовано питання
становлення та розвиток українського національно-визвольного руху в 30-50 роках ХХ століття, зокрема ОУН та
УПА, з урахуванням історичних процесів, які проходили в українському суспільстві, особливо в час
кристалізації у ХХ столітті в українців політичних та військових організацій. У праці «Українська Повстанська
Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів» - я намагається розглянути та проаналізувати історію
національно-визвольної боротьби українського народу в 30-50 роках ХХ століття, беручи за основу кращі
традиції сучасної української та світової історичної науки, які напрацьовані нею, як в поперелні часи так і в
останнє десятиліття після відновлення незалежності Української держави…» - наголосив автор монографії у
висновок свого виступу...

Дальше слово було надано від Львівського видавництва «Сполом», яке видало наукову монографію професора
Віктора Ідзьо “Українська Повстанська Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів» меценату

126

та головному редактору - мовознапвцю пані Галині Капиніс, яка наголосила: «Привертає увагу те, що моноргафія
професора Віктора Ідзьо рекомендована до друку вченими як Науково-Дослідного Інституту Українознавства
МОН України так і вченими Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, вона має дійсно нові документи
які публікуються вперше і розкриває злочини радянського режиму по відношенню до України та українців, за що
я і дякую актору редагованої мною прекрасної праці…».
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У презентації були заявлені та взяли участь, та виступили з науковими промовами вчені: Львівського
національного університету імені Івана Франка, Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, вчені
Львівської Академії Мистецтв, вчені Університету “Львівський Ставропігіон”, Львівської музичної академії, гості
з Дніпропетровського національного університету, Прикарпатського національного університету з ІваноФранківська, Римського державного університету, Баварського державного університету. Серед громадський
організації у презентації взяли участь: Братство воїнів Української Повстанської Армії, Товариство імені Петра
Могили, письменники з Національної Спілки України, Товариства книговидавців України, Союз Християнської
молоді України.
У виступах та дискусіях взяли участь: доктор філософських та політологічних наук, професор Римського та
Ставропігійського університетів о. М. Пришляк, доктор історичних наук, професор Я. Дашкеивч, доктор
мистецтвознавства, професор, декан факультету історії мистецтва Львіської академії мистецтв професор Р.
Шмагало, доктор історичних наук, професор В. Ідзьо, доктор мистецтвознавства, професор В. Голубець,
професор Т. Молчанова, професор В. Копитко, доцент В. Смичок, доцент Б. Денис, доцент В. Кобилюх,
видавець-мовознавець, випускник ЛНУ Г. Капиніс, представник міської влади Львова Л. Дещинський та інші…

На завершення презентації та обговорення монографії доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо
«Українська Повстанська Армія – згідно зі свідченнями німецьких та радянських архівів. - Львів. Сполом, 2005»
присутні вчені також оглянули творчий доробок очолюваного ним колективу УУМ та УІК…

На виставці також були представлені наукові монографії доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо по
його кандидатській дисертації(1997р.): “Роль кельтов в формировании политических, религиозных и культурных
организаций у славян на примере территории Украины” та докторській дисертації(2002р.): ”Раннеславянское
общество, раннеславянская государственность - зарождение и становление хрестианства на примере территории
Украины”, які раніше теж були видруковані в місті Львові у видавництві «Сполом»...
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Участь завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи,
доктора історичних навук, професора Віктора Ідзя в Помаранчевій Революції.
В 2005 році, вболіваючи за долю України, бажаючи їй європейського демократичного розвитку, завідувач
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи В.Ідзьо взяв активну участь в Помаранчевій революції.

Своєю активною участю, вчений, професор Віктор Ідзьо намагався змінити політичний устрій в Україні…
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За свою активну позицію, як вченого та освітянина, за проявлену на барикадах особисту громадську мужність
та героїзм під час боротьби, отримав «Подяку» від президента України Віктора Ющенка…

Завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи,
доктор історичних наук, професор, головний редактор наукового журналу “Українознавець” академік Академії Наук Вищої Школи України.
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8 квітня 2006 року в Києві, за наукову роботу, монографію «Українська держава в ІХ–ХІІІ століттях»,
заснування та активиу працю Кафедри Українознавства та нового типу наукового журналу в Україні
«Українознавець», на загальних зборах Академії Наук Вищої Школи України, доктор історичних наук, професор
був обраний, по відділенню українознавства, академіком Академії Наук Вищої Школи України.

З обранням академіком Академії Наук Вищої Школи України України доктора історичних наук, професора
В. Ідзя привітали відомі вчені: П. Кононенко, М. Дробноход, Я. Калакура, В. Качкан, І. Драч та інші академіки…
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Урочисте вшанування в Університеті «Львівський Ставропігіон» завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи, 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, відбулося вшанування
директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедри Українознавства доктора історичних наук, професора
Віктора Ідзьо керівництвом Університету «Львівський Ставропігіон», з нагоди обранням його 6 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»,
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якого до цього часу вийшло два числа. Журнал знайшов подяку президента України Віктора Ющенка та віцепрезидента 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 К афедри
Українознавства за 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
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державного університету міста Москви, голова Українського Історичного Клубу міста Москви, академік Академії
Наук вищої школи України, академік Міжнародної Академії Наук Євразії, член президії Світової Наукової Ради
при Світовому Конгресі Українців, член Ради Об’єднання українців Росії Віктор Ідзьо.
В свою чергу доктор історичних наук, 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
Інституту Східної Європи 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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На світлині: Президент АНВШ України М. Доброход, віце-президент П. Кононенок, академік В. Ідзьо.
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Зустріч між вчителем та учнем в місті Івано-Франківську 25 червня 2006 року.
25 червня 2006 року в Івано-Франківську, з нагоди обрання доктора історичних наук, професора, завідувача
Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), головного редактора наукового журналу
«Українознавець», Віктора Ідзя 8 квітня 2006 року на загальних зборах, академіком Академії Наук Вищої Школи
України, по відділенню українознавства, відбулася зустріч між вчителем академіком Володимиром Грабовецьким
і учнем академіком Віктором Ідзьо, на якій академік Володимир Грабовецький привітав учня Віктора Ідзя з
обранням академіком Академії Наук Вищої Школи України, по відділенню українознавства і побажав
подальших наукових та освітніх злетів…

Вчені(вчитель і учень) обговорили пам’ятки стародавнього Галича укладені на карті, уклали план подальшої
науково-освітньої співпраці по дослідженню стародавнього історії та культури давнього Галича…
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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 завідувачу Кафедрою Українознавства, директору Інституту Східної Європи, ректору
Українського державного 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».
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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.
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Музею та Українському Історичному Товариству було подаровано ХІХ, ХХ, ХХІ 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 буржуазнодемократичної революції», ініціював широку дискусію.

В рамках конференції відбулась презентація всіх Х - ти Наукових Вісників Українського Університету міста
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 книги «Українська Повстанська Армія згідно свідчень російських та німецьких військових
архівів» завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
академіка Віктор Ідзя у приміщенні Національної спілки письменників в Києві.
12 листопада 2006 року в приміщенні Національної спілки письменників України, за організацією члена
Національної спілки письменників, письменника Сергія Плачинди, відбулась презентація наукової праці
завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, академіка Віктор Ідзя
«Українська Повстанська Армія згідно свідчень російських та німецьких військових архівів»…

У презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя
«Українська Повстанська Армія згідно свідчень російських та німецьких військових архівів» взяли участь вчені
та студенти провідних науково-освітніх закладів міста Києва, гості з Канади, США, Росії та Польщі…
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Завідувач Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, академік Віктор Ідзьо - учасник
Міжнародної наукової конференції в МАУПІ - «Роль і місце слов’ян у діалозі цивілізацій».
25 квітня 2007 року в Міжрегіональній Академії Управління Персоналом(МАУП) в Києві відбулась
Міжнародна наукова конференція «Роль і місце слов’ян у діалозі цивілізацій».

В конференції активну участь взяв доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України, завідувач
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи і ректор Українського державного університету міста
Москви - Віктор Ідзьо, який виступив з науковою доповіддю «Кельти і слов’яни – діалог культур і цивілізацій».
В міжнародній науковій конференції «Роль і місце слов’ян у діалозі цивілізацій» в МАЦУПІ також активну
участь взяли визначні вчені з цієї проблематики, академіки: Юрій Шилов та Галина Сагач, що на фото…
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Презентація наукових праць, завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Засновник Львова король
Данило та Українська держава в ХІІІ столітті» Львів. 2006, в Перемишлі, 12 лютого 2007 року.
В Перемишлі в Народному Домі 12 лютого 2007 року відбулась презентація наукових праць, завідувача
Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка
АНВШ України 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.
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Презентацію книги завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук,академіка АНВШ
України 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 В. 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.
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 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” в епоху 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).
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 з Австрійським герцогством в середині ХІІІ століття.
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.
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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 ст.
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.
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 висновок 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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Презентація книги Олексія Нирка «Кобзарство Криму та Кубані» в музеї Лесі Українки
міста Ялта 26 липня 2007 року.
26 липня 2007 року в Ялтинському музеї Лесі Українки відбулась презентація книги ялтинського вченого
Олексія Федоровича Нирка «Кобзарство Криму та Кубані», яка вийшла в річницю пам’яті вченого…
Книга була видана за фінансовим сприянням завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо (1500
гривень) та героя України, голови Товариства репресованих українців, Євгена Пронюка (1000 гривень).
Книга Олексія Нирка «Кобзарство Криму та Кубані» вийшла накладом 300 екземплярів і була редагована,
кандидатом технічних наук, доцентом В. Смичком, т кандидатом історичним наук, завідувач археологічним
відділом, доцентом УЛС В. Артюхом, під загальною редакцією завідувача Кафедрою Українознавства Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора
Ідзьо.
Відкрила презентацію, монографії Олексія Нирка «Кобзарство Криму та Кубані» завідувач музею Лесі
Українки в Ялті Олександра Вісич, яка наголосила, що О.Ф. Нирко являється яскравим символом української
еліти в Ялті та Криму впрдовж другої половини ХХ - першого десятиліття ХХІ століття. О.Ф. Нирко, як
всесторонньо обдарована людина приклав багато зусиль як до утворення капели бандуристів так і до утворення
Музею Лесі України в Ялті.
Його національно-українське свідоме життя свеціло було пов’язане з Ялтою, що засвідчує утворення ним
«Просвіти в Ялті» та «Центру Кобзарства Криму та Кубані» при Ялтинському гуманітарному університеті,
директором якого він був з часу його заснування.

Олексій Федорович Нирко віддав міжнародному бандурному мистецтву що засвідчено в ню-йорскскому
журналі «Бандура», наголосила Олександра Вісич, все своє свідоме життя, тому розпочнемо презентацію
прекрасними мелодіями бандури, які виконає учениця О.Ф. Нирка, сьогодні викладач Кримського гуманітарного
університету Олександра Семиліт.
Перед виконанням мелодій та пісень слово було надане учениці Олексія Федовича Нирка, Олександрі
Семиліт, яка подякувала завідувачу Кафедрою Українознавства, директору Інституту Східної Європи, доктору
історичних наук, професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо за велику працю яка
завершилася виходом монографії О. Нирка «Кобзарства Криму та Кубані» і наголосила, що її вчитель О.Ф.
Нирко, який навчив її гри на бандурі був обдарованим педагогом, прищепив любов до українського народного
мистецтва на все життя, тому О. Семиліт буде продовжувати в місті Ялті та Криму традицію, підвалини якої
заклав її вчитель О.Ф. Нирко.
Як викладач Кримського державного гуманітарного університету, опираючись на наукову працю мого дорогого
вчителя Олексія Федоровича Нирка «Кобзарства Криму та Кубані», Олександра Семиліт, буде продовжувати і
розвивати наукову роботу по вивченні кобзарства Криму та Кубані, яку заклав в місті Ялті її вчитель засновник
«Центру Кобрства Криму та Кубані» при Ялтинському державному педагогічному університеті Олесій
Федорович Нирко…
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Дальше директор музею Лесі Українки Олександра Вісич після виконання улюблених творів О. Нирка
бандуристкою О. Семиліт, надала слово, редактору наукової праці «Кобзарство Криму та Кубані», завідувачу
Кафедрою Українознавства, директору Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України Віктору Ідзьо, який наголосив: «…співпраця Кафедри Україноїнавства
Інституту Східної Європи з Олексієм Федоровичем Нирком, директором Центру Кобзарства в Ялті розпочалась з
початку 1994 року, коли він на наше запрошення з капелою бандуристів ім. С. Руданського відвідав Львів і нас...

…Спільна активна робота вилилася у проведення І Міжнародної наукової конференції «Кобзарство - в історії,
літературі, культурі та народному епосі», яку успішно було проведено 5-9 червня 2005 року у Ялті і в якій взяли
участь вчені з України, Росії, Польщі, Канади, Австралії, США…
Від Кримського гуманітарного університету, зокрема від Кафедри української мови та літератури вихід праці
Олексія Нирка «Кобзарство Криму та Кубані» привітала учениця О. Нирка завідувач Кафедри, Світлана Кочерга,
яка подякувала, завідувачу Кафедрою Українознавства, директору Інституту Східної Європи, доктору історичних
наук, професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктору Ідзьо, за вкладений моральний та
матеріальний труд...
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Вихід праці О. Нирка, як наукової монографії, це велика справа наголосила О.Кочерга. О.Ф.Нирко завжди
робив свою справу чесано пов’язуючи її з наукою тому надіюся, що вона стане дороговказом всім, хто пов’яже
себе з вивченням кобзарства Кубані та Криму...

Від Товариства «Просвіта» міста Ялти вихід праці засновника та першого голови Ялтинської «Просвіти»
Олексія Федоровича Нирка «Кобзарство Криму та Кубані» привітав голова Ялтинської «Просвіти» Володимир
Олійник, який наголосив, що О.Ф. Нирко завше цінував співпрацю з Кафедрою Українознавства, Інституту
Східної Європи наслідком якого і була спільна довголітня праця Львова та Ялті, та передусім визначальна
сторінка цієї міжнародної співпраці - І Міжнародна наукова конференція в 2005 році…
Сьгоднішня подія, вихід праці всього життя О.Ф. Нирка - «Кобзарство криму та Кубані», це ще одна велика
подія в житті української науково-освітньої еліти Української Ялти яку ми завдячуємо великому вченому і
нашому другу - завідувачу Кафедрою Українознавства, директору Інституту Східної Європи, доктору історичних
наук, професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктору Ідзю, надіюся, що така наша співпраця
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з ним буде розвиватися і дальше. Завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи,
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо подякував шановному Голові
«Просвіти» міста Ялти Володимиру Олійник за високу оцінку його діяльності, що прозвучала з його уст під час
презентації книги Олексія Нирка «Кобзарство Криму та Кубані»…
Від української громади міста Ялти вихід книги праці О. Нирка «Кобзарство Криму та Кубані» привітала її
активний член В. Масенко, яка подякувала академіку Віктору Ідзьо за велику працю зроблену на користь
української громади в Ялті, в якій О. Нирко на протязі усього свого життя посідав почесне місце. Він вклав в
розбудову українського життя в Ялті свою титанічну працю чим і прислужився українській громаді міста Ялти.

На презентації була присутня дочка О.Ф. Нирко, Оксана Нирко, яка теж привіта вихід монографії і подякувала
від родини за її вихід редактору та меценату завідувачу Кафедрою Українознавства, доктору історичних наук,
професору, академіку В. Ідзьо. Презентація книги О. Нирка «Кобзарство Криму та Кубані» відбулась також на
Ялтинському Радіо, за що складаємо подяку керівнику української редакції Ялтинського радіо Анні Гуленко.
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Свої думки з приводу виходу книги О. Нирка «Кобзарство Криму та Кубані» висловив на презентації і
священник Української Греко-Католицької Церкви в міста Ялти, отець Ігор Гаврилів, який наголосив, що
відспівував та проводив в останню путь покійного...
Презентація книги О. Нирка «Кобзарство Криму та Кубані», на якій були гості з Дрогобича, Львова, Києва, вся
українська громадськість Ялти, громада УГКЦ міста Ялти благословив львівський гість Ялти, владика Ігор
Возняк. Презентація закінчилась обговоренням проблеми утворення фонду для побудови величного пам’ятника
на могилі засновника Української Ялти ХХ початку ХХІ століття О.Ф. Нирка на ялтинському кладовищі....
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Відбулась і культурна програма, яка складалась з служби Божої УГКЦ, яку провів гість зі Львова, владила Ігор
Возняк, відвідин кобзарського концерту учня О.Ф.Нирка кобзаря Остапа Кіндратюка…

У висновок наголошу, дякуючи звитяжній українознавчій сназі, українська літня Ялта дякуючи Кафедрі
Українознавства Інституту Східної Європи, запрацювала…
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Презентація праці завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо “Митрополит Андрей Шептицький на шпальтах російської
преси та часопису українців Росії “Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття" у Львові
в Національному Музею імені митрополита Андрея Шептицького 29 жовтня 2007 року.
Презентація праці завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних нау, професора, академіка
Віктора Ідзьо “Митрополит Андрей Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії
“Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття яку видало, видавництво “Сполом”, Львів - 2007,56с.,
відбуласяся 29 жовтня 2007 року в Львові в Національному Музею імені митрополита Андрея Шептицького.
Презентація книги була організована адміністрацією Кафедрального Собору Святого Юра у Львові, зорема
науковцем з цієї проблеми, сестрою ЧСВВ Володимирою. Презентація і вихід книги академіка Віктора Ідзьо
“Митрополит Андрей Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії “Украинская
Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття" приурочена 90 - то річчю повернення митрополита Андрея Шептицького
на Батьківщину з російського полону. У презентаці взяли участь науквові, громадські, культурні діячі, зокрема
доктор філософських наук, доктор політичних наук, професор римського університету о.М. Пришляк, проректор
Медичного державного університету, доктор, професор Дудка, декан історичного факультету, професор
Українського Католицького Університету, отець Димид, заступник диретора Інституту Східної Європи, кандидат
технічних наук, доцент В. Смичок, та багато інших вчених та священників УГКЦ, зокрема отець Андрій Майба.
Відкрила презентацію книги академіка Віктора Ідзьо “Митрополит Андрей Шептицький на шпальтах
російської преси та часопису українців Росії “Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття її організаторка
сестра ЧСВВ Володимира, яка подякувала професору Віктору Ідзьо за проведену наукову роботу.
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Першим привітав автора надавши позитивну рецензію на працю, доктор філософських наук, доктор
політичних наук, професор Pимського університету о. Михайло Пришляк, який наголосив, що автора як великого
вченого знає вже близько 10 років по монографіях: "Українська держава в ХІІІ столітті. - Івано-Франківськ “Нова
зоря”,1999", "Ранньослов’янське суспільство, ранньослов’янська державність і зародження та становлення
християнства на території України. - Львів “Агенція Релігійної Інформації”, 2001", "Українська діаспора в Росії.
Історія, наука, релігія”. - Львів “БАК”, 2002", " Кельтська цивілізація на території України. - Львів, “Сполом”,
2002", “До історії однієї могили на Закерзонні”. - Перемишль-Львів, “Сполом”, 2003", "Історія України”. “ПП
Бодлак”. - Львів, 2003", “Українcька держава в ІХ-ХІІІ століттях”. - Львів, “Сполом”, 2004", "Раннньослов’янське
суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на території України”.
Видання ІІ доповне і перероблене. - Львів, “Сполом”, 2004", "Українська Повстанська Армія - згідно аналізу
свідчень німецьких та радянських архівних джерел. - Львів, “Сполом”, 2005", "Галицька держава – процеси
етнотворення і становлення (III - XII ст). - Львів, “Камула”, 2005", "Засновник Львова король Данило та
Українська держава в ХІІІ столітті”. - Львів, Вид. Університету “Львівський Ставропігіон”, 2006", "Іван Франко.
На шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ столітті. - Львів, “Сполом”, 2006", "Михайло Грушевський
на шпальтах часописів українців Росії “Украинский Вестник” та “Украинская Жизнь”. - Львів 2007", "Релігійна
культура Європи і зародження, становлення та розвиток християнства в Україні”. - Львів. “Ліга-Прес-2007".
Пан завідувач Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор є членом двох поважних
наукових установ, академій: академіком Академії Наук Вищої Школи України та Міжнародної Академії Наук
Євразії. Його наукова праця в Росії є просто унікальною для нас, просто необхідною, оскільки з його наукових
праць, зокрема монографії та наукові статті по питаннях "розвитку українського християнства" є дуже потрібні
українському християнському суспільству та зокрема УГКЦ. От і сьогодні ми зібрадися в прекрасному музею ім.
А. Шептицького, щоб знову привітати поважного академіка з його новим доробком, новою так потрібною нам
всім книгою: “Митрополит Андей Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії
“Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття". Рецензуючи цю працю я побачив, що автор намагався як
найточніше по хвилинах відтворити по газетних статтях перебування в Росії митропольта Андрея Шептицького,
за що складаю йому велику подяку.
Наступним првітав завідувача Кафедрою Українознавства, академіка Віктора Ідзьо з виходом книги
“Митрополит Андрей Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії “Украинская
Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття" заступник директора Інституту Східної Європи, кандидат технічних
наук, доцент Василь Смичок. Який наголосив, що автор цієї праці є також в Москві і ректором Українського
державного університету, який цього року святкує своє 15 - ти ліття. Під його орудою на цей час вийшло ХІІ
томів Наукового Вісника Українського державного університету(2001-2007рр.).
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Привітав автора праці і учасник презентації, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи,
рецензент книги - Ярослав Дашкевич, який наголосив, що також в Москві історик - академік Віктор Ідзьо
організував і очолив Український Історичний Клуб міста Москви, видав в 1995 році Український Історични
Альманах в Росії, з 1996 по 1997 роки - Українську Історичну Газету в Росії та на цю пору видав ХІІІ томів
Наукового Вісника Українського Історичного Клубу(1997-2007). Ця наукова праця присвячена в певній мірі і
сьогроднійшній розбудові Української Греко-Католицької Церкви в Росії, яку сьоодні організовує академік
Віктор Ідзьо і яку розпочав в той далекий час митрополит Андрій Шептицький, академік Віктор Ідзьо присвятив
працю “Митрополит Андрей Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії
“Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття", з перзентацією якої я сьогодні палко вітаю автора…

Від релігійних діячів, священників УГКЦ міста Львова завідувач Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ,
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо з виходом праці “Митрополит
Андрей Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії “Украинская Жизнь” в 19141917 роках ХХ століття" привітав отець Андрій Майба, який зокрема наголосив, що прфесором Віктором Ідзьо
окрім написання наукових праць веде активну громадську роботу по улаштуванню УГКЦ в місті Москві.
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Я особисто разом зним проводив таку роботу і результат є, організація парафії УГКЦ, якою сьогодні керує в
Москві отець Олександр Сімченко. Зичу професору Віктору Ідзьо і подльшого надхнення в плані розбудови
УГКЦ в Росії.
Дальше слово було надане директору видавництва "Сполом" пані Галині Капиніс, яка наголосила, що
видавництво виступило спонсором видання книги, оскільки побачило її необхідність для всестороннього
вивчення діяльності митрополита Андрея Шептицького. Ця праця завідувача Кафедрою Українознавства,
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо є дуже потрібною нашому
суспільству, оскільки яскраво проливає світло на особистість митрополита Андрія Шептицького, особливо тоді,
коли він був неволі. Я дякую автору за книгу і бажаю йому подальших творчих наукових злетів.
Дальше організаторака презентації книги “Митрополит Андре Шептицький на шпальтах російської преси та
часопису українців Росії “Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття", матінка Володимира надала
слово автору академіку Віктору Ідзьо.
Який подякува адміністрації Собору Святого Юра, зокрема матінці Володимирі за організацію праці
“Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії “Украинская
Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття". Хочу наголосити, що в це приміщення в якому по праву сьогодні
знаходиться національний музей ім. миторополита Андрея Шептицького, я в перше повав у другому класі, коли з
Івано-Франківська (Угринова), звідки я родом і родом мої батьки, наша вчителька історії Українівської школи,
Надія Лазорівна Сокуренко, привезла нас учнів у Львів на екскурсію і зразу повела в це прміщення, де був тоді
музей Леніна. Таке було моє переше знайомство з нині Національним музеєм імені митрополита А.Шептицького,
як із Львовом взагалі. Вчителька нас тоді повела в Львівський Історичний Музей, Картинну галерею та
Львівський Цирк. Біля приміщення сьогодні Національного Музею ім.А.Шептицького я з'їв вперше львівське
морозиво "Каштан" за 22 копійки. Було мені тоді 7 років, оскільки в школу я пішов, як добе підготовлений до
навчання своїм дідом офіцером Австрійської армії, в 6 років. В 7 років я вперше приїхав до Львова і в 2007 році
коли мені 47, я в цьому самому прекрасному приміщенні, через 40 років, в національму музеї імені митрополита
Андрея Шептицького, проводжу першу свою презентацію книги “Митрополит Андрій Шептицький на шпальтах
російської преси та часопису українців Росії “Украинская Жизнь” в 1914 - 1917 роках ХХ століття".
Надіюсь, що Ви всі прочитаєте мою книгу і вона Вас ще раз переконає, якою великою постаттю для нас
українців був, ситрополит Андрей Шептицький, як я зробив висновок дійсно свята для нашого народу людина...
Дякую Вам всім за участь у цій презентації та подарунок картини на якій зображено місто Львів автора
Мариняка. Підсумувала презентацію книги матінка Володимира своїми висновками, щодо прочитаного згідно
яких, митополит Андрей Шептицький мав складне і важке становище в Росії, що російська преса перебільшувала
його вільності і, що більш справедливо про долю митрополита писали українці на шпальтах часопису
"Украинская Жизнь".
Сестра ЧСВВ Володимира подякувала автору за роботу подарувала квіти та картину - вид міста Львова, а
реценензенту праці отцю доктору, професору М. Пришляку корзину квітів і привітала його від адміністарції
Собору Святого Юра з 85 - ти літтям. Вокальна група виконала релігійні пісні.

На цьому презентація книги “Митрополит Андрей Шептицький на шпальтах російської преси та часопису
українців Росії “Украинская Жизнь” в 1914-1917 роках ХХ століття" в національному музею імені Андрея
Шептицького завершилась.
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Міжнародна наукова конференція “Україна в контексті європейських революційних процесів перших
десятиліть ХХ століття”. Київ, 20 - 21 листопада 2007 року.
20 - 21 листопада 2007 року в місті Києві відбулась Міжнародна наукова конференція “Україна в контексті
європейських революційних процесів перших десятиліть ХХ століття”. В конференції участь взяв завідувач
Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ, доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо, який виступив з
доповіддю «М.С. Грушевський про українське питання в період Російської революції 1905-1907 років»…

Після доповіді академік В.С. Ідзьо презентував три Випуски свого наукового журналу «Українознавець»…
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Презентація в зеркальному залі Львівського національного університету імені Івана Франка
збірника матеріалів наукових праць Міджнародної наукової конференції «Доба короля Данила».
20 лютого 2008 року в зеркальному залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася
презентація Матеріалів збірника наукових праць Міджнародної наукової конференції «Доба короля Данила», що
відбулася 29-30 листопада 2007 року в Львові.
У презентації взяли участь керівництво Львівського національного Університету ім. І. Франка, вчені - автори
наукових праць збірника матеріалів наукових праць Міджнародної наукової конференції «Доба короля Данила».

Перед науковою авдиторією виступив із анонсуванням опублікованої у збірнику матеріалів наукових праць
«Доба короля Данила», «Адміністративний устрій Української держави у час короля Данила», завідувач
Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, який наголосив, що давно досліджує апробовану тему «Добу
короля Данила». Дана праця це лиш окрема висвітлена і науково досліджена проблема …
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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 доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи 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, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної
Європи академік В. Ідзьо було виголосив привітання з наголоди дня народження Т.Г. Шевченка, наголосив, 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 завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних неаук, професор, академік АНВШ України 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, 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 завідувачу Кафедро
Українознавсва, директору ІСЄ, доктору історичних наук, професору, академіку АНВШ України Віктору Ідзьо.

Проректор ЛНУ наголосив, що наукові праці доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук
Вищої Школи України, завідувача Кафедри Українознавства, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо
«Іван Франко на шпальтах часописів українців у Росії та Польщі в ХХ ст.», які приурочені 150 - тіттю від дня
народження 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 «Іван Франко - на шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ століття».
- Львів “Сполом”, 2006. - 55с. завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ Укораїни Віктора Святославовича Ідзьо під оплески всіх присутніх завершилась…
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Презентація в Івано-Фраківську наукової праці доктора історичних наук, професора, академіфка АНВШ
України Віктора Ідзя «Господарська діяльність ОУН за свідченнями Окружного провідника господарки
Дмитра Богуша, на псевдо “Економ”. - Львів “Сполом”, 2008. - 48с.».
16 вересня 2009 року в Івано-Франківському музею визвольних змагань Прикарпатського краю відбулася
презентація наукової праці завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзя «Господарська діяльність ОУН за
свідченнями Окружного провідника господарки Дмитра Богуша, на псевдо “Економ”. - Львів “Сполом”, 2008.».

У презентації взяли участь ветерани ОУН-УПА, науковці, громадські діячі, студентська та учнівська молодь м.
Івано-Франківська. Всесторонньо висвітлила захід телекомпанія «Галичина» та обласна газета «Галичина»…
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Міжнародна наукова конференція місті в Галичі «Історико-релігійні та етнокультурні
особливості Галицького регіону в загальноукраїнському контексті».
14-15 травня 2010 року в місті Галичі відбулась Міжнародна наукова конференція «Історико-релігійні та
етнокультурні особливості Галицького регіону в загальноукраїнському контексті». У конференції взяв участь
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича Віктор Ідзьо, який виступив з
науковою доповіддю «Галицьке Євангеліє як релігійна, мовна, літературна та історична пам’ятка 1144 року»…

Проблему подальшого дослідження Галицького Євангелія 1144 року було обговорено з учасниками
Міжнародної наукової конференції: Левом Войтовичем та Ігорем Ковалем, що на фото, та іншими учасниками…
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Презентація в музею села Крилос, на території дитинця стародавнього Галича, наукової монографії
завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича Віктор Ідзя
«Галицька держава-процеси етнотворення і становлення (III-XII ст). - Львів “Камула”, 2005. - 351с.».
15 травня 2010 року, в рамках Міжнародної наукової конференції місті в Галичі «Історико-релігійні та
етнокультурні особливості Галицького регіону в загальноукраїнському контексті», в музею села Крилос, що на
території дитинця стародавнього Галича, відбулась презентація наукової монографії завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича Віктор Ідзя «Галицька держава-процеси етнотворення
і становлення (III-XII ст). - Львів “Камула”, 2005. - 351с.». монографія була поданована Крилоського музею.

Відбулась і презентація праці в науковому журналі «Українознавець» «Галицьке Євангеліє як релігійна,
мовна, літературна та історична пам’ятка 1144 року», який був поданований музею села Крилос…
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Завідувач Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи академік Віктор Ідзьо - Ювіляр України
18 травня 2010 року в Київському будинкау вчителя Інститут Біографічних досліджень Національної Академії
Наук України провів презентацію науково-біографічної книги «Ювіляри України».
В презентації книги «Ювіляри України» в якості Ювіляра України, взяв участь доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України, завідувач Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Віктор
Святославович Ідзьо, якому виповнилося 50 років і який дійсно в 2010 році є Ювіляром України…

…Привітали доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Віктора Ідзя з 50-тиліттям - завідувач історичного відділу
Леонід Токар та директор Національного науково-дослідного Інституту Українознавства Міністерства Освіти і
Науки України у Києві, доктор філологічних наук, професор, академік Петро Кононенко, що на фото…
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Зустріч з доктором історичних наук, професором, завідувачем Кафедрою Українознавства, дирекетром
Інституту Східної Європи, академіком АНВШ України, 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), завідувачем
Кафедрою Українознавства, доктром історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи
України Віктором Святославовичем 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
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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…
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 президента РФ Бориса 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, завідувача Кафедрою Українознавства Віктора Ідзя на перебіг сьогоднішніх,
історичних, політичиних та культурних подій в Україні та діаспорі і сьогодні ми її дізнались…
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Міжнародна наукова конференція місті в Галичі
«Галич і Галицька земля в доісторії і середньовіччі. Проблеми методології».
4 листопада 2010 року в місті Галичі Івано-Франківської області, відбулась Міжнародна наукова конференція
«Галич і Галицька земля в доісторії і середньовіччі. Проблеми методології».
У Міжнародній науковій конференції взяв участь завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України, лауреат премії імені академіка І.П.
Крип’якевича Віктор Ідзьо, який виступив на конференції з науковою доповіддю «Історична реконструкція
розвитку села Угринів в контексті дослідження розвитку Галицького підгороддя»…

На конференції доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо також презентував в контексті
наукової доповіді свою нову наукову монографію «Село Угринів Тисменицького району Івано-Франківської
області в археологічній, історичній та мовознавчій традиці. - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2010. - 110с.».
Проблему подальшого дослідження та історичної реконструкції розвитку села Угринів в контексті
дослідження розвитку Галицького підгороддя було обговорено з учасниками Міжнародної наукової конференції:
Л. Мацкевим, Т. Ткачуком, Г. Гриценком, В. Артюхом, що на фото, та іншими учасниками…
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Презентація в музею села Крилос, на території дитинця стародавнього Галича, наукової монографії
завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича Віктор Ідзя
Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2008. - 64c..».
5 листопада 2010 року, в рамках Міжнародної наукової конференції місті в Галичі «Галич і Галицька земля в
доісторії і середньовіччі. Проблеми методології», в музею села Крилоса, що на території дитинця стародавнього
Галича, відбулась презентація наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата
премії імені академіка І.П. Крип’якевича Віктор Святославовича Ідзя «Король Данило та Українська держава в
ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2008. - 64c..».

Монографія «Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті» була подарована Крилоському музею.

172

Презентація книги “Стародавній Перемишль (ІХ-ХІІст.): зародження та становлення української
християнської релігійної культури на Сяні” в українському народному домі в місті Перемишлі.
22 листопада 2010 року в переддень 50-ти ліття завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних
наук, професора, академіка Віктора Ідзя в Українському Народному Домі в Перемишлі (Польща) відбулась
презентація праці “Стародавній Перемишль (ІХ-ХІІст.): зародження та становлення української християнської
релігійної культури на Сяні”, що вийшла у львівському видавництві “Сполом” у вересні 2010 року.

У презентації взяли участь представники Перемишльсько-Варшавської Митрополії УГКЦ, зокрема митрополит
Перемишльсько-Варшавський, владика-митрополит Іван, священники Митрополії, представники Українського
Історичного Товариства в Польщі(Перемишльське відділення), на чолі з доцентом М.Козаком, Об’єднання
українців Польщі, на чолі з головою Перемишльського відділу ОУП пані Маріяю Туцькою, представники
української релігійної громади Перемишля, зокрема пан В.Пайташ, пані К.Козак та інші, директор Української
книгарні в Перемишлі В. Лазорко, представник українських мас - медіа в Польщі, пан Б. Гук, чисельна українська
громада міста Перемишля на чолі з О. Дрозд.
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Презентацію благословив митрополит Премишльсько-Варшавський Української Греко-Католицької Церкви,
владика-митрополит, Іван, а відкрив офіційну презентацію. голова Перемишльське відділення Українського
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Історичного Товариства в Польщі, доцент М.Козак, який привітав доктора історичних наук, професора, академіка
В.Ідзя з 50-ти літтям та виходом новоїпраці, яка є дуже актуальною для української громадськості в Перемишлі
“Стародавній Перемишль (ІХ - ХІІст.): зародження та становлення української християнської релігійної культури
на Сяні”.До привітань з нагоди 50 - ти ліття академіка В.Ідзя(1960-2010рр.) долучився і митрополит
Перемишльсько-Варшавський, владика Іван, священники Митрополії, які наголосили на необхідності
перевидання наукової праці “Стародавній Перемишль (ІХ-ХІІст.):зародження та становлення української
християнської релігійної культури на Сяні” з якою вони вже ознайомилися до презентації, польською мовою.

В ході презентації, визначено приорітетні напрямки подальшого вивчення українських старожитностей в
Перемишльськім Краю та їх каталогізації у співпраці з науковими представниками Перемишльсько-Варшавської
Митрополії Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ), зокрема, вченим філософом та теологом
митрополитом Перемишльсько-Варшавським, владикою Іваном, головою Перемишльського відділення
Українського Історичного Товариства в Польщі, доцентом М. Козаком, вченими Інституту Полудньово Всходнього на чолі з директором С. Стемпнєм” та у співпраці з Кафедрою Українознавства Інституту Східної
Європи, зокрема з її завідувачем та директором Інституту Східної Європи, доктором історичних наук,
професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Святославовичем Ідзьо.
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Засідання Вченої Ради Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства МОН України
з нагоди 20 - ти ліття відновлення незалежності Української держави(1991-2011рр.).
24 серпня 2011 року в Національному Науково-Дослідному Інституті Українознавства МОН України
відбулася засідання Вченої Ради з нагоди 20 - ти ліття відновлення незалежності Української держави(19912011рр.). Перед членами Вченої Ради Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства МОН
України виступив Голова Вченої Ради, академік П.П. Кононенко, який заслухав звіти членів Вченої Ради,
а після звітів, привітав усіх присутніх з 20 - ти ліття відновлення незалежності Української держави…
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На засіданні Вченої Ради Національного науково-дослідного Інституту Українознавства МОН України зі
звітом про науково-освітню роботу виступив завідувач Кафедрою Українознавства, Львівської Філії
Національного науково-дослідного Інституту Українознавства МОН України, академік Віктор Ідзьо, який
привітав Вчену Раду від імені вчених Кафедри Українознавства з 20-ю річницею відновлення незалежності
України і побажав колективу Інституту Українознавства МОН України подальших наукових злетів…

Звітами і привітаннями вітали колектив Інституту Українознавства МОН України з 20-ти літтям незалежності
України і всі решту членів Вченої Ради, зокрема активно: академік В.Д. Баран,академік М.П. Недюха та інші…
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Презентація праці завідувача Кафедрою Українознавства, 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
нової наукової праці завідувача Кафедрою Українознавства, 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 – П. Лахтюк - Пантелеймон Бондарчук, за свідченнями
матеріалів газети “Наше Слово”( 1961-2002р.)(10-ти літтю пам’яті присвячується 2001-2011рр.). - 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 завідувачу Кафедрою
Українознавства, професору, академіку АНВШ України Віктору. 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 ІХХІІІ 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.

Фото 18.
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Фото 19.

Фото 20.
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Відкриття І храму Української Греко-Католицької Церкви Пресвятої Трійці у місті Ялті,
в Автономній Республіці Крим. Ялта, 13 червня 2011 року.
В понеділок 13 червня 2011 року, на день «Пресвятої Трійці» в районі пансіонату «Прибережний» міста Ялти,
що в Автномній Республіці Крим, відбулося освячення збудованого храму УГКЦ 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,
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
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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 ГрекоКатолиицької 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 вірянамземлякам.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 Римського. Проте, що через вилику кількість ялтинських грекокатоликів питання про будівництво храму в Ялті не втрачає актуальності. Боротьба й молитва у цьому наміренні
все ще тривають…
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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, завідувач Кафедрою Українознавства, директор
Інституту Східної Європи в Львові та ректор УУМ, доктор історичних наук, професор, 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 грекокатолицькій 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(10ти літтям) Науковий Вісник Українського Університету міста Москви!

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, завідувачем Кафедрою Українознавства ІСЄ, 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…

В рамках презентації Наукового Вісника та в честь ХХ-ти ліття УУМ(1992-2012рр.) відбулись також зустріч
завідувача Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ та ректора УУМ академіка В. Ідзя з директором О. Вісич
та колективом музею Лесі Українки в Ялті, внаслідок якої музею було подаровано XVI том Наукового Вісника
УУМ. Директор музею, О. Вісич провела екскурсію по музею Лесі Українки, познайомила гостей з УУМ з
історією життя та діяльності Л. 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...
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На зустрічі в ялтинському музею Лесі Українки, завідувачем Кафедрою Українознавства ІСЄ, ректором В.
Ідзьо було наголошено, що в УУМ ів ІСЄ 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.), завідувач Кафедрою Українознавства, 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 О. Нирка.

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»…
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Завершуючи огляд презентацію ювілейного Наукового Вісника в Першому храмі Української ГрекоКатолицької 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 науковопопулярний 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».
У висновок слід наголосити, що Український державний університет міста Москви з 20-ти літтям(19922012рр.) 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 завідувача
Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ та ректора УУМ, академіка Вiктора Ідзя поєднує довголітня
співпраця...
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Презентація наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи(ІСЄ) доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо в ЛНАУ.
22 вересня 2011 року в ЛНАУ відбулася презентація наукової монографій «Українська Повстанська Армія згідно свідчень німецьких та радянських архівів. - Львів «Сполом, 2010. - 200с.», автор якої, завідувач Кафедрою
Українознавства, директор ІСЄ, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктора Ідзьо.

На презентації в Львівському Національному Аграрному Університеті було наголошено, що наукова
монографія Завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя «Українська
Повстанська Армія. згідно свідчень німецьких та радянських архівів» є точка зору сучасного українського
історика на національно-визвольну боротьбу українського народу 30-50 років ХХ століття. Праця на великому
джерельному матеріалі показав роль українських політичних, державних організацій, зокрема УПА в 30-50 роках
ХХ століття, а також показала роль політичних, громадських, наукових, культурних та релігійних діячів в
історичній боротьбі українського народу під проводом УПА за відновлення незалежної Української держави…
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Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Австрія»
з нагоди 10-ти відкриття у Львові Почесного консульства Австрії в Україні.
25 квітня 2012 року у Львові відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Україна-Австрія» з
нагоди 10-ти відкриття у Львові Почесного консульства Австрії в Україні.
До присутніх науковців перед початком Міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Австрія»
звернувся з вітальним словом Почесний консул Австрії в Західній Україні пан Ярослав Наконечний, який
побажав учасникам Міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Австрія» успішної праці…

У Міжнародній науково-практичній конференції «Україна-Австрія» на запрошення Почесного консула Австрії
в Західній Україні пана Ярослава Наконечного взяв участь і виступив з науковою доповіддю «Політичні
взаємовідносини Руси-України з Австрійським герцогством у середині ХІІІ століття» завідувач Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо.
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Презентація в місті Івано-Франківську в музею Олекси Довбуша наукової праці завідувача Кафедрою
Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України 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.».

Академіки: 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, завідувача Кафедрою
Українознавства, академіка 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.). - ІваноФранківськ ”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 завідувача Кафедрою Українознавства ІСЄ, 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, завідувача Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ та ректора Українского
Університету міста Москви, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України 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 ОдеськоКримський УГКЦ, кир Василій, редактор книги, завідувач Кафедрою Українознавства, 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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Затвердження монографії завідувача Кафедрою Українознавства, Львівської Філії НДІ Українознавства
Міністерства Освіти і Науки України, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзя «Українськеа держава в ІХ-ХІV століттях» на Вченій Раді Інституту Українознавства.
14 серпня 2012 року в Національному Науково-Дослідному Інституті Українознавства МОН України, на
Вченій Раді Інституту Українознавства, було затверджено монографію завідувача Кафедрою Українознавства,
Львівської Філії НДІ Українознавства Міністерства Освіти і Науки України, доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХІV століттях».
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На засіданні Вченої Ради Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства МОН України
виступив Голова Вченої Ради Інституту Українознавства, академік П.П.Кононенко, він характеризуючи працю
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, лауреата премії імені академіка І.П.
Крип’якевича, засновника та завідувача Кафедри Українознавства Віктора Ідзьо наголосив: «монографія
«Українська держава в ІХ-ХIV століттях» рецензована чільними докторами історичних наук, професорами та
академіками з цієї профільної історичної проблематики, вона робить глибокий, фактологічний аналіз письмових,
археологічних, лінгвістичних, топографічних та картографічних джерел, більшість яких під таким кутом зору,
аналізується та апробується вперше на підставі свідчень німецьких, австрійських, угорських, польських, чеських,
вітчизняних джерел, які за сукупністю їх аналізу, відтворюють політичне зміцнення Української держави в ІХХIV століттях, автор подає аналіз джерел у поєднанні з останніми напрацюваннями української історичної та
археологічної науки. В монографії «Української держави в ІХ-ХIV століттях», ним встановлено, що давні та
середньовічні українці створили свою міцну українську європейську державність, яка у продовж багатьох століть
непереривної історії розвитку, кристалізувала в Україні-Руси та Європі нові прогресивні політичні, економічні та
культурно-християнські форми державного правління з ІХ століття, які не загубилися у наступних віках і дали
можливість Україні, як державі, відродитися у ХХ столітті».

Внаслідок переконливих відповідей на запитання вчених Вченої Ради Національного Науково-Дослідного
Інституту Українознавства МОН України академіка Віктора Ідзя монографію «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях» було одноголосно затверджено до друку як Вченою Радою так і колективом Національного НауковоДослідного Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України…
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Звіт завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, як завідувача Львівської Філії
Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства МОН України, доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя перед трудовим колективом
Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства МОН України.
2 вересня 2012 року в зв’язку з переукладанням Угоди між Кафедрою Українознавства, Львівською Філією та
Національним Науково-Дослідним Інститутом Українознавства МОН України, в Києві у актовому залі інституту,
відбувся звіт завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, завідувача Львівською Філією
Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя, про науково-освітню роботу Львівської Філії, перед трудовим
колективом Національного науково-дослідного Інституту Українознавства МОН України.

…Внаслідок фахового звіту про науково-освітню та видавничу діяльність Кафедри Українознавства, як
Львівської Філії Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства МОН України, з центром в
Львові, Угода з Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, була пролонгована ще на подальші 10
років( 2012-2022рр.), а завідувачем Львівської філії був затверджений академіук АНВШ України В.С. Ідзьо…
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Презентація праці завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка
АНВШ Украпїни 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 завідувача Кафедрою Українознавства, 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 Віктор 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…
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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…
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Шляхами співпраці з академіком-мистецтвознавцем Борисом Возницьким у 2000-2012 роках.
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», якою встановив точну дату утворення Української держави в ІХ столітті – це 852 рік...

Я також наголосив, що маю намір за участю, ще одного нашого спільного друга, історика Я. 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 і свою монографією «Українська
держава в ІХ-ХІІІ століттях» зробити всеукраїнську сенсацію точного датування утворення Русі-України…
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Презентація книги В. Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХІІІ ст.», яку підтримав академік Б. Возницький.
Взавши новину, академік Борис Возницький підтримав мою ідею усім свої серцем, пообіцявши, взяти активну
участь у презентації та обговоренні моєї наукової монографії «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 у 2001 році Інституту
Східної Європи(ІСЄ) та у 2003 році Кафедри Українознавства(КУ), які я заснував у Львові як і заснування та
видання на Кафедрі Українознавства наукового журналу «Українознавець» у 2005 році в Львові. Б. Возницький
жартував, що я сучасний Іван Федорович, який втік з Москви до Львова...
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Особливо визнав академік Борис Возницький діяльність Кафедри Українознавства та ІСЄ 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 історикомистецький 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 наголосити, 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 В. Ідзя, яку підтримав
академік Борис Возницький в рамках презентації корони Данила Галицького в Золочівському замку.
Активна наукова позиція вчених-академіків історика, завідувача Кафедрою Українознавства Віктора. 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 пам’яті великого вченого-мистецтвознавця, героя
України, кавалера Ордена Короля Данила Бориса Возницького, життя і діяльність якого було покладено на
відновлення мистецької спадщини України, наголошу, 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 наукова діяльність академіка Бориса Возницького,
потребує подальшого наукового дослідження…

Науковці, академіки Віктор Ідзьо та Борис Возницький, кавалери великого Ордена Короля Данила,
під час обговорення майбутньої презентації корони Данила Галицького в Ватикані...
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Міжнародна наукова конференція «Дослідження християнства»
в Національному заповіднику та музею «Києво-Печерська Лавра».
6-7 грудня 2012 року в Києві, в Національному заповіднику та музею «Києво-Печерська Лавра», відбулась
міжнародна наукова конференція «Дослідження христиняства», в якій з науковою темою «Зародження
християнства на Прикарпатті і Подністров’ї» взяв участь доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України, завідувач Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо…

Після обговорення доповіді відбулася презентація наукової праці завідувача відділу «Праксеології» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи Мирослава Павлюка: «Радіо Воскресіння у 1989-2009 роках», яка
була подарована директору Національного заповідника та музею «Києво-Печерська Лавра» доктору історичних
наук, професору Любомиру Михайлині, академіком Віктором Ідзьо, який є науковим редактором цієї праці. Слід
наголосити, вчених Л. Михайлину та В. Ідзя пов’язує особистість наукового вчителя і друга, археолога, доктора
історичних наук, професора Бориса Онисимовича Тимощука…
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Презентація праці завідувача Кафедрою Українознавства, 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.)». Перемишль, 22. 04. 2013 р.
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 завідувачем Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи, 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 завідувач Кафедрою Українознавства, 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 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 – П. Лахтюк - П. Бондарчук, за свідченнями матеріалів газети “Наше Слово”( 1961- 2002р.)».
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Відкриття Почесного консульства Італійської Республіки для Західної України у Львові.
14 червня 2013 року у Львові в рамках відкриття Почесного консульства Італійської Республіки в Західній
Україні, та призначення магістра Болонського університету Джанлуку Сарделлі Почесним консулом у Львові,
відбулась презентація наукової праці завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора
Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо “Король Данило та Українська держава в ХІII столітті”…

В рамках презетації наукової праці завідувачем Кафедрою Українознавства ІСЄ, доктором історичних наук,
професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо з Почесним консулом Італії в Західній Україні
Джанлукою Сарделлі, була обговорена міжнародна науково-освітня та культурно-християнська співпраця…
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Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи у співпраці з Кафедрою міжнародних відносин
Торунського Університету імені Миколая Коперніка.
Яскравим виразником українсько-польської співпраці у 2004-2014 роках між Кафедрою Українознавства
Інституту Східної Європи та Кафедрою міжнародних відносин Торунського Університету імені Миколая
Коперніка є професор Кафедри міжнародних відносин Торунського Університету імені Миколая Коперніка,
доктор історичних наук, українець, Омелян Вішка, родина якого походить з села Журавці Рава-Руського району
Львівської області, родичі якого були переселені в Торунську землю у 1947 році внаслідок злощасної «операції
Вісла».
Цікавими для українських вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи є його наукові
монографії «Система політична України», що вийшла в місті Торуні в друкані Торунського Університету ім.
Миколая Коперніка в 2007 році та остання - «Журавці», що вийшла щойно у місті Торуні в 2014 році, яку доктор
історичних наук, професор Торунського Університету імені Миколая Коперніка Омелян Вішка присвятив
рідному селу, з якого його родину в 1947 році було насильно вивезено у північну Торунську землю німецьких
хрестоностців внаслідок «операції Вісла»…

Слід наголосити, що доктор історичних наук, професор Торунського Університету Омелян Вішка активно
досліджує також українську історію першої половини ХХ століття, особливо епохи відновлення української
державності, Української Народної Республіки, яку він популяризує серед широких кіл українського і польського
суспільства.
Свої дослідження він також популяризував у польських наукових журналах та наукових вісниках польською
мовою.
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Більшість наукових праць в доробку доктора історичних наук, Омеляна Вішки, це епоха Української держави
1918-1919 років, українсько-польські політичні взаємовідносини у 1919-1920 та 1920-1939 роки.
Особливі наукові праці доктор історичних наук Омелян Вішка присвячує польським таборам для інтернованих
українських військових армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії. Особливо
привертають досліджені доктором історичних наук, професором Омеляном Вішкою друковані засоби масової
інформації інтернованих українських військових на території Польщі: «У Взад», «Рада», «Нове
життя»,
«Січовий Стрілець»,
«Зірниця», «Альманах. Літературно-військовий журнал», «Окріп. Сатиричногумурестичний журнал культури і освіти» та інші...

Отже доктор історичних наук, професор Торунського Університету Омелян Вішка, автор понад 50 наукових
монографій та публікацій, семи окремих видань є тим мостом, який у 2004-2014 роках налагоджував співпрацю
між Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи та Кафедрою міжнародних відносин Торунського
Університету імені Миколая Коперніка…

212

Презентація на Міжнародному книжкового форуму в Одесі наукового доробку
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в місті Одесі, 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, завідувача Кафедрою Українознавста, директора
Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо «Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та
Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях», яка рекомендована до друку та рецензована Кафедрою Українознавства ІСЄ.

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 Інституту Східної Європи 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 Інституту Східної Європи, а також готове
обговорювати широкомаштабну презентацію в 2015 році в ОННБГ всього наукового доробку ІСЄ, та наукового
доробку вчених Кафедри Українознавства зокрема...

213

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 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 Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо.

Фото І. Організатори наукової конференції о. УГКЦ Іван Тарапацький, завідувач Кафедри
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
Академії Наук Вищої Школи України 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, завідувача
Кафедрою Українознавства директора Інституту Східної Європи 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, завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи 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 Інституту Східної Європи
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 Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 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 ІІІХІІІ століттях» відбулось і в Науково-дослідному Інституті Полудньово-Всходньому, що в Перемишлі…
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Оксана Забужко – український літературний феномен ХХІ століття.
14 вересня 2014 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи на запрошення завідувача
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії
Наук Вищої Школи України, в рамках книжкового форуму у Львові, побувала в гостях і прочитала лекцію
«Сучасна українська література», відома сучасна українська письменниця Оксана Забужко яка, як вважає, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо - український літературний феномен ХХІ ст.

…На завершення зустрічі історик-акадеиік Віктор Ідзьо, вислухавши анонси подальшої літературної творчої
діяльності від Оксани Забужко, назвав її “сучасною Лесею Українкою”, подарувавши їй на пам’ять свою наукову
працю: “Леся Українка: письменниця і поет, борець за відновлення незалежності Української держави в 1917 році
– за матеріалами видань та часопису українців Росії “Украинская Жизнь” в першому десятилітті ХХ століття”, що
на фото. Окрім цієї праці історик-академік В.Ідзьо подарував для вивченя, наступні літературні праці: ”Князь
Олег Галицький – автор «Слова о полку Ігоревім»”, ”Григорій Сковорода – національний символ української
літературно-філософської та державницької думки XVIII століття”, “Василь Наріжний – основоположник
українського роману”, ”Тарас Шевченко – літературна діяльність у Москві та Санкт-Петербурзі”, ”Іван Франко –
літературна діяльність на шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ столітті”, а також монографію
«Українська діаспора в Росії», яка мала 7 місце в рейтингу наукових книг на світовому рівні, за 2002 рік.
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Презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України,
засновника та завідувача Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо
«Зародження та становлення християнства на території Подністров’я та Посянняв 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 науковоосвітньої ради при ЛОДА 23 вересня 2014 року відбулась презентація наукової монографії доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедри Українознавства, директора Інституту Східної
Європи 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, завідувача Кафедри Українознавства, директора ІСЄ 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, доктор філософії, професор Ярослав Кміт.

Фото 1. Автор презентованої книги, завідувач Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ, академік В.Ідзьо.
Зокрема професор Ярослав Кміт наголосив, що нова монографія доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України, директора ІСЄ, завідувача Кафедри Українознавства 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 доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, лауреат премії ім. академіка І.П. Крип’якевича та
Міжнародної премії імені Данила Галицького, директор ІСЄ та завідувач Кафедри Українознавства 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(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 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 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…
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Презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України,
завідувача Кафедри Українознавства, директора Інституту Східної Європи 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, завідувача Кафедри Українознавства, директора
Інституту Східної Європи 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 Віктора Ідзьо та автора монографії
«Українська держава в ІХ-ХIV століттях», ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор філософії,
професор Ярослав Кміт.

Фото 1. Титулки презентованої монографії «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», директора Інституту
Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства, доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо
Зокрема ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор філософії, професор Ярослав Кміт наголосив,
що нова монографія доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України,
директора Інституту Східної Європи 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 ІХXIV століттях…
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.
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 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 взяла участь у відкриті пам’ятника видатному військовому та політичному діячеві національновизвольних 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 національновизвольних змагань 1918-1930 рр., Юліану Головінському у Львові 12 жовтня 2014 року від Інституту Східної
Європи взяли участь: директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, доктор
історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо та кандидат економічних
наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тарас Каляндрук, що внизу на фото.
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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.
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 с. 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» та інших українських громадських організацій…
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Співпраця Ялтинського oсередку Конгресу Українських Націоналістів
з Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи у 2010-2014 роках.
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(ІСЄ) та завідувачу Кафедрою Українознавства(КУ), доктору історичних наук, професору,
академіку Академії Наук Вищої Школи 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 Інституту Східної Європи… 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.
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Навпаки, намагалися насміхатися і принижувати українську мову, українську культуру, як і взагалі 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 культурномистецькі 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 Інституту Східної Європи, 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
Інституту Східної Європи…
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
Інституту Східної Європи, випуски журналу Кафедри Українознавства ІСЄ - «Українознавець».

Слід наголосити, що значну допомогу надавала українцям-ялтинцям редколегія журналу «Українознавець»
якf в 2014 році, зокрема головний редактор, завідувач Кафедри Українознавства, директор ІСЄ, доктор
історичних наук, професор, академіком АНВШУ - В. Ідзьо отримав Грамоту від Товариства «Просвіта» з міста
Ялти, член редколегії, доктор філософії, доцент К. У. ІСЄ., Т. Каляндрук - подяку, що внизу на фото...
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Також Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи було подаровано для пропаганди української
національної ідеї і українські патріотичні фільми, автором та режисером яких є кандидат економічних наук,
доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, 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 Інституту СЧхідної Європи було подаровано в 20112013
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 Інституту Східної Європи, 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 Інституту Східної Європи 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…
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Презентація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, як Львівської Філії,
в Національному Науково-Дослідному Інституті Українознавства МОН України 5 грудня 2013 року.
5 грудня 2013 року відбулась презентація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, як Філії, в
Національному Науково-Дослідному Інституті Українознавства МОН України з нагоди 10-ти ліття її заснування.
В презентації взяли участь вчені історичного віділу Національного Науково-Дослідного Інституту
Українознавства МОН України, зокрема завідувач історичного відділу кандидат історичних наук, доцент
І.К.Токар та провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук. І.В. Краснодемська, що на фото.
Презентацію Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в Національному Науково-Дослідному
Інституті Українознавства МОН України 5 грудня 2013 року, яку провів її завідувач та засновник доктор
історичних наук, професор, академік В.С.Ідзьо була приурочена 10- ти літтю з часу заснування Кафедри
Українознавства та її праці як львівської філії Національного Науково-Дослідного Інституту Українознавства
МОН України. Для вчених історичного відділу була презентована газета “Пульс Ставропігії”, яка відтворила
історію та хід святкування вченим Кафедри Українознавства свого 10-ти літнього ювілею в місті Львові…

226

227

228

229

Презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України,
завідувача Кафедри Українознавства, та директора Інституту Східної Європи 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.
…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, завідувача Кафедри Українознавства та директора Інституту Східної
Європи Віктора Ідзьо «Зародження і становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ
століттях» досліджує зародження і становлення християнства на території Галичини.

Фото 1. о. Михайло, парох угринівської парафії УГКЦ, автор презентованої книги, академік В. Ідзьо
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 (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.
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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». - ІваноФранківськ ”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 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
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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 (18342014pp.) закінчилась активною дискусією по усьому комплексу вищеозначених на презентації проблем…
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Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи налагоджує дослідження Секретного Ватиканського
Архіву та співпрацю з християнськими вченими в Римі. Рим, 2014 рік.
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...

Фото 1. Рим. Вигляд з собору Святого Петра. Фото 2. 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 науководорадчий 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!

Фото 3. 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 листопада 2014 року.
18 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 Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 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, 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, вчених Кафедри Українознавства.
Його святості Патріарху УПЦ КП Філарету та всім присутнім було наголошено, що Кафедра Українознавства
Інституту Східної Європи вітає науково-освітню діяльність УПЦ КП…

Також від Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Київській Православній Богословській академії
Української Православної Церкви Київського Патріархату було подаровані наукові праці: «Зародження та
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.
Присутнім учасникам та гостям IV Міжнародної наукової конференції «Православ’я в Україні» було
наголошено, що Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи недавно відсвяткувала своє 10- ти ліття, а
наступного 2015 року святкуватиме ще й 10 ти ліття, з часу заснування на Кафедрі Українознавства наукового
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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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Презентація наукової праці завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, академіка
АНВШ України Віктор Ідзя «Тарас Шевченко в Москві та Санкт-Петербурзі» в МАУПІ.
19 листопада 2014 року в Міжрегіональній Академії Управління Персоналом(МАУП) в Києві відбулась
презентація наукової праці завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, доктора історичних
наук, академіка Віктор Ідзя «Тарас Шевченко в Москві та Санкт-Петербурзі»…

В презентації взяв участь ректор Міжрегіональній Академії Управління Персоналом, професор А. Подоляка,
професори МАУП та Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи: М. Недюха, В. Гаркуша, що на фото…
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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, завідувачу Василю 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) під головуванням директора ІСЄ, завідувача
Кафедрою Українознавства ІСЄ 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 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, взяли участь всі вчені Кафендри Українознавства, які надали право
завідувачу Кафедри Українознавства ІСЄ академіку В.С.Ідзьо 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…
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Участь завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя в «Революції Гідності».
В грудні 2013 - січні 2014 року, вболіваючи за долю України, бажаючи їй європейського демократичного
розвитку, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо взяв активну участь у «Революції Гідності»…

Своєю активною участю, вчений-академіцк Віктор Ідзьо намагався змінити політичний устрій в Україні…
Академік Віктор Ідзьо як вчений-українознавець знову проявив свою активну позицію на барикадах в Києві
проявив особисту громадську мужність,, героїзм під час боротьби зі зрадою зека В. Януковича…
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На передовій з львів’янами, зокрема істориками В.Іськівим, Р.Чопиком, заступником Верховної Ради України
Р.Кошулинським та іншими побратимами, земляками івано-франківцями, киянами, волинянами, полтавцями, що
вверху на фото, відстоював в 2013-2014 роках на барикадах в Києві, незалежність Української держави…
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Презентація науково-популярної книги доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
Тараса Каляндрука «Дорогочинська битва 1238 р.: таємниці однієї перемоги. - Львів “Піраміда”, 2014 р.».
Львів, 29 грудня 2014 року.
29 грудня 2014 року з 17 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (проспект
Т. Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи, під головуванням, доцента
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Івана Сварника провела презентацію науково-популярної
книги доцента Кафедри Українознавства Тараса Каляндрука «Дорогочинська битва 1238 року: таємниці однієї
перемоги. - Львів “Піраміда”, 2014 р.». У презентації взяли участь, 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 доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи 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, 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, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо, надав позитивну рецензіяю книзі доктора філософії, 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 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, провели святкування 800 – ліття Галицького Королівства (12152015рр.) та презентацію і обговорення наукової праці організатора святкування, директора ІСЄ, завідувача
Кафедрою Українознавства, 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(19602015рр.), професор Кафедри Українознавства, доктор філософії Ярослав Кміт наголосив: «Наукова монографія
директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедри Українознавства, 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,
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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 культурнорелігійне сходження давньої Карпато-Дністровської цивілізації та утворення на її території в 1215 році,
Галицького Королівства. Наукове дослідження «Галицьке Королівство: найвище державне сходження КарпатоДністровської 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» 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 Інституту Східної Європи 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…

244

Науково-освітня та христинясько-культорологічна співпраця Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи 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 вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ),
зокрема завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України В.С. Ідзьо та доцента Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи 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, вченими Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи,
зокрема завідувачем Кафедри Українознавства, директором Інституту Східної Європи, доктором історичних
наук, професором, академіком АНВШ України В.С. Ідзьо, доцентом Кафедри Українознавства ІСЄ В.В. Гаюком
було проінформовано його святість митрополита Львівської Митрополії Української Православної Церкви
Київського Патріархату владику Димитрія про 15-ти літню діяльність Кафедри Українознавства Інституту
Східної Європи, 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 Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 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.
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.
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Фото 2. Родовий шляхетський герб академіка Володимира Грабовецького.
Фото 3. Директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства при Університеті
«Львівський Ставропігіон», доктор історичних наук, професор академік АНВШ України Віктор Ідзьо, під
час вручення Міжнародної премії імені Данила Галицького доктору історичних наук, професору академіку
АНВШ України Володимиру Грабовецькому, професору Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» в музею українського народного героя О. Довбуша.
Під науковим керівництвом вчителя В. Грабовецького розпочав навчання в 1979 році, а також виконав наукові
праці і завідувач Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України В.
Ідзьо: 1.В.С.Ідзьо. Джерела, матеріали та археологічні дослідження до історії Галицької землі ХІІ - ХІІІ століть.
Матеріали проблемного семінару з питань історії України. - Івано - Франківськ, 1979 р. 2.В.С.Ідзьо. Міста
Галицької землі ХІІ - ХІІІ століть за письмовими та археологічними джерелами. Матеріали проблемного семінару
з питань історії України. - Івано - Франківськ, 1980 р. 3.В.С.Ідзьо. Галицька земля ХІІ - ХІІІ століть згідно
свідчень легенд, белин староруського та європейського епосів. Матеріали проблемного семінару з питань історії
України. - Івано -Франківськ, 1981р. 4.В.С.Ідзьо. Торжество ідей віковічної дружби братніх українського та
російського народів. Матеріали студентської наукової конфекренції. - Івано - Франківськ, 1982р. 5.В.С.Ідзьо. До
питання назв міст Галицької землі ХІІ - ХІІІ століттях. Матеріали проблемного семінару з питань історії України.
- Івано - Франківськ, 1983р. 6.В.С.Ідзьо. Історія першої російської революції та українські прогресивні
організації. Матеріали ХХХІІІ звітно - наукової студентської конференції. - Івано - Франківськ, 1984р.

Засновник та завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи доктор історичних
наук, професор Академік АНВШ України Віктор Ідзьо також був активним дослідником української історії та
вченим, наукової школи яка працювала в підпіллі: М. Грушевського - І. Крип’якевича - В. Грабовецького:

247

Фото 4. 5. 6. 7. В. Ідзьо під час навчання та активної участі в науковій школі професора В. Грабовецького
За наукові досягнення з проблем дослідження української середньовічної історії Х-ХІІІ століть В. Ідзьо був
нагороджений вчителем В. Грабовецьким науковою премією імені історика-академіка Івана Крип’якевича...

Фото 8. Завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Схїдної Європи, доктор історичних
наук, професор, академік Віктор Ідзьо – лауреат премії імені академіка Івана Крип’якевича.

248

Фото 8. Вчитель, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України
Володимир Грабовецький - професор Кафедри Українознавства Інституту Схїдної Європи.

Фото 9. Учень - засновник та завідувач Кафедрою Українознавства, засновник та директор Інституту
Схїдної Європи», доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
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Фото 10. Академік Володимир Грабовецький, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи - Лауреат Міжнародної премії імені Данила Галицького під час вручення.
Завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, академік Віктор Ідзьо, під час
вручення Міжнародної премії імені Данила Галицького.
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Гість наукового журналу «Українознавець» з Києва святкує 25 квітня 2015 року наш ювілей.
25 квітня 2015 року в Львові в приміщенні Кафедри Українознавства Інституту Східної Єврропи 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». Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи» 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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Відначення в місті Івано-Франківське 800-ліття Галицького королівства 1215-2015 рр.).
16 червня 2015 року в Івано-Франківському художньому музею, відбулося урочисте відзначення
800-ліття Галицького королівства(1215-2015 рр.), презентацією електронного видання завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії
Наук Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича Віктор Ідзя «Галицьке
Королівство 1215-2015рр. Електронне Видання Радіо Воскресіння. - Львів, 2015р. - 888с.» .

В презентації електронного видання завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії
імені академіка І.П. Крип’якевича Віктора Ідзя «Галицьке Королівство 1215-2015рр. - Львів, 2015р. - 888с.»
взяли участь історики, мистецтвознавці, літератори та краєзнавці міста Івано-Франківська.
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Презентація та затвердження відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин»
на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи.
29 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) було відкрито Відділення
«Дискусійні питання історії міждержавних відносин», яке очолила магістр української історії, аспірант IV курс,
член редколегії наукового журналу «Українознавець» - Тетяна Мосійчук.

Для затвердження концепції Відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин», перед вченими
Кафедри Українознавства, завідувач Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ, доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо наголосив, що магістр історії, пані Тетяна Мосійчук є ученицяаспірантка академіка В.В. Грабовецького, надав слово магістру історії пані Тетяні Мосійчук, яка наголосила:

«В контексті вивчення наукового українознавства дискусійні питання історії міждержавних взаємин посідають
окреме важливе місце, зважаючи на складну сучасну міжнародну обстановку. Після відновлення незалежності
України та, відповідно, зміни методологічної основи гуманітарних наук, дослідження дискусійних питань історії
міждержавних відносин вийшло на якісно вищий рівень. Усвідомлення теоретико-методологічних засад
дослідження спірних питань історії міждержавних взаємин сприяє науковому пошуку, виробленню об’єктивних
висновків, створення новаторських умовиводів, важливих концептуальних поглядів, що визначать певні тенденції
вивчення дискусійних питань історії міждержавних відносин як окремого, важливого напрямку. Критичне
використання джерельного комплексу дозволить з’ясувати сучасний стан, повноту і достовірність вивчення
проблеми, виявити недостатньо досліджені питання та виробити рекомендації для подальших наукових пошуків.
Отже, на базі Кафедри Українознавства ІСЄ у Відділенні «Дискусійні питання історії міждержавних відносин»
висвітлюватимуться різні точки зору на окремі питання історії міждержавних взаємин, починаючи з найдавніших
часів і завершуючи актуальними проблемами сьогодення. Наукова інтерпретація важких уроків співжиття
народів та підготовка нових правил для взаємної допомоги і співпраці сприятиме уникненню конфліктних
ситуацій в майбутньому», наголосила у висновок затвердження Відділення, магістр історії Тетяна Мосійчук…
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Ювілей засновника Стилю «Бойовий Гопак», наукового співробітника Відділення «Дослідження
української лицарської культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
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 Володимира Степановича Пилата.
У своїй ювілейній промові науковий співробітник Відділення «Дослідження української лицарської культури»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 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 Інституту Східної Європи на чолі з 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 Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, 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…
У святкуванні взяли участь представники Українського козацтва, на чолі з отаманом В.Й. Павелечком.

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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Нагородження «Золотою медаллю» завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України за монографію «Галицьке
королівство найвище державне сходження Карпато-Дністровськї цивілізації ( 1215-2015 рр.».
25 листопада 2015 року на загальних зборах вчених міста Львова завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України за монографію «Галицьке королівство найвище державне сходження Карпато-Дністровської
цивілізації(в 1215-2015 рр.», було нагороджено «Золотою Медаллю» та Дипломом Вченої Ради УЛС.

Під час нагородження «Золотою медаллю» завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України за монографію «Галицьке
королівство найвище державне сходження Карпатл-Дністровськї цивілізації ( 1215-2015 рр.», солідзант академік
Віктор Ідзьо наголосив: «…Внаслідок довгих переговорів Папи Римського Іннокентія ІІІ з галицьким
суспільством Галицького князівства за 1206-1214 роки, була обумовлена Унія Римської Церкви з Галицькою і на
Різдво Христове 1215 року архієпископ Йоанн отримав право від Папи Римського Іннокентія ІІІ коронувати
галицького князя Коломана на короля Галичини і утворення від імені Папи Римського Іннокентія ІІІ, голови
Союзу Католицьких держав - Галицького королівства. Архиєпископ Йоанн прибув до Галича на свято Різдва
Христового 1215 року і урочистим обрядом, іменем папи римського Іннокентія ІІІ, здійснив акт коронації
Коломана на короля Галицького королівства, проголосивши князя Коломана королем Галичини. Отже, галицький
князь Коломан був офіційно інтронізований, і з цього часу Галицьке князівство удостоїлося честі від Римського
Престолу, Папи Римського Іннокентія ІІІ на всі решту віки - називатися Галицьким королівством. З цього часу
Галичина долучалася до папських територій услід за: Англією, Арагонією, Сіцілією, Данією, Болгарією та
Сербією”… У XVIII столітті Галицьке королівство було відновлене імператорами Священної Римської імперії і
проіснувало до ХХ століття, тобто до 1918 року…», наголосив у висновок доповіді солізант - академік В. Ідзьо.
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Нагородження Орденом гетьмана України Івана Сулими завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України за
монографію «Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі в XVII-XVIII століттях».
28 листопада 2015 року на загальних зборах Інституту Східної Європи(ІСЄ) та Ліги Українського
Козацтва(ЛУК), наукового радника отамна ЛУК, генерала Українського козацтва, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора ІСЄ доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи
України за монографію «Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі в XVII-XVIII століттях»
було нагороджено Орденом гетьмана України імені Івана Сулими та Дипломом Ліги Українського Козацтва…

Під час нагородження завідувач Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо подякував ЛУК за високу нагороду і пообіцяв науково розвивати козацькі
наукові інститути в ЛУК, зокрема проводити з проблем дослідження козацтва міжнародні наукові конференції…
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Доктор історичних наук, професор Кафедри Укранознавства, 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
Кафедри Українознавства ІСЄ, академік АНВШ 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 іванофранківському 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!
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Відкриття наукових Відділень: «Чесько-української духовності», «Словацько-української духовності» та
«Чесько-української науки, освіти та культури» на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи активна розбудова міжнародної науково-освітньої співпраці!
1 лютого 2016 року в рамках візиту в Інститут Східної Європи вчених з Чехії та Словаччини: Яна Лорченка,
Леуша Пеняза, яких очолював доктор історичних наук, доктор філософських наук Ян Масарик, з чеськими та
словацькими вченим Інститут Східної Європи відбулась науково-освітня зустріч. 2 лютого 2016 року на Кафедрі
Українознавства (КУ) вчені з Чехії та Словаччини зустрілися з вченими Кафедри Українознавства ІСЄ, зокрема з
завідувачем Кафедрою Українознавства, директором Інституту Східної Європи доктором історичних наук,
професором академіком АНВШ України В.Ідзьо, професором Кафедри Українознавства, доктором філософії
Я.Кмітом, доцентом Кафедри Українознавста, кандидатом філологічних наук В.Хитруком.

Внаслідок активних переговорів, які провів з вченими з Чехії та Словаччини: Яном Лорченком, Леушем
Пенязою, та Яном Масариком завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи
доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України В. Ідзьо була налагоджена активна
міжнародна співпраця, яка базуватиметься на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи з Відділеннями
в Чехії та Словаччині.
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Отже з 2.01.16 року нові Відділення Кафедри Українознавства ІСЄ очолили: «Чесько-українська духовність» Леуш Плеза, «Словацько-українська духовність» - Ян Масарик, «Чесько-українська наука, освіта та культура» Ян Лорченко.

В рамках візиту в Інститут Східної Європи вчених з Чехії та Словаччини їм розказали історію міста Львова,
Львівської Ставропігії з показом стародавніх історичних приміщень: Львівської церкви ХІІІ ст., Оперного театру
ХІХ ст., пам’ятників: королю Данилу, засновнику кавоваріння В.Кульчицькому, композитору В.Івасюку і т. д.
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Словацька Республіка, місто Кошице – шлях на Міжнародну наукову конференцію в місто Світаву.
В рамках святкування 760 - ти ліття міста Світави, що в Чеській Республіці, відбулась Міжнародна наукова
конференція з Славістики, слов’янської релігійної культури та слов’янської духовності. Шлях до Чеського міста
Світави, де мала відбутися Міжнародна наукова конференція, пролягав через Словацьку Республіку, зокрема
через стародавнє місто Кошице, в якому проживає чимала українська громада.
Тому учасники конференції з Кафедри Українознавства перебуваючи у Словаччині, в місті Кошице
познайомилися з пам’ятками культури. Гордістю міста є готичний кафедральний собор побудований угорськими
королями, на фасаді яким встановлено чудові статуї. Місто відвідують чисельні угорські туристи…

В Кошицькому кафедральному соборі під час перебування в місті молився папа римський Іван-Павло ІІ про
що засвідчено як в середині так і зовні собору меморіальними дошками.

Також під фундаментом Кошицького кафедрального собору похований трансільванський князь, володар
мукачівського замку, що підняв повстання проти Австрійської імперії Ференц-Ракоци ІІ.
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В місті Кошице в різні віки перебували і проживали за багатовікову історію міста багато видатних і відомих
людей: угорський борець XVII століття за свободу Угорщини проти австрійський Габсбургів - Бошкай Іштван.
В Кошице жив у XVIII-XIX століттях Бароті Шабо Давід, в ХІХ-ХХ століття в Кошіцькій вищій школі
навчався видатний словацький вчений, винахідних парових машин - Андрій Стодола, в ХІХ столітті, в 1805-1806
роках перебував фельдмаршал М. Кутузов, в ХХ столітті - папа римський Іван-Павло ІІ та багато інших...

Слід наголосити, що в місті Кошице дуже красивий і великий оперний театр, є ще один красивий стародавній
собор, багато стародавніх пам’ятників історії, культури та мистецтва.

Відвідала місто Кошице, в Словацькій Республіці і ознайомилася з містом та пам’ятками архітектури та
культури 15 березня 2016 року і делегація вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, що їхала в
Чеську Республіку на 760-ти річне святкування міста Світави та на Міжнародну наукову конференцію у складі
доктора історичних наук, професора. академіка Віктора Ідзьо та кандидата наук, доцента Василя Хитрука.
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Участь вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в Міжнародній науковій конференції
в місті Світаві, в Чеській Республіці, яка присвячена 760 - ти літтю з часу заснування міста.
16 березня 2016 року вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) прибули в місто Світаву
про стародавність якого засвідчує стародавній собор, будівництво якого почалось в 1167 році.
В центрі міста Світави також розташований великий нині діючий кафедральний собор Святої Марії, який
зачарував своєю красою, будівництво якого почалося в 1250 році і продовжувалося в XV-XVII століттях…
Привертає увагу своє красою і центральна вулиця міста Світави яка веде до кафедрального собору Святої Марії.

Серед яскравих пам’ятників 760 - ти літнього міста Світави, це і стародавня червона ратуша і міська площа.
Привертає увагу своїм досконалим архітектурним стилем і стародавнє приміщення сучасної Реальної
середньої технічної школи міста Світави та нинішня адміністративна будівля старости міста Світави.Цікавими і
архітектурно довершеними є з різних епох ХІХ-ХХ століть, меморіальні пам’ятники міста Світави.Визначними
будівлями міста Світави є і приміщення міського музею та будівля католицького монастиря. Оригінальний
документ єпископа Бруно фон Шауенбурка(1245-1281рр.), засвідчує першу згадку під 1256 роком про місто
Світаву.Пізніші джерела ХV-ХVI та ХVIII-XIX cтоліть подають уже досконалий план великого торгового міста
Світави. В музею міста Світави є також картина, яка подає список всіх володарів міста Світави з часу заснування
до ХІХ століття, яку вінчає володар міста Світави ХІХ століття (1802р.), а також прекрасне стелла виготовлена
чеськими майстрами декоративно-прикладоного мистецтва на честь 700 - ти ліття заснування міста Світави.
За час своєї 760-ти літньої історії в місті Світаві побувало багато видатних історичних осіб від генералісимуса
Суворова, до чеського президента Масарика та ректора чеського технічного інституту Віктора Фельбера.
Зокрема імператор Священної Римської імперії Франц-Фосиф інспектував в місті Світаві своє військо, про що
засвідчує стародавня картина ХІХ в кабінеті старости міста, магістра, пана Девіда Сімека.
Слід наголосити, що місто Світава в основному розвинулось в XVIII-ХІХ століттях, про що засвідчують
прекрасний стиль забудови та архітектурні пам’ятники XVIII-ХІX століть.
Слід наголосити, що у кабінеті старости Світави є прекрасні картини світавських художників ХІХ століття.
Власне в прекрасне Чеське місто Світаву на запрошення старости міста, магіста Девіда Сімека, прибула
делегація з Львова: директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства доктор історичних
наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо та кандидат філологічних наук,
завідувач Відділення, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Василь Хитрук.
Слід наголосити, що до Міжнародної наукової конференції були виготовлені оригінальні запрошення та
програми, а реклами про презентацію книг академіка Віктора Ідзьо та доцента Василя Хитрука, були розвішані по
всьому місту Світаві. Про Міжнародну наукову конференцію та про участь гостей з Львова, якому теж
виповнюється цього року 760 років розповів ювілейний Світавський Інформаційний місячник «Наше Місто».
Слід наголосити, що вчені Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» прибули в місто
Світаву в рамках відкриття наукових Відділень: «Чесько-української духовності», «Словацько-української
духовності» та «Чесько-української науки, освіти та культури» на Кафедрі Українознавства Інституту Східної
Європи, які розпочали активну розбудову міжнародної науково-освітньої співпраці.
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Слід наголосити, що Відділення Кафедри Українознавства ІСЄ очолили вчені з міста Світави: «Чеськоукраїнська духовність» - Л. Плеза, «Словацько-українська духовність» - Я. Масарик, «Чесько-українська наука,
освіта та культура» - Я. Лорченко.

Власне вони, вчені міста Світави, що в Чеській Республіці, доктор історичних наук, доктор філософських наук
Я. Масарик - завідувач відділення «Словацько-українська духовність», Я. Лорченко - завідувач відділення
«Чесько-українська наука, освіта та культура» та Л. Плеза - завідувач відділення «Чесько-українська духовність»
організувалиМіжнародну наукову конференцію з наголиди 760-ти літнього ювілею міста Світави.
Слід наголосити, що Міжнародній науковій конференції в місті Світаві, яка присвчена 760 - ти літтю міста,
передувала широка реклама в засобах масової інформації та місцевій пресі.
Так Світавська газета «Наше місто» в березневому номері за 2016 рік на сторінка 5 та 14, всесторонньо,
опираючись на програму, висвітлила хід майбутньої Міжнародної наукової конференції.
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До часу проведення Міжнародної наукової конференції в якій взяли участь вчені з Чехії, Словаччини, України,
були випущені Буклет та Програма з усіма доповідями 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 доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзьо «Європейська релігійна культура та зародження, становлення і розвиток християнства на території
України. Наукове видання. - Львів, Видавництво «Сполом», 2016р. - 546с». та кандидата філологічних наук,
доцента Василя Хитрука «Золота булава». Київ, 2016р. 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...
Слід наголосити, що учасники Міжнародної наукової конференції були поселені в готелі міста Світави в
приміщенні якого в ХІХ - середині ХХ століття була класична німецька бібліотека яка нараховувала близько 34
тисяч книг, яких до нашого дня після ІІ Світової війни і терору чеської комуністичної влади в місті Світаві, в
міській бібліотеці залишилося тільки 7 тисяч…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, академік АНВШ України Віктор Ідзьо
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Пі
сля привітань до учасників та гостей конференції звернувся організатор Міжнародної наукової конференції
доктор історичних наук, доктор філософських наук, завідувач Відділення «Словацько-укоаїнської культури»
Інституту Східної Європи Ян Масарик, який визначив виступаючих згідно програми. Першою виступила і
привітала конференцію з Праги дослідниця Богоміла Леброва. Дальше в рамках програми першого для з своїми
доповідями виступили вчені: Леуш Пеняз, Ян Масарик, Василь Хитрук, Віктор Ідзьо. Першого дня роботи
Міжнародної наукової конференції відбулось також обговорення доповіді доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора
Ідзьо «Українсько-чеські політичні та релігійно-культурні взаємовідносини в ІХ-ХІІІ століттях». Також на
Міжнародній науковій конференції в чеському місті Світаві відбулися презентації наукових праць: Віктор Ідзьо.
Українська держава в ІХ-ХIV століттях. - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2016р. - 784с.; Віктор Ідзьо. Галицьке
Королівство 1215-2015рр. Наукове видання. - Івано-Франківськ «Сімик», 2016р. - 888с. Віктор Ідзьо.
Європейська релігійна культура та зародження, становлення і розвиток християнства на території України.
Наукове видання. - Львів, Видавництво Університету «Львівський Ставропігіон», 2016р. - 546с. Віктор Ідзьо.
Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та упадку в контексті еволюції стародавнього світу в
VI-II тисячолітті до нашої ери. - Івано-Франківськ ”Сімик” , 2016р. - 32с
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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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Н
Наступного для 18 березня 2016 року на Міжнародній науковій конференції виступила магістр-археолог Яна
Немцова яка охарактеризувала діяльність свого наукового закладу та археологічні дослідження які він провів. З
доповідями зазначеними в програмі Міжнародної наукової конференції виступили доктор історичних наук,
професор Р. Ірша, науковець Л.Пеняз, доктор історичних наук, професор, академік В. Ідзьо, доктор історичних
наук. доктор філософських наук Ян Масарик, доктор історичних наук Мартін Ласко. Слід відзначити, що цього
дня відбулися презентації наукових праць вчених: Рудольфа Ірші, Віктора Ідзьо, Мартіна Ласко, Василя Хитрука.
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В другій половині дня на Міжнародної наукової конференції з науковими доповідями виступили доктор
історичних наук з Братіслави Мартін Ласко та кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук з Львова.

Слід наголосити, що всі ці дні дуже успішно здійснював переклади з української на чеську мову Ян Лорченко.
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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, 2016р. - 546с». Відкрив презентацію наукової монографії організатор Міжнародної
наукової конференції доктор історичних наук. доктор філософських наук, завідувач Відділення Словацькоукраїнська духовність» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи» 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.
Керівництво бібліотеки наголосило, що бібліотечна справа в місті є дуже стародавньою, вона має свої давні
традиції. Світавська бібліотека має своє класичне бібліотечне приміщення з ХІХ. З цього часу в місті Світаві була
класична німецька та чеська бібліотека яка нараховувала близько 34 тисяч книг, яких до нашого дня після ІІ
Світової війни і терору чеської комуністичної влади в місті Світаві, в міській бібліотеці залишилося тільки 7
тисяч книг. Зараз бібліотека поповнюється чеськими, словацькими, українськими та російськими книгами.
Фонди нині збільшуються. Бібліотека організовує презентації, конференції, семінари та інші культурні заходи…
На завершення третього дня роботи Міжнародної наукової конференції відбулася презентація та аналіз
наукової монографії доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо «Галицьке Королівство в 1215-2015рр.».
Після обіду в стародавньому приміщенні старости міста Світави, за участю старости, магістра Девіда Сімика
відбулась урочиста зустріч керівництва міста Світави з учасниками Міжнародної наукової конференції під час
якої відбулось обговорення подальшої науково-освітньої та громадської співпраці
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У третій день роботи Міжнародної наукової конференції з нагоди 760 - ти ліття міста Світави з науковими
доповідями виступили наступні вчені: В. Хитрук, Я. Лорченко, Я. Масарик, В. Ідзьо. Б. Леброва. В. Ідзьо.

В рамках співпраці обмінялись подарунковими монографіями вчені В. Ідзьо та Б. Леброва, що нище на фото.
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Зокрема учасниками Міжнародної наукової конференції наголошувалось на виданні Збірника наукових праць
Міжнародної наукової конференції за сприянням та передмовою старости міста Світави магістра Девіда Сімика,
який би символізував конференцію, як відзначення 760 - ти ліття з часу заснування міста Світави... Опісля з
нагоди 760 - ліття заснування міста Світави головою делегації від Університету «Львівський Ставропігіон» було
зроблено запис в книзі гостей міста Світави з побажанням подальшої співпраці…
Підводячи підсумок І Міжнародної наукової конференції, наголосимо, що вона була організована з нагоди 760
- ліття заснування міста Світави, і повністю виконала свою Програму, всі заявлені в Програмі І Міжнародної
наукової конференції вчені, прибули на конференцію і виступили з своїми доповідями…
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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 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,
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».

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.
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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, 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 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, а
також презентації наукових праць доктора історичних наук, професора, академікаВіктора Ідзьо: Віктор Ідзьо.
Українська держава в ІХ-ХIV століттях. - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2016р. - 784с.; Віктор Ідзьо. Галицьке
Королівство 1215-2015рр. Наукове видання. - Івано-Франківськ «Сімик», 2016р. - 888с. Віктор Ідзьо.
Європейська релігійна культура та зародження, становлення і розвиток християнства на території України.
Наукове видання. - Львів, Видавництво Університету «Львівський Ставропігіон», 2016р. - 546с. Віктор Ідзьо.
Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та упадку в контексті еволюції стародавнього світу в
VI-II тисячолітті до нашої ери. - Івано-Франківськ ”Сімик” , 2016р. - 32с., які автор подарував з нагоди 760- ліття
міста Савітави бібліотеці міста.

274

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 з Львова В. Ідзьо та Б. Леброва з Праги,
що нище на фото.

На завершення останнього дня роботи Міжнародної наукової конференції відбулася презентація та аналіз
наукової монографії завідувача Кафедрою Українорзнавства, доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Галицьке Королівство в 1215-2015 роках».

Підводячи підсумок наголосимо, що конференція в м. Світаві з нагоди 760-ліття, виконала свою Програму!
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Науково-освітня та культурна співпраця в Празі та в Слов’янській Бібліотеці.
Прага, 21-25 береня 2016 року.
21 березня 2016 року на запрошення завідувача Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Яна Миколайовича Лорченка, яке знаходиться в місті Празі,
делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 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.
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, в даний час пропоную директору Інституту Східної Європи
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 науковоосвітнього 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…

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.
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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 XIVXV 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.
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.
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«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 «КодексуАргентум» та стародруків Велико-Моравської держави, як і давньочеських кириличних рукописів Х-ХІІІ століть
до 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 Я.М. Лорченко, як пражанин, організував екскурсію по
місту, ознайомив з історичними, культурними, державними та християнськими пам’ятками міста Праги…

Слід наголосити, що гості зі Львова з Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи та познайомилися
також з празьким художнім мистецтвом, що розміщується на Карловому мості та біля собору святого Віта.
Прощаючись з Прагою, гості з Львова, з Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 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 Львів, 1 квітня 2016року.
1 квітня 2016 року в приміщенні Кафедри Українознавства відбулося відкриття Відділення «Міжнародної
громадянської співпраці» Кафедри Українознавства» Інституту Східної Євpопи (ІСЄ) 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, завідувача Відділенням «Українсько-польських відносин та історії України» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, історика - магістра з міста Вроцлава Катерини Хоронжук.

Керівники Відділень, Олег Фецяк та Катерина Хоронжук за участю завідувача Кафедрою Українознавства та
директора Інституту Східної Європи 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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Активізація діяльності Римського Відділення «Міжнародної народної дипломатії» «La Internazionale Diplomazia Populare» на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Євpопи
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) та вручення офіційних документів на подальшу працю в місті Римі, Неаполі та Мілані,
завідувачу Відділення - журналісту Ігору Мелеху. 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 Мелех у якого було багато журналістських обов’язків в Римі, Неаполі та Мілані тоді засвідчив
тільки наміри працювати в царині міжнародної народної дипломатії...
І тільки зараз 6 квітня 2016 року, журналіст Ігор Мелех, в час його приїзду з Риму і ознайомленням з роботою
Кафедри Українознавства, 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 Мелех звернувся до
завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо.

Вже в 2016-2018 роках, як наголошує завідувач Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La
Internazionale Diplomazia Populare» журналіст Ігор Мелих, будуть проведені науково-освтіні заходи в Римі,
Неаполі та Мілані, які матимуть на меті обмін думками подальших взаємин представниками народної дипломатії
України та Італії.
Планується також в 2016-2018 роках організація обміну досвідом українознавчої науково-дослідної роботи
вченими України та Італії…
На Круглих столах в 2016-2018 роках в Римі, Неаполі 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»…
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Науково-освітня співпраця в царині євроінтеграції вчених Вроцлавського Університету
з Кафедрою Українознавства та Інститутом Східної Євpопи.
5 квітня 2016 року в приміщенні Кафедри Українознавства Інституту Східної Євpопи (ІСЄ)

відбулася презентація наукової праці з Євроінтеграції «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з
Євроінтеграції по залученню сусідніх народів до Унії Європейської», яка була організована завідувачем
Відділенням «Українсько-польських відносин та історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи, істориком-магістром, докторантом Вроцлавського Університету Катериною Хоронжук.

Нова наукова праця вчених Вроцлавського Університету була під час презентації подарована для вивчення
вченим Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи.
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На презентації були присутні: директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства, доктор
історичних наук, професор, 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, І.В. Духовний, К. Хоронжук, викладачі Кафедри
Українознавства: В.С. Пилат, Г.Ю. Гриценко та інші.
В ході обговорення наукової праці «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з Євроінтеграції по
залученню сусідніх народів до Унії Європейської» істориком-магістром, докторантом Вроцлавського
Університету К. Хоронжук було наголошено, що особливу увагу сучасна європейська Польща надає перевагу в
євроінтеграції України, як асоційованому члену Євросоюзу, який стоїть напередодні отримання безвізового
режиму з Євросоюзом… Окрім економічних питань Україні слід розробити і сучасну гуманітарну політику і
стратегію, а також розвинути сучасну українську історичну науку… Зі своєї сторони директор Інституту Східної
Євpопи та завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор академік АНВШ України, В.С.
Ідзьо наголосив гості, що Інститутом Східної Європи та Кафедрою Українознавства розробляються сучасні
наукові історичні дослідження, які формують нову історичну концепцію «Українська держава в ІХ-XIV
століттях».
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Однак нове концептуальне напрацювання, зокрема праця «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з
Євроінтеграції по залученню сусідніх народів до Унії Європейської», яка сьогодні презентується історикоммагістром, докторантом Вроцлавського Університету Катериною Хоронжук є для українських вчених, зокрема
вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи цікавою з огляду на те, що євроінтеграція України, як
і асоціація України з Євросоюзом, хоча повільно, але дійсно відбувається… Доповідачці з Вроцлавського
Університету, докторанту К. Хоронжук, ми вдячні за нову книгу та наукову позицію, яка декларується з братньої
Польщі... Україні слід розробити сучасну гуманітарну політику і стратегію, а також розвинути сучасну українську
історичну науку і надіємось, що вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, які вивчать основні
положення праці «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з Євроінтеграції по залученню сусідніх
народів до Унії Європейської» отримають знання для вивчення та напрацювання сучасного наукового погляду з
історії України.

У висновок наголошу, що під час презентації праці «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з
Євроінтеграції по залученню сусідніх народів до Унії Європейської» яка відбулась на Кафедрі Українознавства»
Інституту Східної Євpопи, вченими, за участю завідувача Відділенням «Українсько-польських відносин та історії
України» Кафедри Українознавства ІСЄ, історика – магістра з міста Вроцлава Катерини Хоронжук відбулась
жвава дискусія та обговорення основних положень та висновків презентованої праці, за яку складаємо велику
подяку, історику-магістру, докторанту Вроцлавського Університету Катерині Хоронжук…
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Презентація наукової монографій завідувача Кафедорою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи В.Ідзьо «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська
Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» в Перемишлі 9.05.2016р.
9 травня 2016 року в місті Перемишлі на запрошення Перемишльського відділення Українського Історичного
Товариства в Польщі, зокрема його голови доцента Михайла Козака відбулася презентація нової наукової
монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна
Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів», автор якої завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо.
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На презентації було наголошено, що наукова монографія «Організація Українських Націоналістів. Українська
Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів»
академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора, директора Інституту
Східної Європи та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзя
напрацьована в час коли російський агресор віроломно ввірвався в Україну і підступно захопив Крим та Схід
України… Завдання праці - підняти бойовий дух українських воїнів на фронті. Під час презентації автор
наголосив, що наукова монографія «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія.
Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» - є точка зору сучасного
українського історика на національно-визвольну боротьбу українського народу 30-50 років ХХ століття. Праця на
великому фактологічному джерельному матеріалі показав роль українських політичних, державних, громадських
організацій, зокрема ОУН, УПА, УГВР в 30-50 роках ХХ століття, а також показала роль політичних,
громадських, наукових, культурних та релігійних діячів в історичній боротьбі українського народу під проводом
ОУН, УГРВ та УПА за відновлення незалежності Української держави. Дане дослідження на думку автора,
повинно надихнути сучасних захисників України на фронті для активнішої боротьби з російським окупантом за
відновлення державних кордонів України… В презентації окрім членів Перемишльського відділення
Українського Історичного Товариства в Польщі, взяли участь членкині Українського жіночого грекокатолицького згромадження міста Перемишля яке очолює пані Катерина Федик-Козак.

Окрім успішно презентаціїнової наукової монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська
Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів»
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завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, академік АНВШ України Віктора
Ідзьо відвідав Українську (василіанську) церкву, Український Народний Дім в Перемишлі, ознайомився з
українськими національними цінностями стародавнього українського міста Перемишля…
Домовився з Перемишльським відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, про спільну
наукову співпрацю Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи з Перемишльським відділенням
Українського Історичного Товариства в Польщі по дослідженню українського цвинтаря міста Перемишля, а
також про подальші наукові презентації наукових праць вчених ІСЄ які мають вже свою традицію…
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Презентація реконструкцій корон володарів України-Русі Х-ХІ століть
великого київського князя Володимира та великої княгині Ольги в Львівському історичному музеї.
20 травня 2016 року в приміщенні Львівського історичного музею за участю вчених Кафедри Українознавства
Інституту Східної Євpопи відбулася презентація реконструкцій корон володарів України-Русі Х-ХІ століть
великого київського князя Володимира та великої княгині Ольги, яку відтворив відомий світового рівня
львівський реконструктор давніх імператорських, королівських та князівських корон України, Європи та світу,
меценат та галицький філантроп, великий магістр Ордену короля Данила Галицького - Ігор Ярославович Жук.

Вкотре, після реконструкції корони короля України-Русі Данила Галицького, реконструкцію корон великого
київського князя Володимира та великої княгині Ольги науково підтримав завідувач Кафедри Українознавства та
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України Віктор Святославович Ідзьо, який наголосив на важливості давніх історичних регалій для сучасної
України.
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На презентації були присутні: директор Інституту Східної Європи та завідувач Кафедри Українознавства,
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо, професор Кафедри Українознавства,
доктор фізико-математичних наук І.В. Огірко, доктор філологічних наук, професор Кафедри Українознавства,
віце-президент та академік АНВШ України П.П. Кононенко, доктор філософських наук, професор Кафедри
Українознавства М.П. Недюха, доктор філософських наук, професора Кафедри Українознавства Т.П. Кононенко,
доктор філософії, професор Кафедри Українознавства В.С. Гаркуша, доктор філософії, професор Кафедри
Українознавства О.В. Огірко, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства, Я.М. Кміт, професор
Кафедри Українознавства, санскритолог В.О. Кобилюх, філолог, професор Кафедри Українознавства Б.І.
Сушинський, 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 Кафедри Українознавства: О.В. Фецяк, О.В. Дудин, І.О. Мельничук, І.В. Духовний, К. Хоронжук,
викладачі Кафедри Українознавства: В.С. Пилат, Г.Ю. Гриценко, Д.В.Корній та інші.
В ході обговорення на презентації реконструкцій корон великого київського князя Володимира
Святославовича

та великої княгині київської Ольти, першої христительки України-Русі, яка ще й була хрещена в Візантії,
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було наголошено, що обидві корони, що сьогодні виставляються для експозиції в Львівському історичному музеї
відтворені з монет великого князя київського Володимира та князівських чоловічих і жіночих реліквій що дійшли
до нас з стародавньої епохи України-Русі ІХ-Х століть. Їх відтворення має велике значення для сучасної історії
України.

Як наголосив на презентації науковий консультант, завідувач Кафедри Українознавства та директор Інституту
Східної Євpопи, доктор історичних наук, професор академік АНВШ України, В.С. Ідзьо відтворені
великокнязівські регалії Х-ХІ століть яскраво демонструють державні символи стародавньої Української держави,
доповнюють розроблену ним сучасну українську наукову історичну концепцію «Українська держава в ІХ-XIV
століттях»…
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Урочисте святкування 85-ти літнього ювілею в місті Києві
професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Петра Петровича Кононенка.
31 травня 2016 року на запрошення Почесного директора Національного науково-дослідного Інституту
Українознавства МОН України, професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, академіка
П.П.Кононенка, в його помешканні в Києві, відбулось урочисте вшанування Кафедрою Українознавства
Інституту Східної Європи, професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи академіка Петра
Петровича Кононенка.
Окрім подарунків від вчених Кафедри Українознавства професору П.П. Кононенку завідувачем Кафедрою
Українознавства та директором Інституту Східної Європи була вручена з нагоди ювілею «Почесна Нагорода».

Слід наголосити, що помешкання та унікальна наукова бібліотека академіка АНВШ України, професора
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, Петра Петровича Кононенка, це ціла Українознавча
Енциклопедична розроблена ним, наукова система. Вона для вченого є незамінним предметом розкоші для
наукової українознавчої праці. Всі кімнати київського помешкання засновника наукового українознавства
П.П.Кононенка, це суцільні наукові українознавчі полиці з наукових книг.
Власне наукові книги з його українознавчої бібліотеки, це і є головний скарб, головне багатство нашого
професора - ювіляра, який вчені Кафедри Українознавства вдень його 85-ти літнього ювілею мали можливість
оглянути у нього вдома.
Власне наукові українознавчі книги і є тим джерелом знань з якого наш професор, академік, засновник
наукового українознавства П.П.Кононенко черпає нові наукові українознавчі знання, які послуговують йому для
розбудови системи та методології сучасного наукового українознавства. Про це все розповів ювіляр вченим
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, які приїхали зі Львова привітати його з 85-ти літнім
ювілеєм.
Привітав професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи з ювілеєм по телефону зі Львова і
ректор Університету «Львівський Ставропігіон» професор Кафедри Українознавства Я.М.Кміт, побажавши
ювіляру довгих літ наукової праці та нових досягнень на ниві наукового українознавства.

296

На наступний день 1 червня 2016 року в приміщенні Національної спілки письменників України відбулося
святкування 85-ти ліття П.П.Кононенка і презентація його монографії «Історичний феномен Степана Бандери».
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В урочистостях взяли участь ректорат, вчені Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, вчені
Національного науково-дослідного Інституту Українознавства МОН України, вчені Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи, вчені багато інших Вузів України…

В святкуванні 85-ти ліття академіка П.П.Кононенка взяли участь також державні та громадські діячі зокрема:
герой України Л.Лук’яненко, герой України І.Драч, визначні вчені: Я.Калакура, В.Ідзьо, В.Сніжко та багато
інших…

Вітальні промови були виголошені вченими Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка,
вченими Національного науково-дослідного Інституту Українознавства МОН України, вченими Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон», героями України
Левком Лук’яненком та Іваном Драчем.
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Зокрема завідувач Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо вручаючи від імені Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи наголосив: «Почесною Нагородою
нагороджується доктор
філологічних наук, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський
Ставропігіон», академік Петро Петрович Кононенко з нагоди 85-ти ліття з Дня народження за визначні заслуги в
розвитку українознавства, впровадження його в науку, виховання, освіту, культуру і державотворення та
зміцнення єдності України та світового українства!
Вельмишановний Петре Петровичу Кононенко - вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, де
Ви з самого початку її заснування працюєте професором, вітають Вас із славним ювілеєм – 85-ти річчям!
Зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя, любові від людей.
Творчого Вам натхнення плідної праці і успіхів на шляху розбудови міжнародного наукового українознавства,
одним із великих і славних засновників якого Ви є. Нехай добро і душевне тепло, які Ви віддаєте людям
повертається Вам сторицею. З роси Вам і води!
Від імені Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства,
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України - Віктор Святославович Ідзьо».

Після виголошеної промови ювіляру-професору Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
П.П.Кононенку в присутності державних, громадських діячів та вчених України була вручена «Почесна
Нагорода».
Врамках урочистого святкування 85-ти літнього ювілею в місті Києві професора Кафедри Українознавства
ІСЄ П. Кононенка вченими Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи були вшановані пам’ятники
визначних державних діячів Української держави: великого князя Володимира Cвятославовича, українського
генія Т.Г.Шевченка, першого президента Української держави М.С.Грушевського та визначного державного
діяча новітньої Української держави В.М.Чорновола « Жертв Голодомору» та Героїв «Небесної Сотні»…
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Науково-освтіня зустріч в Київському музею Руху шістедесятників.
1 червня 2016 року в Києві, в музею Руху шістедесятників в Україні, відбулася зустріч завідувача Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України В.С. Ідзьо з дирекцією і колективом Музею.

В хлді зустрічі були обговорені питання проведення спільної Міжнародної наукової конференції з Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи що у Львові, на базі Музею в Києві та видання наукових праць в
науковому журналі «Українознавець» і т. д. ...
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Презентація в Інституті Східної Європи (ІСЄ) книги академіка Віктора Ідзьо
«Австрійський полк «Українські Січові Стрільці» (1914-1918), німецька дивізія «Галичина» (1943-1945) військові бойові формування з українців у часи першої та другої світових воєн та їх участь в
українському державотворенні у першій половині ХХ століття» на підсумковій науково-учбовій
нараді на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи 7 червня 20016 року.
7 червня 2016 року в приміщенні Інституту Східної Європи, за участю гостей ІСЄ, директора Болгарського
навчального Центру в Львові, професора Р. Рацин, гостя Голови «Австрійсько-українського Товариства» з Відня
І. Рацина, вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи відбулася презентація книги директора
Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора, академіка
АНВШ України Віктора Святославовча Ідзьо «Австрійський полк «Українські Січові Стрільці» (1914-1918),
німецька дивізія «Галичина» (1943-1945) - військові бойові формування з українців у часи першої та другої
світових воєн та їх участь в українському державотворенні у першій половині ХХ століття».

Презентація нової наукової праці підсумувала науково-освітню діяльність Інституту Східної Європи та Кафедри
Українознавства, перед канікулами, науково-учбовий 2015-20016 рік, перед науково-археологічною експедицією
27.06. 2016 р. в Одесу... Слід наголосити, що під час презентації вчені Кафедри Українознавства ІСЄ уклади та
затвердили перспективний план діяльності Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства на 2016-2017
роки... На підсумковому засіданні та презентації взяли участь всі науково-освітні співробітники: доктор фізикоматематичних, професор Кафедри Українознавства, наук І.В. Огірко, доктор філологічних наук, професор
Кафедри Українознавства, віце-президент та академік АНВШ України П.П. Кононенко, доктор філологічних
наук, професор Кафедри Українознавства З.В. Партико, доктор філософських наук, професор Кафедри
Українознавства М.П. Недюха, доктор філософських наук, професора Кафедри Українознавства Т.П. Кононенко,
доктор філософії, професор Кафедри Українознавства В.С. Гаркуша, доктор філософії, професор Кафедри
Українознавства О.В. Огірко, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства, Я.М. Кміт, професор
Кафедри Українознавства, санскритолог В.О. Кобилюх, філолог, професор Кафедри Українознавства Б.І.
Сушинський, 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 Кафедри Українознавства: О.В. Фецяк, О.В. Дудин, І.К. Мельничук, І.В. Духовний, К.О. Хоронжук,
викладачі Кафедри Українознавства: В.С. Пилат, Г.Ю. Гриценко, Д.В.Корній та інші. На презентації було
наголошено, що: «Наукові праці академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук,
професора, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри українознавства Університету
“Львівський Ставропігіон” Віктора Ідзьо «Австрійський полк «Українські Січові Стрільці» (1914-1918рр.),
німецька дивізія «Галичина» (1943-1945рр.) - військові бойові формування з українців у часи першої та другої
світових воєн та їх участь в українському державотворенні у першій половині ХХ століття» приурочена 55літтю з дня народження (1960-2015 рр.). Вперше засобами сучасної історичної науки робиться глибокий,
фактологічний аналіз джерел, більшість яких, під таким кутом зору досліджують австро-німецькі військові бойові
формування в першій половині ХХ століття та їх участь в українському державотворенні»… Було вирішено,
надати книгу на загальне вивчення з виставленням праці на Сайт Інституту Східної Європи www.easterneurope.nethouse.ua
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Презентація в Інституті Східної Європи Відділення Кафедри Українознавства
«Кіноматографічної культури та мистецтва», яке очолив кіномитець та журналіст Ілля Духовний.

8 червня 2016 року в приміщенні Інституту Східної Європи(ІСЄ), за участю директора Інституту Східної
Європи, завідувача Кафедрою Українознавства та Відділення «Християнська історія» доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, за участю завідувача відділення «Дослідження української
лицарської культури», кандидата економічних наук, доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
Тараса Каляндрука, за участю завідувача відділення «Міжнародної народної дипломатії - La Internazionale
Diplomazia Populare» Кафедри Українознавства ІСЄ Ігора Мелиха, що в потребі розбудови стівпраці Рим-Львів
прибув з Італії, відбулась презентація відділення Кафедри Українознавства «Кіноматографічної культури та
мистецтва» Інституту Східної Європи, та вручення документів Віділення, яке очолив кіномитець та журналіст
Ілля Духовний. Слід наголосити, що утворення нового Відділення на Кафедрі Українознавства Інституту Східної
Європи телефоном та по інтернету підтримали: доктор фізико-математичних, професор Кафедри
Українознавства, наук І.В. Огірко, доктор філологічних наук, професор Кафедри Українознавства, віце-президент
та академік АНВШ України П.П. Кононенко, доктор філологічних наук, професор Кафедри Українознавства З.В.
Партико, доктор філософських наук, професор Кафедри Українознавства М.П. Недюха, доктор філософських
наук, професора Кафедри Українознавства Т.П. Кононенко, доктор філософії, професор Кафедри
Українознавства В.С. Гаркуша, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства О.В. Огірко, доктор
філософії, професор Кафедри Українознавства, санскритолог В.О. Кобилюх, філолог, професор Кафедри
Українознавства Б.І. Сушинський, доцент Кафедри Українознавства В.О. Хитрук, доцент Кафедри
Українознавства В.С. Артюх, доцент Кафедри Українознавства В.В. Гаюк, завідувачі відділень Кафедри
Українознавства: О.В. Фецяк, О.В. Дудин, І.К. Мельничук, К.О. Хоронжук, викладачі Кафедри Українознавства:
В.С. Пилат, Д.В.Корній та інші…
Отже, нове відділення «Кіноматографічної культури та мистецтва» було утворено на Кафедрі Українознавства
Інституту Східної Європи ще 12 березня 2016 року, однак саме оформлення документів та «Концепції
Відділення» зайняло певний час...
Наголосимо, що новий завідувач відділення «Кіноматографічної культури та мистецтва» кіномитець та
журналіст Ілля Духовний з великого активністю взявся за працю, що вселяє оптимізм в розвиток його подальшої
активної праці в ІСЄ на ниві українського кіномистецтва, культури та християнської духовності…
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Презентація нової монографії завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора,
академіка Віктора Ідзьо «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія.
Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів»
в «Книжковій Криївці» міста Львова 12 червня 2016 року.
В «Книжковій Криївці» міста Львова, 12 червня 2016 року відбулась презентація наукової монографії доктора
історичних наук, професора, академік АНВШ України, завідувача Кафедрою Українознавства, директора
Інституту Східної Європи доктора історичних наук В. Ідзьо «Організація Українських Націоналістів. Українська
Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів».
На презентації монографії автором та вченими було наголошено, що нова наукова праця «Організація
Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень
німецьких та радянських архівів», доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи
України, директора ІСЄ та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора
Ідзя напрацьована в час коли російський агресор віроломно ввірвався в Україну і підступно захопив Крим та Схід
України…Завдання праці - з наукової точки зору у більш популярній формі викладу наукового матеріалу підняти
бойовий дух воїнів регулярної української армії, українських добровольців та волонтерів на фронті. Під час
презентації автор наголосив, що наукова монографія «Організація Українських Націоналістів. Українська
Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» - є
точка зору сучасного українського історика на національно-визвольну боротьбу українського народу 30-50 років
ХХ ст., яка повинна загартувати та зміцнити бойовий дух сучасних українських воїнів на фронті…

Праця на великому фактологічному джерельному матеріалі показав роль українських політичних, державних,
громадських організацій, зокрема ОУН, УПА, УГВР в 30-50 роках ХХ століття, а також показала роль
політичних, громадських, наукових, культурних та релігійних діячів в історичній боротьбі українського народу
під проводом ОУН, УГРВ та УПА за відновлення незалежності Української держави…Дане наукове дослідження
на думку автора, та всіх присутніх на презентації науковців та рецензентів, повинно надихнути сучасних
захисників України, що воюють на українсько-російському фронті для активнішої боротьби з російським
окупантом за відновлення державних кордонів Української держави, зміцнити віру в перемогу українських
збройних сил та добровольчих батальйонів над російським окупантом…В презентації окрім науковців Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська
Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів», взяли участь і
члени Історико-Краєзнавчого Товариства міста Львова «Літопис», які показали на презентації монографії
реконструкції одягу членів ОУН та воїнів УПА та муляжі-зразки озброєння членів ОУН та воїнів УПА…
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Презентація на Кафедрі Українознавства в Інституті Східної Європи книги викладача Кафедри
Українознавства Володимира Пилата «Кодекс лицарської честі гопаківця» 15 червня 2016 року.
15 червня 2016 року в приміщенні Інституту Східної Європи (ІСЄ), за участю вчених Кафедри
Українознавства ІСЄ відбулася презентація книги засновника Бойового Гопака та президента Міжнародної
Федерації Бойового Гопака, майстра та дослідника бойових мистецтв, генерал-полковника Українського
Козацтва, викладача Відділення «Дослідження лицарської культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи Володимира Степановича Пилата «Кодекс лицарської честі гопаківця», що вийшла в Львові в
видавництві «Сполом» в 2016 році.

На презентації академіком Академії Наук Вищої Школи України, доктором історичних наук, професором,
завідувачем Кафедрою Українознавства та директором Інституту Східної Європи, генерал-хорунжим
Українського Козацтва Віктором Святославовичем Ідзьо було наголошено: «що співробітник Відділення
«Дослідження лицарської культури» Кафедри Українознавства Володимир Степанович Пилат 46 років віддав
вивченню, розвитку та утвердженню українських бойових мистецтв… Засновник Бойового Гопака та Президент
Міжнародної Федерації Бойового Гопака, викладач Кафедри Українознавства В.С. Пилат є автором 14 книжок
про бойову культуру українського народу, а також сотень статей, радіо і телепередач про козацькі лицарські
одноборства.
Тридцять років Володимир Степанович Пилат наполегливо працює над становленням Бойового Гопака, його
праця в тому числі й науково-дослідна, дала позитивний результат не тільки в Україні, алей у всьому Світі.
Сьогодні заснований та організований Володимиром Степановичем Пилатом Бойовий Гопак успішно
розвивається у двадцяти областях України та закордоном: у Канаді, США, Польщі, Чехії, Німеччині, Литві,
Португалії, Італії, Англії, а також Бойовий Гопак відомий у 30 країнах світу…».
Отже презентація нової книги викладача Відділення «Дослідження лицарської культури» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, Володимира Степановича Пилата «Кодекс лицарської честі
гопаківця», як наголосив сам автор праці В.С. Пилат «Кодекс лицарської честі гопаківця»: «це систематизація
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науки дідів, батьків та вчителів, які здобули українські бойові знання власним бойовим досвідом за останню
тисячу років…». Своїм дослідженням «Кодекс лицарської честі гопаківця» викладач Відділення «Дослідження
лицарської культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, Володимир Степанович Пилат, як він
наголосив на презентації: «відтворено кодекс лицарської честі українського воїнства, подано засади лицарської
честі сьогоднішньому поколінню українців, які взялися за системне засвоєння азів Бойового Гопака…».
У презентації праці В.С. Пилата «Кодекс лицарської честі гопаківця» взяли науково-освітні співробітники
Кафедри Українознавства: доктор фізико-математичних, професор Кафедри Українознавства, наук І.В. Огірко,
доктор філологічних наук, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства, санскритолог В.О. Кобилюх,
філолог, доцент Кафедри Українознавства В.О. Хитрук, доцент Кафедри Українознавства В.В. Гаюк, завідувачі
відділень Кафедри Українознавства: О.В. Фецяк, О.В. Дудин, І.К. Мельничук, І.В. Духовний, викладачі Кафедри
Українознавства: Г.Ю. Гриценко, Д.В.Корній, а також гості з Польщі, з Варшави, Голова відділу Бойового
Гопака в Польщі - Ілля Сидорук.

Після презентації завідувач Кафедри Українознавства В.С. Ідзьо та викладач В.С. Пилат вшанували
Т.Г.Шевченка, обговорили подальші плани науково-освітньої співпраці за чашкою кави у Віденській кавярні...
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Презентація праці завідувача Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ академіка Віктора Ідзьо
«Львівський Ставропігіон – історія культура, традиції» на науково-учбовій нараді на
Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи 1 вересня 2016 року з нагоди початку
нового освітньо-навчального 2016-2017 року в Інституті Східної Європи.
1 вересня 2016 року в приміщенні Інституту Східної Європи, за участю гостей ІСЄ ректора УЛС, професора Я.
Кміта, проректора УЛС, професора Р. Рацин, вчених Кафедри Українознавства, працівників Інституту Східної
Європи, відбулася презентація наукових праць та архівних напрацювань засновника та директора Інституту
Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Святославовича Ідзьо «Львівський Ставропігіон – історія культура, традиції»(1586-2016рр.).

Презентація нової наукової праці та архівних досліджень директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України В.С. Ідзьо
«Львівський Ставропігіон – історія культура, традиції», приурочена 430 - річниці з часу заснування Львівської
Ставропігії(1586-2016рр.) та 15-ти літтю заснування та діяльності Інституту Східної Європи(2001-2016рр.), а
також початку навчально-учбового 2016-2017 року в Інституті Східної Європи.
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Слід наголосити, що на науково-освітній нараді, в першу чергу вчені Кафедри Українознавства та працівники
Інституту Східної Європи уклади та затвердили перспективний план діяльності Інституту Східної Європи та
Кафедри Українознавства на 2016-2017 навчальний рік, відзначили вихід нової монографії академіка Віктора
Ідзьо до 150-ліття М.С. Грушевського, презентацію якої призначили на 22 листопада 2016 року о 17-00 в
«Книжковому Дворику», що в місті Львові...

Слід наголосити, що на першому вересневому науково-освітньому засіданні та науковій презентації взяли
участь всі науково-освітні співробітники: доктор фізико-математичних, професор Кафедри Українознавства, наук
І.В. Огірко, доктор філологічних наук, професор Кафедри Українознавства, віце-президент та академік АНВШ
України П.П. Кононенко, доктор філологічних наук, професор Кафедри Українознавства З.В. Партико, доктор
філософських наук, професор Кафедри Українознавства М.П. Недюха, доктор філософських наук, професора
Кафедри Українознавства Т.П. Кононенко, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства В.С. Гаркуша,
доктор філософії, професор Кафедри Українознавства О.В. Огірко, доктор філософії, професор Кафедри
Українознавства, Я.М. Кміт, професор Кафедри Українознавства, санскритолог В.О. Кобилюх, філолог, професор
Кафедри Українознавства Б.І. Сушинський, доцент Кафедри Українознавства В.О. Хитрук, доцент Кафедри
Українознавства В.С. Артюх, доцент Кафедри Українознавства В.В. Гаюк, доцент Кафедри Українознавства Т.Б.
Каляндрук, доцент Кафедри Українознавства М.Д. Кардащук, завідувачі відділень Кафедри Українознавства:
О.В. Фецяк, О.В. Дудин, І.К. Мельничук, І.В. Духовний, К.О. Хоронжук, викладачі Кафедри Українознавства:
В.С. Пилат, Г.Ю. Гриценко, Д.В. Корній та інші.
На презентації гостем ІСЄ, ректором Університету «Львівський Ставропігіон», професором Я.М. Кмітом було
наголошено, що: «наукова праця академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук,
професора, директора Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри Українознавства Віктора Ідзьо
«Львівський Ставропігіон – історія культура, традиції» приурочена 430 - річниці заснування Львівської
Ставропігії та 15 - ти літтю Інституту Східної Європи, 35-літтю науково-педагогічної діяльності автора(19792016). Ректором Університету «Львівський Ставропігіон», професором Я.М. Кмітом відзначено, що наукова
праця академіка Академії Наук Вищої Школи України Ідзьо «Львівський Ставропігіон – історія культура,
традиції» вперше засобами сучасної історичної та архівної науки робиться глибокий, фактологічний аналіз
архівних та письмових джерел, більшість яких, під таким кутом зору досліджують ранню історію Львівської
Ставропігії...». Науковцями Інституту Східної Європи було вирішено, на досліджені академіком В.С. Ідзьо
архівні джерела з Історії Львівської Ставропігії після презентації та обговорення на Кафедрі Українознавства
Інституту Східної Європи, слід розмістити на Сайт Інституту Східної Європи для всестороннього ознайомлення з
ними вченими…»…
На презентації свої наукових напрацювань з нагоди ювілею Ставропігії (1586 -2016рр.) директор Інституту
Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо наголосив: «З відновленням незалежності України наука і освіта стала власною справою
українського народу.
Внаслідок дескридитації науково-освітніх закладів, які були утворені тоталітарним режимом УРСР та їх
функціонуванння в Україні в посткоміністичний період, які фактично нічого нового наукового не внесли в
розвиток української науки та освіти в Україні, в лютому 2001 року постає та відновлюється науково-освітній
заклад - Університет «Львівський Ставропігіон».
3 квітня 2001 року при Університеті «Львівський Ставропігіон» засновується Інститут Східної Європи, який
ставить кардинально нові завдання в галузі незалежної від попередньої комуно-фашиської наукової системи
УРСР - розбудову суто української науково-освітньої системи на суто українських науково-освітніх історичних
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та культурно-христиняських традиціях. Інститут Східної Європи спрямований на незалежній від комунаофашитського міністерства освіти і науки УРСР та пост-комуністичної України розвивати основи українського
наукового, соціально-культурного, христиняського-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго
потенціалу в українських освітян та науковців. З метою реаолізації наукво-освітніх в першу чергу гуманітарних
завдань Інститут Східгної Європи в 2003 році відкрниває на своїй базі Кафедру Українознавства, яка згідно
потребами координації наукво-освітніх процексів підпорядковується Національному науково-дослідному
Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України. В 2005 році Кафедра Українознаввства засновує
свй фаховий друкований орган – науковий журнал «Українознавець», який в 2015 році відзначив своє 10-ти ліття.
Хочу наголосити, хоча Інститут Східної Європи було відкрио при Університеті «Львівсвький Ставропігіон»
Інстиут залишається з Кафедрою Українознавства, самоврядною, самлостійною науково-освітньої організоацією.
Сама ідея відкриття Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» була спрямована на
противагу старим комуно-фашитським науково-освтінім інститутам УРСР…
Університет «Львівський Ставропігон» з лютого 2001 року - це нова відновлена українська науково-освітня
установа, яка постала в Україні у слід за Києво-Могмлянсько та Острозькою Академіями.
Слід наголосити, що вже у 1586 році було розроблено «Статут Львівського Успенського Ставропігійського
братстсва», який був затверджений антіохійським патріархом Йоакимом. Антіохійський патріарх Йоаким надав
Львівському Успенському братству та його школі привілей Ставропігії, тобто незалежність від церковної ієрархії.
Цей Статут і привілей для школи підтвердив також Костянтинопольський патріарх Ієремія.У Ставропігійській
школі навчалися діти різних майнових станів…У Братській школі працювали відомі в той час культурно-освітні
діячі. Одним із них був Петро Могила, який і заснував по зразку Ставропігійської школи Києво-Могилянську
колегію, яка в подальшомиу перерсла в Академію.
Характеризуючи документи з архівів, з нагоди ювілею Львівської Ставріопігії (1585-2016рр). – надаємо
можливіть світовой науково-освтіній еліті познайомитися з ранніми архівними документами XVI-XVII cтоліть»
починаючи з 1580 року, наголосив у висновок своєї доповіді директор ІСЄ, д.і.н., академік Віктор Ідзьо…».
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Подаємо нище деякі зразки давніх грамот польських королів, Молдавських господарів, які засвідчують
функціонування в XVI столітті Ставроіпійського братства та його школи. Також подаємо 2 давні печатки які
датуються 1591 роком…

Подаємо також і перші печатки Львівської Ставропігії, які датуються 1591 роком.
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Слід також наголосити, що із нових досліджених джерел по історії та християнській культурі Львівської
Ставропігії є унікальна Біблія «Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа», яка була видрукувана в 1903 році за
благословенням та дозволом до друку митрополита УГКЦ Андрея Шептицького в Ставропігійській типографії.
Вона унікальна тим, має вже дві мови, паралельно по тексту йдуть церковнослов’янська та українська мови.

У висновок наголосимо, що рамках святкування нового навчального року 1 вересня 2016 року в Інституті
Східної Європи та на Кафедрі Українознавства, пройшло обговорення діяльності Інституту Східної Європи та
Кафедри Українознавства у 2016-2017 навчальному році, обговорено та затверджено до друку видання нових
наукових праць вчених Кафедри Українознавства, затверджено проведення 26 листопада 2016 року
Міжнародної наукової конференції з нагоди 15-ти ліття заснування ІСЄ та 430 - річниці Львівської Ставропігії...
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Делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
та Ліги Українського Козацтва у столиці Угорщини місті Буда-Пешті.
14 вересня 2016 року делегація Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи та Ліги Українського
Козацтва(ЛУК) прибувши до міста Буда-Пешта, ознайомилася з історичними та культурними пам’ятками столиці
Угорщини, вечірнього міста Буда-Пешта.
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Делегація Інституту Східної Європи та Ліги Українського Козацтва оглянула також національні та культурні
пам’ятки угорської столиці, міста Буда-Пешта, передусім угорський парламент, королівський палац, собор та
мавзолей святого Стефана, хрестителя Угорщини, пантеон угорських національних героїв.
Було оглянуто місто Буда-Пешт з моста через голубий Дунай. Прекрасною є і архітектура Буда-Пештського
оперного театру та інших культурних пам’яток угорської столиці...
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Делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
та Ліги Українського Козацтва у столиці Австрії місті Відні.
15 вересня 2016 року делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи та Ліги Українського
Козацтва(ЛУК), у складі головного отамана В.Павелечка, заступника головного отамана Ліги Українського
Козацтва, генерал-полковника, професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Я.Кміта,
наукового радника головного отамана Ліги Українського Козацтва, завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), генерал-хорунжого, доктора історичних наук, професора академіка
АНВШ України В.Ідзьо, отаманів Ліги Українського Козацтва: Ю.Засядьвовка, С.Білого, Ф.Харути, козаків:
В.Панила, Ю.Сірка, прибула до міста Відня на запрошення голови регіонального віденського відділу Ліги
Українського Козацтва доктора Хрістіана Чернера з нагоди святкування 333 - річниці визволення українсьми
козаками міста Відня.
В українському греко-католицькому храмі імені Святої Варвари в Відні відбулись головні урочистості та
презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
“Відновлення Галицького королівства (1215-1221рр.) Священною Римською імперією в австро-угорський період
української історії(1772-1918рр.)”.
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З благословення священника віденської парафії УГКЦ, відбулося посвячення в козаки та присвоєння звання
полковника Ліги Українського Козацтва, голові регіонального віденського відділу Ліги Українського Козацтва
доктору Хрістіану Чернеру.

На цьому зібранні, полковника, голову регіонального віденського відділу Ліги Українського Козацтва
Хрістіана Чернера було обрано - Головним Отаманом Міжнародної Козацької Січі ЛУК.
Також голові регіонального віденського відділу Ліги Українського Козацтва полковникa Хрістіанa Чернерa
було нагороджено, за організацію відділу Ліги Українського Козацтва в Відні – орденом імені гетьмана України
Петра Сагайдачного. Святкування завершились відвідинами меморіалу українським козакам в місті Відні.
В рамках святкування відбулась презентація наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи, наукового радника головного отамана Ліги Українського Козацтва, генерал-
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хорунжого Ліги Українського Козацтва, академіка Віктора Ідзьо “Відновлення Галицького королівства (12151221рр.) Священною Римською імперією в австро-угорський період української історії(1772-1918рр.)”.
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На завершення святкування обраному, головному Отаману Міжнародної Козацької Січі, полковнику, доктору
Хрістіану Чернеру, від імені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, доктором історичних наук,
професором, академіком УНВШ України, генерал-хорунжим ЛУК Віктором Ідзьо було подаровано наукові праці.
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Дальше відбулись культурны заходи. Делегація Кафедри українознавства Інституту Східної Європи та Ліги
Українського Козацтва відвідала культурні та християнські пам’ятки: собор Святого Стефана, імператорський
палац Ховсбург, Віденський університет, Віденський парламент, Віденську оперу, українську християнську
святиню Відня - Святої Варвари, пам’ятні місця пов’язані з І.Франком, М.Грушевським, пам’ятик козацькам захисникам міста Відня.
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Презентація в Відні наукової праці доктора історичних наук, професора академіка АНВШ України,
завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо
«Відновлення Галицького королівства (1215-1221рр.) Священною Римською імперією
в австро-угорський період української історії(1772-1918рр.)».
В рамках святкування визволення українськими козаками столиці Aвстрії міста Відня, в українському храмі
імені Святої Варвари на запрошення та благословення священника віденської парафії УГКЦ, відбулася
презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо «Відновлення Галицького королівства (1215-1221рр.)
Священною Римською імперією в австро-угорський період української історії(1772-1918рр.)».

У своєму виступі автор наукової праці, доктор історичних наук, професор академік В.Ідзьо наголосив: «моя
монографія «Відновлення Галицького королівства (1215-1221рр.) Священною Римською імперією в австроугорський період української історії (1772-1918рр.)» приурочена відвідинам Риму і святкування там 800-літтю
часу заснування Галицького Королівства у 1215 році та 800 літтю пам’яті відходу у вічність засновника
Галицького королівства Папи Римського Іннокентія ІІІ (1216-2016рр.). На основі досягнень сучасної української
історичної науки я зробив глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних,
топографічних та картографічних джерел, більшість яких під таким кутом зору, аналізував та апробував вперше
на підставі свідчень українських, римських, угорських, польських, російських джерел, які за сукупністю їх
аналізу, відтворятьь політичне, господарсько-економічне та культурно-християнське сходження в 1215 році
Галицького королівства та його відновлення у XVIII столітті. У висновок презентації автор наголосив, що ва ІІ
розділі в досліджено відновлення Галицького королівства в XVIII столітті Священною Римською імперією в
1772-1918 роках…».
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На завершення презентації її організатору доктору Хрістіану Чернеру від імені Інституту Східної Європи,
Кафедри Українознавства, доктором історичних наук, академіком Віктором Ідзьо було подаровано наукові
праці…Делегацією з Інституту Східної Європи було також відвідано культурні пам’ятки та палаци міста Відня.
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Презентація на Кафедрі Українознавства ІСЄ книги доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо
«Михайло Грушевський на шпальтах часописів українців Росії «Украинский Вестник»,
19 вересня 2016 року з нагоди 150-ти ліття з дня народження українського вченого-історика, автора
багатотомної історії України-Руси, першого президента України – Михайла Сергійовича Грушевського.
19 вересняня 2016 року з нагоди святкування 150-ти ліття геніального українського вченого-історика, автора
багатотомної історії України-Руси, першого президента України М.С. Грушевського в приміщенні Інституту
Східної Європи, за участю гостей Кафедри Українознавства та ІСЄ - ректора УЛС, професора Я. Кміта, першого
проректора УЛС, професора Р. Рацин, проректора В. Попруженка, вчених Кафедри Українознавства ІСЄ,
віддлілення «Лицарсько-козацької культури», зокрема завідувача відділення, доцента Т. Каляндрука, викладача
В. Пилата, а також фахівців очолюваної ним «Школи бойового гопака», гостей з Івано-Франківська, Чернівців,
Києва, Польщі (Вроцлава) відбулася презентація книги директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
«Михайло Грушевський на шпальтах часописів українців Росії «Украинский Вестник». - Львів, 2016 р.».

Презентація нової наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо ««Михайло Грушевський на
шпальтах часописів українців Росії «Украинский Вестник». Наукове видання. - Львів, 2016р. - 34с.» підсумувала
науково-освітню та культурну експедицію вчених Інституту Східної Європи до Відня де визначний український
вчений М. Грушевський в 1918-1920 роках заснував та очолював Український науково-дослідний Інститут.
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Слід наголосити, що в презентації взяли участь всі науково-освітні співробітники: доктор фізикоматематичних, професор Кафедри Українознавства, наук І.В. Огірко, доктор філологічних наук, професор
Кафедри Українознавства, віце-президент та академік АНВШ України П. Кононенко, доктор філологічних наук,
професор Кафедри Українознавства З. Партико, доктор філософських наук, професор Кафедри Українознавства
М. Недюха, доктор філософських наук, професора Кафедри Українознавства Т. Кононенко, доктор філософії,
професор Кафедри Українознавства В. Гаркуша, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства О. Огірко,
професор Кафедри Українознавства, санскритолог В. Кобилюх, філолог, професор Кафедри Українознавства Б.
Сушинський, доцент Кафедри Українознавства В. Хитрук, доцент Кафедри Українознавства В. Артюх, доцент
Кафедри Українознавства В. Гаюк, доцент Кафедри Українознавства Т. Каляндрук, завідувачі відділень: І.
Мельничук, К. Хоронжук, викладачі Кафедри Українознавства: В. Пилат, Г. Гриценко, та інші.
На презентації книги, дослідниками з «Школи байового гопака» було наголошено, що: «Наукова праця
академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора, директора Інституту
Східної Європи та завідувача Кафедри Віктора Ідзьо «Михайло Грушевський на шпальтах часописів українців
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Росії «Украинский Вестник». Наукове видання. - Львів, Видавництво «Сполом», 2016р» приурочена 150 - ти
літтю з дня народження видатного українського історика, першого президента України Михайла Сергійовича
Грушевського є актуальною для вивчення в середовищі українського козацтва, особливо зараз, коли йде
російсько-українська війна і Росія підступно потуравши всі міжнародні та українсько-російські договори,
захопила східно-українські давні козацькі землі та Крим…».

Зокрема Президент МФБГ, викладач Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи В. Пилат на
завершення презентації наголосив: «Наукова праця «Михайло Грушевський на шпальтах часописів українців
Росії «Украинский Вестник» на глибоко-науковому фактичному матеріалі, відтворює моловідомі, а той
призабуті сторінки діяльності історика та першого президента Української держави ХХ століття Михайла
Грушевського в Санкт-Петербурзі та його участь в діяльності українського друковананого органу «Украинский
Вестник». Вперше засобами сучасної історичної науки у праці робиться глибокий, фактологічний аналіз всіх
журналів «Украинский Вестник» в яких вивчаються публікації громадського та державного діяча та вченогоісторика М. Грушевського, в тому числі й по проблемах історії бойових мистецтв українського козацтва…».

На завершення презентації присутніми було вирішено, більш глибоко обговорити книгу доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзьо «Михайло Грушевський на шпальтах часописів
українців Росії «Украинский Вестник» на її науковій презентації, яка відбудеться в Львові 22 листопада 2016
року о 17-00, в «Книжковому дворику», а зараз дати можливість ознайомитися з нею всім бажаючим для
вивчення розмістивши її в контексті нашої презентації на Сайт Інституту Східної Європи…
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Урочиста церемонія відкриття нового навчального року в Ярославській Державній Вищій
Технічно-Економічній Школі (PWSTE) та інавгураційний виступ ректора PWSTE,
професора, надзвичайного доктора хабілітованого Кшиштофа Реймана.
3-4 жовтня 2016 року на запрошення Ректора, Сенату і Конвенту Ярославської Державної Вищої ТехнічноЕкономічної Школи(PWSTE) імені отця Броніслава Маркевича, директор Інституту Східної Європи, завідувач
Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, професор
Кафедри Українознавства Ярослав Кміт відвідали місто Ярослав в Польській Республіці де взяли участь в
церемонії відкриття в Центрі Культури і дозвілля студентів(PWSTE).

В час церемонії урочистого відкриття нового навчального року відбувся інавгураційний виступ ректора
PWSTE, професора, надзвичайного доктора хабілітованого Кшиштофа Реймана в якій взяв участь архієпископ м.
Ярослава.

В ході святкування гості з Львова, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи,
доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, професор
Кафедри Українознавства, ректор Університету «Львівсвький Ставріопігіон» Ярослав Кміт були офіційно
представлені ректором PWSTE Кшиштофом Рейманом.
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В рамках святкування, від імені вчених Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, ректору PWSTE Кшиштофу Рейману вручив
подарунки - наукові праці вчених Інституту Східної Європи та новий за 2016 рік журнал «Українознавець»...
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В урочистостях взяв участь і священник Ярославської парафії УГКЦ отець Христофор, який запросив у гості
директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктор Ідзьо та професора Кафедри Українознавства Ярослава Кміта. Отець
Христофор провів прекрасну екскурсію розповівши про майже 1000 – літню історію українського міста Ярослава
від часу його заснування великим київським князем Ярославом Мудрим до часу утворення та становлення
парафії УГКЦ в місті Ярославі, подарувавши іконки Ярославської Богоматері…

На завершення для гостей з Львова була проведена екскурсія по місцях 1000-літнього міста Ярослава…
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Вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника Українського
королівств в 1204 році та коронації великого князя Романа на короля Руси-України та Галицького
королівства в 1215 році(1215-2015рр.) Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи в Римі.
На запрошення Єпископa УГКЦ Іринея (Білика) у Ватикані (Папська базиліка Санта Марія Маджоре),члена
Капітули Папської Базиліки Санта Марія Маджоре, делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи(ІСЄ) з нагоди 15-ти ліття заснування ІСЄ(2001-2016рр.), 26 жовтня 2016 року прибула в державу Ватикан
на зустріч з її головою Папою Римським Франциском з нагоди вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи
Римського Іннокентія ІІІ (1216-2016рр.) - засновника Галицького королівства в 1215 році, 800-ліття утворення
якого Інститут Східної Європи у Львові святкував у 2015 році.
Перед зустріччю з Папою та Службою Божою для вірних Вселенської Церкви на площі Святого Петра і Павла
Єпископ УГКЦ Іриней (Білик) у Ватикані зустрівся з Папою Франциском і доповів йому, що до Ватикану
прибула делегація зі Львова з України на чолі з завідувачем Кафедрою Українознавства, завідувачем відділення
«Християнська історія», директором Інституту Східної Європи, доктором історичних наук, професором,
академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктром Ідзьо з нагоди вшанування 800-ліття відходу у вічність
Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника Українського королівств в 1204 році та коронації великого князя
Романа на короля Руси-України та Галицького королівства в 1215 році(1215-2015рр.)

.
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Після урочистої літургії, представлення наукових праць директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедрою Українознавства, завідувача відділення «Християнська історія», доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктра Ідзьо, владика Іриней ознайомив гостей зі Львова та
України з християнськими святинями держави Ватикан, зокрема з християнськими святинями собору Св. Петра.
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Як наголосив владика Іриней в соборі Святого Петра і Павла присутня і українська частина. Українці,
наголосив владика Іриней, єдина нація хто має на стінах собору Петра і Павла в Римі, зображення володаря
Української держави, великого князя Володимира з державним гербом Тризубом, та володарки України, великої
княгині Ольги.
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Після урочистостей в соборі Святого Петра і Павла на запрошення Посольства України при Святому Престолі
відбулося вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника Українського
королівств в 1204 році, що провів коронації великого князя Романа на короля Руси-України та Галицького
королівства в 1215 році, вченими Кафедри Українознавства Інститутом Східної Європи…
В Посольстві України в державі Ватикан відбулись презентації наукових монографій завідувача Кафедрою
Українознавства та директора ІСЄ, професора, академіка В.С. Ідзьо, які були подаровані Посольству України...
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Вшанування Кафедрою Українознавства ІСЄ 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ засновника Галицького королівства в 1215 році, Інститутом Східної Європи, Кафедрою Українознавства в
соборі «Вasilica Pарale di Santa Varia Maggiore», 27 жовтня 2016 року.
На запрошення Єпископа УГКЦ Іринея (Білика) у Ватикані (Папська базиліка Санта Марія Маджоре) - члена
Капітули Папської Базиліки Санта Марія Маджоре, вібулось вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи
Римського Іннокентія ІІІ - засновника Галицького королівства в 1215 році, вченими Кафедрою Українознавства
Інституту Східної Європи в соборі «Вasilica Pарale di Santa Varia Maggiore», де заходиться резиденція владики
Іринея. Тут же відбулась презентація наукової праці академіка Віктора Ідзьо «Галицьке королівство у 1215-2015
роках». Гостями від Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, владиці Іринею були подаровані
наукові праці вчених Кафедри Українознавства, що прибули з Львова та Українри до Ватикану та Риму…
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Слід наголосити, що делегація з Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи з Львова яку очолював
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо відвідала Музей християнських
реліквій, подарунків, та папського одягу які зберігаються при соборі «Вasilica Pарale di Santa Varia Maggiore»…
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В другій половині дня 27 жовтня 2016 року, відбулося вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи
Римського Іннокентія ІІІ – засновника Українського королівства в 2004 році та Галицького королівства в 1215
році, в Лятиранському соборі в Римі де знаходиться пантеон Папи Римського Іннокентія ІІІ, що є темою
наступної інформаційної статті…
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У висновок статті наголосимо, що Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи, складає Подяку
Єпископу УГКЦ Іринею (Білику) у Ватикані (Папська базиліка Санта Марія Маджоре) - члену Капітули Папської
Базиліки Санта Марія Маджоре, за допомогу та участь в організованому Кафедрою Українознавства Інституту
Східної Європи заходів з вшанування пам’яті відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника
Українського королівства у 1204 році та Галицького королівства в 2015 році в Ватикані та Римі…
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Вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ (1216-2016рр.) –
засновника Галицького королівства в 1215 році (1215-2015рр.) Кафедрою Українознавства
Інститутом Східної Європи, в Лятиранському соборі в вічному місті Римі.
На запрошення священника Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) в Ватикані, отця Івана, пароха
української греко-католицької громади в Лятиранському соборі, та на запрошення української громади УГКЦ
Лятиранського собору, делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) в другій половині дня
27 жовтня 2016 року прибула в Лятиранський собор з метою вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи
Римського Іннокентія ІІІ(1216-2016рр.) - засновника Галицького королівства в 1215 році(1215-2015рр.), пантеон
якого знаходиться в Лятиранському соборі вічного міста Риму.

Фото 1. Пантеон Папи Римського Іннокентія ІІІ в Лятиранському соборі в вічному місті Римі.
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З цієї нагоди священник УГКЦ у Ватикані, отець Іван, парох української греко-католицької громади в
Лятиранському соборі, провів за участю української греко-католицької громади урочисту літургію, наголосивши,
що до Лятиранського собору прибула делегація зі Львова на чолі завідувачем Кафедрою Українознавства ІСЄ,
завідувачем відділення «Християнська історія», доктором історичних наук, професором, академіком Академії
Наук Вищої Школи України Віктром Ідзьо з нагоди вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського
Іннокентія ІІІ – засновника Українського королівства в 1204 році та Галицького королівства в 1215 році(12152015рр.), який вперше запросив український народ, українських християн до Унії…
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Фото 2. Фото з Служби Божої, презентація книг академіка В. Ідзьо з вшанування 800-ліття відходу у
вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника Галицького королівства в 1215 р(1215-2015рр.)
Інститутом Східної Європи, Кафедрою Українознавства, громадою УГКЦ в Лятиранському соборі у
вічному місті Римі.
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Представив українській греко-католицькій громаді Лятиранського собору, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), завідувача відділенням «Християнська історія»,
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктра Ідзьо Віктора Ідзьо,
отець Іван, який наголосив, що доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо є
автором багатьох наукових праць з проблеми Унії Римської Церкви з Українською, він є ініціатором,
організатором, вшанування 800-ти ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ, пантеон якого
знаходися в Лятеранському соборі. Академік Віктор Ідзьо запросив і нашу християнську громаду долучитися до
цього заходу і ми радо приймаємо його запрошення. Тому ми, для глибшого розуміння цієї проблеми, просимо
його виступити з доповіддю, та зробити презентацію своєї наукової праці з цієї проблеми, перед церемонією
вшанування засновника Галицького королівства - Папи Римського Іннокентія ІІІ.
В своєму виступі вчений-історик Віктор Ідзьо наголосив: “Шановний отче Іване, шановна українська громада
Лятиранського собору, шановні колеги що прибули з України для вшанування засновника Галицького
королівства - Папи Римського Іннокентія ІІІ коротко наголошу, що: «Внаслідок довгих переговорів Папи
Римського Іннокентія ІІІ з галицьким суспільством Галицького князівства за 1206-1214 роки, була обумовлена
Унія Римської Церкви з Галицькою і на Різдво Христове 1215 року архієпископ Йоанн отримав право від Папи
Римського Іннокентія ІІІ коронувати галицького князя Коломана на короля Галичини і утворення від імені Папи
Римського Іннокентія ІІІ, голови Союзу Католицьких держав - Галицького королівства. Архиєпископ Йоанн
прибув до Галича на свято Різдва Христового 1215 року і урочистим обрядом, іменем папи римського Іннокентія
ІІІ, здійснив акт коронації Коломана на короля Галицького королівства, проголосивши князя Коломана королем
Галичини. Отже, галицький князь Коломан був офіційно інтронізований, і з цього часу Галицьке князівство
удостоїлося честі від Римського Престолу, Папи Римського Іннокентія ІІІ на всі решту віки - називатися
Галицьким королівством. З цього часу Галичина долучалася до папських територій услід за: Англією, Арагонією,
Сіцілією, Данією, Болгарією та Сербією”…

Фото 3.4.5.6.7. Засновник Галицького королівства Папа Іннокентій ІІІ, та наданий ним королівству герб.
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Як бачимо цей великий Папа Римський Іннокентій ІІІ, який дав Галичині статус Галицького королівства,
західно-європейської незалежної держави і долучив у 1215 році Галицьке королівство до Союзу Католицьких
держав, достойний вшанування в Лятиранському соборі де він покоїться. За таких обставин охарактеризуємо
основні штрихи його біографії та релігійно-політичної та державної діяльності, як папи, графа і короля.
Як засвідчують джерела, папа римський Іннокентій ІІІ (Innocentius III) як світська особа, був сином графа
Трасімунда Конті та Клариси Скотті. Слід наголосити, що з родини Конті вийшло 13 римських пап, 3 антипапи,
40 кардиналів, одна королева Антієхії і Тріполі, 7 префектів Риму, 5 сенаторів, 13 полководців, як наприклад
славний Торквато і його син Іннокентій відомі з битви у Празі проти шведів. Сам граф Лотаріо де Конті де Сеньї
був племінником папи римського Климента III, що вплинуло на його духовну кар’єру. Майбутній папа римський
Іннокентій ІІІ, граф Лотаріо де Конті де Сеньї народився у 1160 в місті Ананьї в Італії. В подальшому, як граф
Лотаріо де Конті де Сеньї, навчався богослов’я в Паризькому університеті і права в Болонському університеті. У
вересні 1190 року, його родич папа римський Климент III призначив графа Лотаріо де Конті де Сеньї кардиналом.

Фото 8. Родовий герб графа Лотаріо де Конті де Сеньї. Фото 9. Герб Папи Римського Іннокентія ІІІ.
Таким чином, майбутній папа римський Іннокентій ІІІ є наступником папи римського Целестина III, про що
засвідчують папські джерела з Ватиканського секретного архіву. Початок понтифікату Папи Римського
Іннокентія ІІІ почався 8 січня 1198, інтронізація відбулася 22 лютого 1198 року.
Незабаром після свого обрання папа римський Іннокентій III підпорядкував римський муніципалітет владі
папи (префект став папським чиновником). Він ініціював Четвертий хрестовий похід (1199-1204рр.), який 1204
році поклав початок Латинської імперії в Костянтинополь.
Папа Римський Іннокентій III підтримував створення у 1198 році в Палестині Тевтонського Ордена й надавав
підтримку його першому Великому Магістру - Генріху Вальпоту. В 1204 році папа послав в Болгарію кардинала
Лева, щоби той коронував Калояна “королем болгарів і валахів”. В цей же час він відновив духовну дисциплину в
Польші. В 1207 році розпочав через посадництво угорського короля Андрія ІІ та краківського князя Лешка
Білого, переговори з галицьким духовенством та боярами по питанню утворення Галицького королівства та унії
церков.
У 1208 році папа римський Іннокентій III ініціював хрестовий похід проти альбігойців, тоді ж запровадив
церковну інквізицію з місією проти альбігойців, призначивши її головою іспанця Домініка де Гусмана. У 1212
році Папа Римський Іннокентій ІІІ організував хрестовий похід дітей. Взаємовідносини папи римського
Іннокентія III й Англії були складними. Після того, як папа наклав на Англію інтердикт у 1208 році і позбавив
влади англійського короля Іоанна Безземельного у 1209 році, останній у 1213 році цілковито підкорився папі.
Папа римський Іннокентій III заборонив Франції війну проти Англії, на що французький король Філіп II Август
заявив: “Папі немає справи до того, що відбувається між королями”. За це папа римський Іннокентій III наклав
інтердикт на Францію. Англійський король Іоанн Безземельний домігся від Папи Іннокентія ІІІ визнання “великої
хартії вольностей”, латинською мовою ”Magna Charta” у 1215 році недійсною та відлучення баронів від Церкви.
Васалами папи римського Іннокентія ІІІ визнали себе також цар Болгарії у 1204 році, король Арагону та король
Португалії. Будучи з 1198 року опікуном Фрідріха II Швабського, папа римський Іннокентій III успадкував
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сицилійський престол і тимчасово підпорядкував собі Сицилійське королівство, ставши ще й сицилійським
королем. В 1204 році Папа Римський Іннокентій III пропонував чи навіть коронував, що потребує ретельного
вивчення Cекретного Ватиканського архіву, великого князя Руси-України Романа Мстиславовича королівською
короною. Таким чином, в подальшому, після довготривалих переговорів з галицькою аристократією які
проходили з 1204 по 1205 роки з перервою у 1206 році, в подальшому з 1207 по 1214 роки, під кінець життя, Папа
Іннокентій ІІІ організував та утворив на Різдво Христове 1215 року Галицьке королівство, надав всі офіційні
королівські регалії та організував, надавши на це право остригомському архієпископу Йоану, офіційну коронацію
галицького князя Коломана на галицького короля. Як наголошував у своєму дослідженні І. Нагаєвський: ”і це
засвідчує про утворення в 1215 році Галицького королівства та укладення політичної та релігійної унії з Римом”.
Власне тому 15 листопада 1215 року урочисто відкрив Четвертый Латеранский собор, на який папа римський
Іннокентій ІІІ запросив і галицьке духовенство.
Як вважав, опираючись на аналіз документів М. Чубатий, ініціатором релігійної унії з подальшим утворенням
політичної інфраструктури на землях Карпато-Дністровської цивілізації був Папа Римський Іннокентій ІІІ, а
угорський король з галицькою аристократією та галицькою релігійною організацією, єпископами, лиш знаряддям
чи виконавцями політчиних та релігійних планів Папи Іннокентія ІІІ. Про серйозність намірів Папи з питання
унії та утворення Галицького королівства дізнаємося із серйозного високого рівня посольства, яке прибуло в
Угорщину в 1207 році. Легат, кардинал-пресвитер Григорій, що прибув від імені Папи Римського Іннокентія ІІІ
до угорського короля Андрія ІІ, був одним із найвизначніших людей з оточення Папи, його особистим
дорадником. Як бачимо із джерел Секретного Ватиканського архіву, за час з 1202 по 1207 роки його підпис був
на 19 буллах Папи Іннокентія ІІІ, що бачимо із “Реєстру Потаста”, який був складений після смерті Папи
Іннокентія ІІІ. Папа доручав кардиналові Григорію: “реформувати угорську церкву та підготувати в Галичині
справу релігійної унії”: ”Innocentius III Gregorium legatum suum denuo in Hungariam et Rutheniam mittit”. Із
листа Папи Іннокентія ІІІ до угорського короля Андрія ІІ чітко вказувалось, що: ”Галичина повинна за його
стараннями піти шляхом сусідньої Болгарії та Сербії та Візантії. Власне в Галичині, де сьогодні сягає
католицький вплив, повинно бути створенна унія, а Галичина, повинна вирізнитися із загалу, тобто вона
повинна скласти окрему унійну державу - Галицьке Королівство”, наголошував у своєму таємному листі
папа Римський Іннокеній ІІІ: “Nonne absonum esse videtur, ut pars soli suo non congruat et singularitas a suo
discrepas universe”. В цей же час в Галичині, як виразився Галицько-Волинський літопис: “були беззаконня і
галицькі повстання”. Як засвідчують джерела Секретного Ватиканського архіву, Папа Іннокентій ІІІ знав про все,
що робиться в Галичині, тому посольство кардинала Григорія, яке виїхало з Риму в жовтні 1207 року і прибуло в
Угорщину на початку 1208 року мало завдання: ”тільки спонукати більш рішуче діяти угорського короля
Андрія ІІ, угорську церкву, в плані утворення релігійної унії та політичної організації Галицького
королівства”, що чиновники Угорського королівства, зокрема угорський король Андpій ІІ, активною фазою,
зокрема військовим походом воєводи Бенедикта, розпочав в Галичині. Таким чином, як можемо наголошувати,
посольство кардинала Григорія поклало початок процесам Першої Унії Галицької церкви з Римською. Власне в
цей час в 1206-1214 роках час ми бачимо сильне зміцнення політичних позицій про угорської чи католицької
партії галицьких бояр, їх економічне та політичне зміцнення. Очевидно угорські королі надали галицьким боярам
такі самі права, які мали угорські магнати. М. Чубатий вірно зауважує, що: “галицьким боярам мусіла імпонувати
свобода угорських магнатів, яка мала своє завершенє в “ Золотій буллі” 1222 року.
Галицькі бояри радо дають згоду на утворення в себе, по західноєвропейському політичному та законодавчому
зразу, Галицького королівства з князем Коломаном, який на Різдво Христове 1215 року став галицьким королем
на чолі, унії Галицької церкви з Римською за умов збереження їхнього грецького обряду. Власне за таких
релігійних та політичних ініціатив Папи Римського Іннокентія ІІІ, як засвідчує сукупність проаналізованих
джерел з Секретного Ватиканського архіву, було створене підгрунтя в 1214 році для утворення в 1215 році
Галицького королівства та релігійної унії Галицької церкви з Римською.
Про це засвідчують два листи Папи Римського Іннокентія ІІІ, від 1207 року, які були доставлені легатом
Григорієм, один до угорського короля Андрія ІІ, а другий до духовенства Галичини. В 1207 році Папа Римський
Іннокентій ІІІ в листі до угорського короля Андрія ІІ зазначає: ”що висилає кардинала Григора до Галичини,
щоб він встановив унію”. В 1207 році, як бачимо із документів Секретного Ватинканського архіву, знали: ”про
прихильне відношення галицького народу до західних християн, тому Папа Іннокентій ІІІ постановив
вислати свого легата до Галича, який від імені папи Іннокентія ІІІ мав звернутися до галичан з його
офіційним листом і запропонувати їм унію церков Галицької з Римською і опіку Галичині від Папи” .
В другому листі до духовенства Галичини Папа Римський Іннокентій ІІІ: ”доказуючи словами Святого
Письма, примат Папи, він просить Галичан звернути зі злої дороги й обєднатися з Римом, церковно”. Папа
Іннокентій ІІІ в своєму посланні до Галичан не говорить про галичан, як про відступників-єритиків, а вважає їх
“відчуженими”, як наголошується в листі: ”longati fuerunt”. Отже в листі до Галичан від 1207 року Папа
Римський Іннокентій ІІІ: ”вимагає від галичан визнання апостольської віри” .
Таким чином під датою 7 жовтня 1207 року Папа Іннокентій ІІІ написав два листи, один до Угорщини, а
другий до Галичини-Руси, доручив своєму легату, кардиналу Григорію, пресвітеру від святих Віталія і Вестини
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привезти лист в Угоршину, а другий в Галичину-Русь. Що стосується другого листа папи римського Іннокентія
ІІІ то його зміст був таким: ”До Архиєпископів, єпископів та до загалу так духовних як і світських на Руси”. Слід
наголосити, що це другий відомий в історі оригінальний лист папи римського Іннокентія ІІІ яким він прямо
звернувся до Руси-України, який зберігся до нашого часу .
Слід наголосити, що цей лист, який був написаний до духовних осіб: архієпископів, єпископів та вельмож і
народу Русі: ”Universis per Ruthenian constitutes” це супровідний лист легата, кардинала Григорія, який
засвідчував, що власне він кардинал Григорій, від імені Папи Римського Іннокентія ІІІ має право вести
переговори, наприклад з питань унії церков, як духовними особами, наприклад галицьким єпископом Артемієм
так і з, наприклад, галицькими боярами, народом та усіма зацікавленими з проблеми унії церков архієпископами і
єпископами в Руси-Україні. Cлід наголосити, що Лист папи римського Іннокентія ІІІ від 7 жовтня 1207 року “До
Архиєпископів, єпископів та до загалу так духовних як і світських на Руси” не обмежував території діяльності
легата, кардинала Григорія, тільки до Галичини. У ньому мова йшлася про всю Русь-Україну, державу
”Ruthenia”, одначе чітке направлення легата і кардинала до двору угорського короля Андрія ІІ та угорського
архієпископа Іоана, який в цей час мав дружні відносини і вів переговори у питаннях унії церков з галицьким
єпископом Артемієм, дає право наголошувати, що папська курія мала на увазі в першу чергу встановлення
релігійних та політичних відносин з Галицьким князівством, куди в першу чергу поширювався політичний і
релігійний вплив Угорського королівства.
Із листа Папи Римського Іннокентія ІІІ ми ясно бачимо, що легат, кардинал Григорій мав становити
взаємовідносини власне з тими єпископами, яка мали реальну змогу долучитися до Вселенської церкви. Папа
Іннокентій ІІІ вважав, що Галицька церква в епоху управління нею єпископом Артемієм, цілком здатна влитися в
лоно Католицької церкви, вона: ”не так відколена від Католицької церкви, як радше відчужена або віддалена,так
як деякі діти віддаляються від лона своєї матері” - “Elongati fueritis ab uberibus matris vestrae”. У цьому листі
Папа Іннокентій ІІІ пише: ”що у нього є пастирський обов’язок всіх членів Христової Церкви привести до вашої
голови Церкви здоровими поученнями й напійненнями” - ”Studeamus tamguam membra vestro capiti conformere”.
Дальше у своєму листі “До Архиєпископів, єпископів та до загалу так духовних як і світських на Руси”
наголошує: “… Щоб Єфрем повернувся до Юди та щоб Самарія повернулася до Єрусалиму”, Папа
Римський Іннокентій ІІІ бажав: ”щоб руські вийшли на правильний шлях із бездоріжжя” бо дотепер,
наголошує в листі папа римський Іннокентій ІІІ: ”Ви відходячи від спільного стада, постійно відхилялися від
його Голови Церкви вчительства, яке встановив Спаситель… сказавши до святого Петра: Ти називатись
будеш Кифа, тобто Петро і на цім камені збудую мою Церкву; і дам тобі ключі царствоа небесного. Що
зв’яжеш на землі, буде зв’язано на небі”. У своєму листі папа римський Іннокентія ІІІ доказує свої твердження
із святого Письма: ”З волі Христа є тільки одна Христова Церква, бо волею Христа було, щоб було одне
Стадо та один Пастир”. Дальше папа Іннокентій ІІІ у своєму листі звертає увагу Русь: ”на народ на те нещастя,
яке тепер спало на декого, розуміючи, очевидно Візантіську державу і церкву тому закликає Русь-Україну,
опам’ятатись”. Папа наголошує: ”що вислав в Русь-Україну, її князівств, до руських сторін ”ad partes
vestras” свого легата, кардинала Григорія, людину шляхетну, вчену та гідну довір’я, щоб “ дочку привів до
матері”, маючи повноиу влади й все вирішити, що на його думку буде потрібно”. Папа Іннокентій ІІІ прохає
прийняти його легата прихильно. Із листа папи Іннокентія ІІІ, який він написав в Русь-Україну можна робити
висновок, що він був впевнений, що його лист посприяє унії Руської Церкви з Римською, покрайній мірі, якщо не
всієї, то Галицького князівства точно. Політична ситуація складувалася так, що Галичина, та Галицька церква,
яка тяготіла до Союзу Католицьких держав, яка мала із політичним, торгово-економічним заходом сталі
стосуники, задля їх збереження, точно укладе і релігійну Унію з Римською церквою.
Такі довготривалі переговори примаса Угорщини Йоана з галицьким єпископом Артемієм, за безпосередньою
участю угорського короля Андрія ІІ, дозволило угорському королю Андрію ІІ схилити галицького єпископа,
галицьких бояр та торгово-ремісничу знать, яка була орієнтована на економічні взаємовідносини з Угорщиною,
як наголошував король Андрій ІІ в листі до Папи Римського Іннокентія ІІІ: ”pricipes et populus” до релігійної
унії, та політичного союзу з Римською церквою та Союзом Католицьких держав. В ході довготривалих
переговорів угорського короля Андрія ІІ, які проходили з 1207 по 1214 роки вдалося знайти ряд компромісів
задля укладення Унії та утворення Галицького королівства. Слід наголосити, що про перепитію утворення
Галицького королівства та укладення Унії, у тій мірі настільки володів міжнародною інформацією, зафіксував і
руський літописець. На початку 1215 року, на Різдво Христове, Папа Римський Іннокентій ІІІ утворив Галицьке
королівство, прислав для офіційної церемонії королівські регалії: золоту корону та королівські регалії для
галицького короля Коломана І. Літопис наголошує: ”що церемонія утворення Галицького королівства та
коронація галицького короля пройшла за встановленою католицькою традицією”. І дальше наголошує Руський
літописець: ”з 1214 року, тобто до його кінця серпня 1217 року, була тиша і король Коломан утверджувався
в щойно утвореному Галицькому королівстві”.
Отже справа Першої релігійної Унії у 1215 році створення Галицької держави західного типу, Галицького
королівства пройшла за благословінням голови Союзу Католицьких держав, Папи Римського Іннокентія ІІІ.
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Слід наголосити, що з галицької сторони до умов унії пристав галицький єпископ Артемій, який власне і
наполягав, щоби за цими затвердженими домовленостями з ієрархом Римської церкви: ”Галичани зберігали
свій обряд, автономію Галицької церкви, і тільки визнавали Папу Римського Іннокентія ІІІ головою всієї
Вселенської християнської церкви”.
Папа римський Іннокентій ІІІ внаслідок перегорів та компромісів через легата Григора та архієпископа Йоанна
з єпископом галицьким Артемієм зрештою погодився на такий компроміс щоб провести особисто подальші
переговори та затвердження унії запросив угорського і галицького владик на IV Лятеранський Собор. Як
засвідчують документи Секретного Ватиканського архіву на IV Лятиранському Соборі проблема ”утвердження
Унії Галицької церкви з Римською” широко обговорювався. Виразником духовних інтересів та унійних процесів
Галичини і Риму був угорський архієпископ Йоанн. Про це говорить ІХ-те рішенням IV Лятеранського Собору:
”de diversis ritibus in eadem fide”, яким було постановлено, що: ”тому, що в багатьох країнах живуть разом
християни різних обрядів, єпископи мають подбати для обряду меншости про відповідних священників. В одній
діє цезії не може бути двох владик різних обрядів, а якщо це конечне, тоді треба вибрати вікарія для обряду
вірних”. Це рішенням IV Лятеранського Собору було дуже корисним для Галицької церкви, oскільки
затверджувало: ”підпорядкування католицьких галицьких громад галицькому уніатському єпископу Артемію,
отже концентрували в його руках всю Галицьку церву, яка вже визнавала папу римського Вселенським
християнським ієрархом”. Таким чином унія Галицької церкви з Римською переговори, як засвідчують
документи Секретного Ватиканського архіву які велись з 1208 по 1214 роки, закінчились актом політикоцерковної унії, яка реально проіснувала з 1215 по 1221 роки. Документи Секретно Ватиканського архіву дають
підстави наголошувати, що в епоху понтифікату папи римського Іннокентія ІІІ виникли політико-релігійні
обставини урегулювання взаємовідносини латинського та грецького духовенства на широких теренах
Візантійського патріархату в складі якого була Галицька єпископія, яка вступила в унійні переговори з Римською
церквою. Слід наголосити, що ця невирішена проблема взаємовідносин була актуальна на всіх трьох Вселенських
соборах ХІІІ століття і особливо на IV Лятиранському соборі, який відбувся у 1215 році. Як засвідчують
документи Секретного Ватиканського архіву епохи папи римського Іннокентія ІІІ: ”від першого року свого
понтифікату з 1198 року до його кінця у 1216 році, папа Іннокентій ІІІ намагався встановити і врегулювати
взаємовідносини з Візантійським патріархатом, Галицьким єпископатом, передусім дружньо налаштованим до
унії з галицьким єпископом Артемієм”.
Таким чином бачимо, що утворення Галицького королівства та коронація галицького князя Коломана на
короля Галичини відбулася за повною церемоніальною програмою, на Різдво Христове 1215 року.
Делегація яка прибула із Риму привезла і передала всі права на утворення Галицького королівства і атрибути
королівської влади для коронації архієпископу Йоану, якому Папою Римським Іннокентієм ІІІ були надані всі
права на проголошення, утворення Галицького королівства та коронацію галицького князя Коломана на короля
Галичини на Різдво Христове 1215 року. Угорський король Андрій ІІ писав: ”Коли то його, названого нашого
сина згідно з нашою просьбою з дозволу апостольського престола вінцем увінчаного, світлого короля
Галичини ми щасливо помазали та правильно коронували… Оскільки йому прислали золоту корону гідну
королівського достоїнства”. В грамоті до магната Дмитра підкреслено: ”Cum etiam sepedictum filium nostrum
ex indulgentia sedis apostolicae dyademate, illustrem regem Galiciae feliciter inunctum fecissemus inclite
coronary”. Таким чином і свідчень Секретоно Ватиканського архіву можемо зробити висновок: “що в Союзі
Католицьких держав відбулося планове утворення нового Галицького королівства на Різдво Христове 1215
року…”. В цей же час, в кінці зими на початку весни 1215 року, для утвердження західно-європейських
культурних традицій в Галицькому королівстві які активно профункціонували і утвержувалися з 1215 з по 1221
рік, будувалася велика церковна будівля романського стилю, культурно-релігійний романський символ
Галицького королівства, який відомий в історичній науці, як собор Св. Пантелеймона, в Галичі. Папа Іннокентій
ІІІ творив у Галицькому королівстві свою унійну церковну організацію, свою унійну релігійну культуру,
архітектуру: собори, замки.
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Фото. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Романський собор Святого Пантелеймона збудований європейськими
майстрами, як символ епохи утвердження Галицького королівства в 1215 році.
В 1216 році помер великий Папа Римський Іннокентій ІІІ, один із великих керманичів, що мала Римська Церква у
продовж всієї своєї християнської історії, який добре знав і дуже дорожив обрядом Галицької Церкви, заради
включення якої в лоно Римської церкви він навіть пішов на те, що вперше утворив для східної Європи у якій
побутував східно-християнський обряд, на Різдво Христове 1215 році, державу західно-євроепйського типу Галицьке королівство, яке він зразу своїм едиктом включив у Союз Католицьких держав. Таким чином у
висновок свого виступу наголошу, ініціатором створення Галицького королівства в 1215 році, як і першої Унії
Української Церкви з Римської був великий Папа Римський Іннокентій ІІІ діяльність якого через призму 800літньої давності, є актуальною і сьогодні, за яку ми сьогодні вшановуємо його в Лятиранському соборі”.

Фото. 17. Керівники делегацій з Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства, ЛУК, Міжнародному
Фонду імені Івана Сірка, які взяли участь у вшануванні 800-ліття відходу у вічність Папи Римського
Іннокентія ІІІ(1216-2016рр.) - засновника Галицького королівства в 1215 році(1215-2015рр.).
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Після урочистої літургії, представлення наукових праць директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедрою Українознавства, завідувача відділенням «Християнська історія», доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктра Ідзьо, отець Іван ознайомив гостей зі Львова та України з
християнськими святинями Лятиранського собору, запросив на українську службу Божу до собору святого Петра
і Павла, яка відбудеться в українському греко-католицькому обряді 28 жовтня 2016 року…

Фото. 18. Українська греко-католицька громада Лятиранського собору, делегація з Інституту Східної
Європи, Кафедри Українознавства, ЛУК, МФ ім. І.Сірка, які взяли участь у вшануванні 800-ліття відходу
у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ(1216-2016рр.) - засновника Галицького королівства в 1215
році(1215-2015рр.).
На завершення церемонії, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства,
завідувач відділенням «Християнська історія», доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо
подякував українській греко-католицькій громаді Лятиранського собору за участь у заході вшанування пам’яті
відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника Галицького королівства в 2015 році в
Лятиранському соборі…

Фото. 19. Пантеон Папи Римського Іннокентія ІІІ в Лятиранському соборі в вічному місті Римі.
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Фото. 20. Організатор шанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника
Галицького королівства в 1215 році(1215-2015рр.) в Лятиранському соборі в вічному місті Римі - директор
Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, завідувач відділенням «Християнська
історія», доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Святославович Ідзьо.
У висновок статті наголосимо, що вчені Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи, складають
Подяку, отцю Івану,
громаді УГКЦ в Лятиранському соборі за участь у організованому Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи, заході вшанування пам’яті відходу у вічність Папи Римського
Іннокентія ІІІ - засновника Галицького королівства, в Лятиранському соборі в вічному місті Римі та Ватикані…
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Українська Служба Божа в соборі Святого Петра та знайомство з Українською Колегією.
На запрошення священника Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) в Ватикані, отця Івана, пароха
української греко-католтицької громади в Римі, делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи(ІСЄ) 28 жовтня 2016 року прибула на українську службу Божу до собору Святого Петра і Павла. Отцю
Івану від Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи для бібліотеки собору Святого Петра подаровано
професорську працю санскритолога В. Кобилюха «Музика Праукраїни та її відлуння в Сансткриті»…
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В другій половині 28 жовтня 2016 року на запрошення священника Української Греко-Католицької
Церкви(УГКЦ) в Ватикані, отця Івана, пароха української греко-католтицької громади в Римі, делегація Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) відвідалa та познайомилася і історією та діяльністю Української
християнської колегії, яку заснував Папа Римський Пій ХІ…
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Собор Святого Петра в фотографіях.
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Екскурсія по нічному Ватикану та Риму.
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Налагодження науково-освітньої та громадської співпраці Кафедри Українозгнавства
Інститутом Східної Європи з Римським Університетом імені Павла Апостола.
В рамках вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ(1216-2016рр.) - засновника
Галицького королівства в 1215 році(1215-2015рр.) Кафедрою Українознавства Інститутом Східної Європи в
вічному місті Римі, делегація Інституту Східної Європи в другій половині дня 27 жовтня 2016 року, на
запрошення РЕКТОРАТУ, прибула в Римський Університет імені Павла Апостола, де провела активні та плідні
переговори, які успішно завершилися підписанням «ДОГОВОРУ ПРО МІЖНОРОДНУ НАУКОВО-ОСВІТНЮ СПІВПРАЦЮ»!
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монографії Завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи академіка Віктора
Ідзьо «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства
на території України. Видання ІІ доповнене і перероблене. - Львів “Сполом”, 2016. - 288с.».
Керівництво Римського Університету імені Павла Апостола, ректора, проректорів запрошено на святкування 15ти ліття Інституту Східної Європи, яке відбудеться в м. Львові 26 листопада 2016 року в Львівській Науковій
Бібліотеці, за адресою: П-т Т. Шевченка д.13. Керівництву Римського Університетом імені Павла Апостола,
ректору, проректорам були подаровані наукові праці. Окремо, в рамках укладеної угоди, були обговорені питання
співпраці з Лігою Українського Козацтва та створення в Римі та Італії регіонального представництва, яке б
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корегувало міжнародну співпрацю з козацьких проблем, оскільки Головний отаман Ліги Українських Козаків
заціплений у такого рода співпраці…

Козацькою проблематикою зацікавився проректор Римського Університетом імені Павла Апостола пан
Габрієль, голова асоціації журналістів Риму, який за умов ознайомлення з офіційними документами Ліги
Українського Козацтва, зацікавлений очолювати регіональне відділення Ліги Українських Козаків у Римі.
З цією метою проректор Римського Університетом імені Павла Апостола пан Габрієль пообіцяв приїхати на
наукову конференцію з нагоди 15-ти ліття Інституту Східної Європи, в рамках якої готовий зустрітися з
керівництвом Ліги Українських Козаків та обговорити питання створення регіонального відділу Ліги
Українських Козаків в Римі...
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Презентація наукової книги завідувача Кафедрою Українознавств, директора Інституту Східної Європи,,
головного редактора наукового журналу «Українознавець» доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Михайло Грушевський на шпальтах часописів українців Росії
«Украинский Вестник», 23 листопада 2016 року в «Книжковому Дворику» міста Львова з нагоди 150-ти
літтяз дня народження геніального українського вченого-історика, автора багатотомної історії УкраїниРуси, першого президента України – Михайла Сергійовича Грушевського.
23 листопада 2016 року в «Книжковому Дворику» міста Львова з нагоди святкування 150-ти ліття геніального
українського вченого-історика, автора багатотомної історії України-Руси, першого президента України М.С.
Грушевського, за участю вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, зокрема, завідувача
відділення «Лицарсько-козацької історії та культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи»,
кандидата історичних наук, доцента Т. Каляндрука, завідувача відділення «Стародавньої історії України»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи», кандидата історичних наук, доцента В. Артюха, завідувача
відділення Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи» «Польсько-української історії та історії
України», магістра історії К. Хоронжук, завідувача відділення «Класичної санскритології», професора Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи» В. Кобилюха, завідувача відділення «Сучасної української
літератури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи», письменниці Д. Корній, завідувача відділення
«Міжнародної народної дипломатії» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи» І. Мелиха, завідувача
відділення «Сучасного українського перекладу» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи» О. Дудина,
завідувача відділення «Класичної української літератури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи»
Л. Різника, завідувача відділення «Української книжної справи та книгозбереження» Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи» І. Мельничук, а також гостей з Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Польщі
(Вроцлава) на запрошення «Книжкового Дворика» що у Львові, та з нагоди 56 ліття автора, відбулася презентація
наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Михайло Грушевський на шпальтах часописів
українців Росії «Украинский Вестник». Наукове видання. - Львів, Видавництво Університету «Львівський
Ставропігіон», 2016 р.».
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З нагоди презентації наукової книги до Дня народження - 56 ліття автора, працівники «Книжкового Дворика»,
які власне і запросили презентувати нову книгу директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
Українознавства доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Михайло
Грушевський на шпальтах часописів українців Росії «Украинский Вестник». Наукове видання. - Львів, 2016р.
організувати виставку всіх його 84 наукових монографій, за що Інститут Східної Європи, Кафедра
Українознавства, та журнал «Українознавець» складають «Книжковому Дворику» міста Львова велику Подяку.
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На презентації була обговорена Угода про міжнародну наукову та освітню співпрацю між Римським
Університетом Павла Апостола та Інститутом Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» від
28.10.2016 року. Вчені подякували завідувачу відділення «Міжнародної народної дипломатії» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи» І. Мелеху за організацію та сприяння в її укладенні.
На презентації також була обговорена та пролонгована Угода про міжнародну наукову та освітню співпрацю
між Українським Університетом міста Москви та Інститутом Східної Європи у Львові від 24 серпня 2005 року.
Презентація нової наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Михайло Грушевський на
шпальтах часописів українців Росії «Украинский Вестник». Наукове видання. - Львів, 2016р. - 34с.» відзначила
велику роль М.С. Грушевського в становленні української науки, освіти, мови, літератури та української
політології…, підсумувала науково-освітню, культурно-християнську працю вчених Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи в 2016 році…
Після завершення презентації, під керівництвом директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
Українознавства доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо відбулась нарада з
завідувачами ключових відділень Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, зокрема з завідувачем
відділення «Стародавньої історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи», кандидатом
історичних наук, доцентом В. Артюхом, завідувачем відділення «Лицарсько-козацької історії та культури»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи», кандидатом історичних наук, доцентом Т. Каляндруком,
завідувачем відділення «Сучасного українського перекладу» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи» кандидатом історичних наук, доцентом О. Дудином, завідувачем відділення «Міжнародної народної
дипломатії» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи» І. Мелихом. Були обговорені плани науковоосвітньої діяльності та координації співпраці у 2017 році. В нараді вчених Кафедри Українознавства взяв участь
перший проректор Університету «Львівський Ставропігіон», професор В. Павелечко…
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Нагородження грамотами Кафедрою Українознавства, Інститутом Східної Європи за досягнення
в галузі української літератури та поезії під час святкування дня Святого Миколая
19 грудня 2016 року в рамках святкування дня Святого Миколая та посвячення в українські козаки Лігою
Українського Козацтва нових кандидатів в гарнізонному храмі Святих Петра і Павла УГКЦ у Львові, відбулося
нагородження ГРАМОТАМИ Кафедрою Українознавства, Інституту Східної Європи за досягнення в галузі
української літератури та поезії.

За визначні літературні досягнення в галузі української літератури завідувачем Кафедрою Українознавства,
директором Інституту Східної Європи доктором історичних наук, професором, академіком Віктотром Ідзьо було
нагороджено Грамотою видатного майстра українського слова, письменника Миколу Петренка.
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За сучасну українську патріотичну поезію завідувачем Кафедрою Українознавства, директором Інституту
Східної Європи доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо було нагороджено Грамотою
молодого поета Андрія Рогулю. У святкуванні та нагородженні взяли участь ректор УЛС, професор Я. Кміт та
проректор В. Павелечко, священики УГКЦ гарнізонного храму Святих Петра і Павла у Львові …
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Презентація фільму завідувача відділення «Козацько-лицарської культури», доцента Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи Тараса Каляндрука «Іван Франко у Відні та сучасність».
28 грудня 2017 року з 15-00 у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки за участю
вчених Інститут Східної Європи, Кафедри Українознавства відбулася презентація фільму завідувача відділення
«Козацько-лицарської культури», доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тараса
Каляндрука «Іван Франко у Відні та сучасність»…

Представив автора фільму «Іван Франко у Відні та сучасність», завідувача відділення «Козацько-лицарської
культури», кандидата економічних наук, доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тараса
Каляндрука, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, доцент Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи І. Сварник, який наголосив на актуальності теми висвітленої у фільмі, особливо
сьогодні коли Україна відзначає 160-ліття з дня народження Івана Яковича Франка... Наступний виступаючий від
громадськості міста Львова пан Ю. Антоняк наголосив, що на жаль Україна не спромоглася зняти до 160 ти ліття
Івана Франка жодного фільму, тому фільм завідувача відділення «Козацько-лицарської культури», кандидата
економічних наук, доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тараса Каляндрука «Іван Франко
у Відні та сучасність», дуже актуальний в контексті сучасного європейського розвитку України…

Підсумував презентацію після перегляду фільму завідувача відділення «Козацько-лицарської культури»,
кандидата економічних наук, доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тараса Каляндрука
«Іван Франко у Відні та сучасність», завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи,
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який наголосив, що доценту Т.
Каляндруку слід і дальше працювати над українсько-австрійськими відносинами, особливо в контенті
дослідження та відтворення у фільмах української спадщини у віденських архівах, бібліотеках, музеях…
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Новорічні та Різдвяні привітання для Кафедра Українознавства та Інституту Східної Європи
з Золотої Праги! Олександр Олесь з дружиною - переїжджає з Приги до Києва.
14 січня 2017 року разом з Новорічними та Різдвяними привітаннями з Праги для Кафедри
УКРАЇНОЗНАВСТВА, Інституту Східної Європи, отримали звіт-інформацію від завідувача Відділення «ЧеськоУкраїнської освіти, науки та культури» Яна Лорченка, що уряд Чеської Республіки дав дозвіл на перепоховання
в Україні визначного українського поета Олександра Олеся…

За поданою інформацією завідувача Відділення «Чесько-Української освіти, науки та культури» Яна
Лорченка, останки визначного українського поета Олександра Олеся та його дружини, вже підняті з його могили,
з пражського цвинтаря, і знаходяться в відповідно обладнаному місці міста Праги…, де готуються для передачі
Україні… Характерно, що цю ж інформацію теж підтвердив і сайт Президента України Петра Порошенка.
Слід наголосити, що в рамках ознайомлення з діяльністю Відділення «Українсько-чеської історії та культури»
з українською Прагою, вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у 2016 році відвідали місто
Прагу, та зафотографували український некрополь на Пражському кладовищі.Зокрема були відвідані та оглядово
вивчені всі могили, що на фото:
1. Поета Олександра Олеся.
2. Директора української гімназії в Празі професора Івана Кобизського.
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, військовим, науковим, політичним та культурним та
християнсько-релігійним діячам, які проживали в Празі та Чехії, що були поховані на цьому празькому
кладовищі...
На завершення перебування в Празі на кладовищі де поховані визначні українські діячі, завідувач Відділення
«Чесько-українська наука, освіта та культура» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Ян
Миколайович Лорченко, як корінний пражанин, організував екскурсію по українському цвинтарю, ознайомив
вчених Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи з українськими історичними, культурними,
державними та християнськими пам’ятками кладовища міста Праги, яку ми почали з могили українського поета
Олександра Олеся і закінчили визначенням могили видатного українського історика, автора «Історії УкраїниРуси» Миколи Аркаса…
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В розповіді про український цвинтар міста Праги, Ян Миколайович Лорченко зокрема наголосив, що його
батько професор математики та фізики Микола Лорченко в дитинстві водив його до могили історика Миколи
Аркаса, автора знаменитої «Історії України-Руси», який теж був похований на цьому цвинтарі, однак довго
вивчаючи український некрополь цвинтаря ми так точно і не встановили могили історика Миколи Аркаса.
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Слід наголосити, що Ян Миколайович Лорченко вказав на одну невідому та безіменну могилу означивши її,
що власне ця могила і є могила українського історика Миколи Аркаса, наголосивши, що власне до неї він
малолітній був приведений батьком, професором математики та фізики Миколою Лорченком.
Батько, до речі полковник армії Української Народної Ремпубліки, наголошував, що могила сьогодні
призабута, оскільки комуністичний уряд Чехії вважав Миколу Аркаса «лютим українським буржуазним
націоналістом» і прогресивні українці Праги, щоб могилу комуністи-чехи не знищили на догоду СРСР…,
заховали її так, зробивши безіменною, і зберегли для наступних поколінь визначного українського історика
Миколу Аркаса… Характерно, що поряд цієї могили є захоронення з прізвищами Аркасів, що може говорити про
достовірність свідчення -дослідження Яна Миколайовича Лорченка…

Слід наголосити, що на цьому цвинтарі поховані і інші видатні українські вчені, зокрема професор Олекса
Приходько та професор Ольга Приходько, пам’ятник яких подаються нище…
Отже, український некрополь міста Праги потребує дослідження, як і діяльність української громади міста
Праги ХІХ-ХХ століть, наголосив у своєму новорічно-різдв’яномуму привітанні з міста Праги з Чехії для
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, завідувач Відділення «Чесько-Української освіти, науки та
культури» Ян Миколайович Лорчненко…
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У висновок наголосимо, на завершення ознайомленням з українським некрополем пражського цвинтаря
завідувач Відділення «Чесько-української науки, освіти та культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи Ян Миколайович Лорченко, попрощавшись з визначним українським поетом Олександром Олесем, який
переїзджає в Україну, відвідав поряд, могилу свого батька, професора Миколи Лорченка, замовив за упокій всіх
українців Службу Божу в Українській Греко-Католицькій Церкві міста Праги...

Могила полковника УНР, професора Миколи Лорченка на Ольшанському цвинтарі в Празі.
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Новорічні та Різдв’яні привітання з Словаччини з Відділення «Словацько-української духовності»
для Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи.
15 січня 2017 року разом з Новорічними та Різдвяними привітаннями з Братислави, столиці Словачиини, для
Кафедри УКРАЇНОЗНАВСТВА, Інституту Східної Європи, що при Університеті «Львівський Ставпропігіон»,
отримано Привітання та Звіт-інформацію від завідувача Відділення «Словацько-Української духовності» доктора
історичних наук, доктора філософських наук Яна Масарика.
В своєму Привітанні з Словаччини доктор Ян Масарик наголосив, що в цьому 2017 році вийде «Збірник
Наукових Праць» з Міжнародної наукової конференції, яка відбулася в 2016 році в місті Світаві.
В листі-привітанні, дружина доктора Яна Масарика, вчена Габрієла Масарик, учасниця Міжнародної наукової
конференції в Світаві, наголосила, що Відділенням «Словацько-Української духовності» планується презентація
«Збірника наукових праць» 18 листопада 2017 року в Львові під час Міжнародної наукової конференції
«Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360 - ти
літтю пам’яті засновника Української козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія
Хмельницького(1657-2017рр.).
Новорічним та Різдвяним подарунком для Кафедри УКРАЇНОЗНАВСТВА Інституту Східної Європи є також
фотографії вчених Відділення «Словацько-Української духовності» в українських національних одностроях!
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До Новорічних та Різдв’яних привітань своїх словацьких колег для Кафедри Українознавства та Інституту
Східної Європи долучився, своєрідно, і доктор історичних наук, професор Відділення «Словацько-української
духовності» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Ірша Рудольф, який додав до загального
привітання свою відкритку з скороченою монограмою – І R.
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Нагородження професора Василя Кобилюха «Листом-Подякою» від імені Кафедри Українознавства та
Інституту Східної Європи, завідувачем Кафедрою Українознавства, директором Інституту Східної Європи
доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо за наукову монографію
«Музика Праукраїни та її відлуння у Санскриті» з нагоди християнського свята Святого Василія.
14 січня 2017 року на свято Святого Василія відбулося нагородження «Листом-Подякою»» професора
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Василя Кобилюха.
Нагороджуючи професора Василя Кобилюха «Листом-Подякою» від імені Кафедри Українознавства та
Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо наголосив:
«Нагороджується Листом-Подякою в 2017 році за довголітню науково-дослідну працю визначний український
вчений-санскритолог, завідувач відділення «Класичної санскритології», професор Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи Василь Кобилюх - за наукову монографію «Музика Праукраїни та її відлуння у
Санскриті» та з нагоди християнського свята Святого Василія, а також за визначні заслуги в розвитку української
санскритології, української літератури і мовознавства, впровадження їх у виховання українського народу, освіту,
культуру, українське державотворення та зміцнення єдності України та світового українства!
Вельмишановний професоре Василь Кобилюх - вчені відділень «Класичної санскритології», Класичної
української літератури», «Сучасної української літератури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
признаючи Ваш талант професора-санскритолога та мовознавця, вітають Вас із славним християнським святом
Святого Василія! Зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя, любові від людей.Творчого
Вам натхнення плідної наукової професорської праці і успіхів на шляху розбудови Класичної санскритології,
одним із великих і славних українських вчених-професорів якого Ви є. Нехай добро і душевне тепло, які Ви
віддаєте українцям повертається Вам сторицею. З роси Вам і води!»…

Слід наголосити, що монографія професора Васаля Кобилюха «Музика Праукраїни та її відлуння у Санскриті»
в 2016 році презентувалася завідувачем Кафедрою Українознавства, директором Інституту Східної Європи,
доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо в Римі,
у Ватикані в соборі Святого Петра перед українською та світовою громадськістю, де один її примірник був
подарований отцю Івану в Бібліотеку, що при Соборі Святого Петра…
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Слід наголосити, що презентована в соборі Святого Петра в Ватикані монографія професора Василя Кобилюха
«Музика Праукраїни та її відлуння у Санскриті» отримала позитивну рецензію директора Інституту Східної
Європи, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора академіка академії Наук
Вищої Школи України Віктора Ідзьо, яку було опубліковано в науковому журналі «Українознавець» в Числі XVI
за 2016 рік, сторінки 94-96.
Примірник наукового журналу «Українознавець», який теж презентувався в соборі Святого Петра з нагоди
свого 10-ти ліття активного наукового функціонування в Україні та Світі (2005-2010рр.), і теж був подарований
отцю Івану, що вище на фото, українському священику, який здійснює служби Божі в соборі Святого Петра для
вірник Української Греко-Католицької Церкви…

У висновок інформаційної статті слід наголосити, що позитивну рецензію доктор історичних наук, професор,
академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо надав автору монографії «Музика Праукраїни та її
відлуння у Санскриті» професору Василю Кобилюху для заохочення його подальших наукових злетів…
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Обговорення нової наукової праці доктора політичних наук Максима Мудрого «Виклики національного
самовизначення» та презентація науково-популярного фільму «Віденськими шляхами Івана Франка»
завідувача Відділенням «Дослідження української лицарської культури», кандидата економічних наук,
доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тараса Каляндрука
У Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень, що в місті Львові, 9 лютого 2017
року після обговорення нової наукової праці доктора політичних наук Максима Мудрого «Виклики
національного самовизначення» - відбулась презентація науково-популярного фільму «Віденськими шляхами
Івана Франка» завідувача Відділення «Дослідження української лицарської культури», кандидата економічних
наук, доцента Кафедри Інституту Східної Європи Тараса Каляндрука.
В презентації від Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи взяли участь: кандидат історичних
наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Іван Сварник, завідувач Кафедри
Українознавства, директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук
Вищої Школи України Віктор Ідзьо.

Після обговорення книги та демонстрації науково-популярного фільму «Віденськими шляхами Івана Франка»
завідувача відділення «Дослідження української лицарської культури», кандидата економічних наук, доцента
Кафедри Інституту Східної Європи Тараса Каляндрука, слово було надане від Кафедри Українознавства та
Інституту Східної Європи завідувачу Кафедрою Українознавства та директору Інституту Східної Європи,
доктору історичних наук, професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, який
наголосив перед присутніми: «що сьогодні 9.01.2017 року нагороджується Листом-Подякою видатний
український кіномитець, режисер та вчений, завідувач Відділення «Дослідження української лицарської
культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон»
Тарас Каляндрук за науково-художній фільм «Віденськими стежками Івана Франка» який є визначним доробком
в розвитку українського кіномистецтва, впровадження його в науку, освіту, культуру, державотворення,
виховання українства, та зміцнення єдності Української держави та світового українства!
Було також наголошено доценту Тарасу Каляндруку, що вчені відділень: «Українського кіномистецтва та
культури», «Класичної української літератури», «Сучасної української літератури», «Християнської історії»,
«Християнської філософії», «Дослідження української лицарської культури», «Українсько-польських відносин
та історії України», «Археоастрономії України та Європи», Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи,
визнаючи його кіномистецький та режисерський талант, вітають із визначним мистецьким та режисерським
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досягненням! Зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя, любові від людей! -Творчого
Вам натхнення, плідної кіномистецької, режисерської праці та успіхів на шляху розбудови українського
кіномистецтва, одним із великих і славних українських кіномитців та режисерів Ви є. Нехай добро і душевне
кіномистецьке та режисерське тепло, яке Ви віддаєте українцям повертаються Вам сторицею. З роси Вам і води! Від імені відділень Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства,
директор Інституту Східної Європи при УЛС - доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо».
В рамках демонстрації науково-популярного фільму «Віденськими шляхами Івана Франка» завідувача
Відділення «Дослідження української лицарської культури», кандидата економічних наук, доцента Кафедри
Інституту Східної Європи Тараса Каляндрука, було наголошено, що вчений Тарас Каляндрук є і активним
дослідником української козацької історії на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи неодноразово
дозволяло завідувачу Кафедрою Українознавства та директору Інституту Східної Європи, доктору історичних
наук, професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо надавати позитивні рецензії на
наукові монографії та рекомендувати їх на надання грифу Міністерства освіти та науки України, тому надання
сьогодні Листа-Подяки за новий доробок доцента Тараса Каляндрука, є цілком справедливим з огляду на його
нинішню активну науково-кіноматографічну працю.

У висновок слід наголосити, що за участю вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи були
створені: 1.Фільм. Брати. - Л.Т.Б., 2008р. 2.Фільм. Українська діаспора в Москві на зламі тисячоліть. - ЛТБ.,
2009р. 3. Фільм. Гетьман Петро Сагайдачний. - Л.Т.Б., 2010р. 4.Фільм. Роман Шухевич. - ЛТБ., 2011р. 5.Фільм.
Гетьман Іван Виговський. - Л.Т.Б., 2012р. 6.Фільм. Перемога Данила Галицького під Дорогичином. - Л.Т.Б.,
2013р та інші кіномистецькі твори...
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Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і педагог, Ісповідник Віри - до 125-річчя від народження.
24 лютого 2017 року з 16 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) спільно з
Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, за організаційною ініціативою професора Кафедри
Українознавства Олега Огірка, під головуванням завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, провели
Міжнародний круглий стіл пам'яті Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і
педагог, Ісповідник Віри, (до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”.
В Міжнародному Круглому столі взяти участь вчені Кафедри Українознавства також гості: о. ліценціат історії
Університету св. Августина в Римі П. Марцелюк, Голова Спілки політв'язнів України Петро Франко, доцент,
докторант Української академії друкарства О. Казьмірович, вчені Кафедри Українознавства ІСЄ...

Учасників та гостей Міжнародного круглого стола привітав завідувач Кафедрою Українознавства, директор
Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
Першим з допровіддю «Патріарх Йосиф Сліпий - життя і діяльність» виступив доцент Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи Володимир Гаюк, який наголосив, що: «Патріарх Йосиф Сліпий все
своє свідоме християнсько-духовне життя боровся за втілення ідеї Патріархату…».
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Наступним вчених Кафедри Українознавства, учасників та гостей Міжнародного Клуглого столу пам'яті
Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і педагог, Ісповідник Віри, (до 125-річчя
від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”, привітав Голова Спілки політв'язнів України
Петро Франко, один із живих свідків, який особисто знав митрополита Йосифа Сліпого з яким сидів в камері в
місцях табірного заслання…Зокрема Голова Спілки політв'язнів України Петро Франко наголосив, що сидів в
одній камері з митрополитом Йосифом Сліпим не довго, оскільки керівництво табору швидко змінювало коло
перебуваючив в камері, однак за час свого перебування разом з митрополитом Йосифом Сліпим побачив який це
великий і духовно сильний чоловік…
Голова Спілки політв'язнів України Петро Франко розповів митрополиту Йосифу Сліпому про себе все, за що
його посаджено, оскільки він брав активну участь в українському юнацькому повстанському русі, тобто в
активній політичній боротьбі за визволення українського народу з більшовицької окупації та відновлення
незалежності Української держави. Голова Спілки політв'язнів України Петро Франко наголосив, що під час
перебування з митрополитом Йосифом Сліпим він благословив його… Таким чином, Голова Спілки політв'язнів
України П. Франко є одним і з останніх живих свідків, які бачили і спілкувалися в радянському
концентраційному таборі з митрополитом Йосифом Сліпим...
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Отже, свідчення Голови Спілки політв'язнів України пана Петра Франка, як було наголошено всіма вченими,
учасниками та гостями на Міжнародному круглому столі «Патріарх Йосиф Сліпий – вчений і педагог, Ісповідник
Віри, (до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”, потребують всестороннього
вивчення…
Наступним виступив з науковою доповіддю “Патріарх Йосиф Сліпий та його роль в розбудові духовної освіти
українського народу”, один із основних ініціаторів та організаторів Міжнародного круглого столу пам’яті
Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий - вчений і педагог, Ісповідник Віри, (до 125-річчя
від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”, доктор філософії, професор Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи Олег Огірко, який в своїй науковій доповіді розглянув та
всесторонньо проаналізував біографію патріарха Йосифа Сліпого, з’ясував постать духовного велетня
українського народу Патріарха Йосифа Сліпого та його вклад у розбудову духовної освіти українського народу.
Зокрема організатор Круглого столу, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи Олег Огірко у своїй доповіді наголосив, що: …“Патріарх Сліпий був учасником ХХІ Вселенського (II
Ватиканського) Собору, який проходив у Ватикані з 1962 по 1965 рр. Одною з декларацій цього Собору була
декларація про християнське виховання, де сказано про важливість цього виховання у сучасному світі, в якому
панує матеріалізм та лібералізм у державних структурах, а у сімейному і особистому житті людей – пермісивізм
(заборонено забороняти), що зв’язаний з консумізмом (споживацтвом) і гедонізмом (насолодою).
Величезною заслугою Патріарха Йосифа є організація духовних навчальних закладів. З його іменем пов’язана
діяльність духовної семінарії та Богословської академії у Львові, створення Українського католицького
університету імені святого Климентія папи в Римі. Діяльність цих навчальних закладів стояла на рівні вимог часу
і тих завдань, які розв’язувались нашим народом…”.
На завершення своєї доповіді, організатор Міжнародного круглого столу, професор Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи Олег Огірко продемонстрував світлини з міжнародної духовно-християнської та
громадської діяльності Патріарха Йосифа Сліпого…

Наступним з доповіддю про діяльність Патріарха Йосифа Сліпого виступив доцент, докторант Української
академії друкарства Олег Казьмірович, який наголосив, що Патріарх Йосиф Сліпий є яскравим національнодуховним світочем України ХХ століття, засновником як в Україні так і в Римі - Українського Католицкього
Університету...
Підсумував Міжнародний круглий стіл пам'яті Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий вчений і педагог, Ісповідник Віри, (до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”»
головуючий, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо своєю науковою доповіддю: “Поневіряння голови Української
Греко-Католицької Церкви, митрополита і Патріарха Йосифа Сліпого по концтаборах Сибіру. До 125-річчя від
дня народження(1892-2017рр.)”, в якій наголосив що Патріарх Йосиф Сліпий своїм українським християнським
духом та за допомогою Божої сили зберіг не тільки своє життя, гідність і честь, але й непереривну тяглість
Української Греко-Католицької Церкви, заклав основу Українського Патріархату. Хочу наголосити, що з моїм
науковим доробком з вищеозначеної проблем всесторонньо і більш повно можна познайомитися на Сайті «Радіо
Воскресівння» в розділі: Віктор Ідзьо. Патріарх Йосиф Сліпий. - Радіо Воскресіння. - www.rr.lviv.ua, де вона
виложена. Головуючий Міжнародного круглого столу доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо, як засновник і головний редактор наукового журналу «Українознавець» від імені
Редакційної ради та Редколегії також презентував нове XVII Число за 2017 рік наукового журналу
«Українознавець», наголосивши, що ключовою в XVII Числі, за 2017 рік є наукова праця «До питання
функціонування української мови в час підпорядкування Української Церкви Московським Патріархатом»…
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На завершення Міжнародного круглого столу пам'яті Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф
Сліпий – вчений і педагог, Ісповідник Віри, (до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни
до зірок”» головуючий, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо склав Подяку за прекрасну організацію
ініціатору Міжнародного круглого столу пам'яті Патріарха Йосифа Сліпого на тему: «Патріарх Йосиф Сліпий вчений і педагог, Ісповідник Віри (до 125-річчя від народження)». “Per aspera ad astra” - “Через терни до зірок”
доктору філософії, професору Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Олегу Огірко і запропонував
всім присутнім та учасникам зробити фото на пам’ять…
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Поневіряння голови Української Греко-Католицької Церкви, митрополита і патріарха
Йосифа Сліпого по концтаборах Сибіру. До 125-річчя від дня народження(1892-2017рр.).
Майбутній Патріарх Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) Йосиф Іванович Сліпий народився 17
лютого 1892 року у селі Заздрість Теребовлянського повіту на Тернопільщині в селянській родині. Початкову освіту
здобув у рідному селі, в 1911 році закінчив Тернопільську гімназію і вступив до Львівської духовної семінарії. У
1912 році його послано на навчання до Інсбрука (Австрія), де він закінчив Католицький університет, здобувши у 1918
році науковий ступінь доктора богословія. 30 вересня 1917 року був рукоположений Митрополитом УГКЦ Андреєм
Шептицьким на священика. У 1923 році захистив габілітаційну працю в Інсбруці, а ступінь приват-доцента 1927 року в здобув у Римі. В 1922 році Йосиф Іванович Сліпий вже професор догматики на богословському
факультеті Львівської духовної семінарії, а з кінця 1925 року призначений її ректором. Він став організатором
Богословського наукового Товариства, з 1926 року був його незмінним головою і редактором заснованого ним
квартальника «Богослов'я». Його стараннями Львівська духовна семінарія реорганізована у 1929 році в Грекокатолицьку Богословську Академію, ректором якої його затверджено I-го квітня 1929 року. У 1930 році Йосифа
Сліпого обрано дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, а у 1931 році заступником голови
Українського Католицького Союзу. На пропозицію Митрополита Андрія Шептицького папа Пій XII своєю
грамотою від 25 листопада 1939 року призначив о. ректора Йосифа Сліпого титулярним Архієпископом
Серренським і Коадютором митрополита з правом наступництва на митрополичому престолі.
1 листопада 1944 року помер Митрополит Андрей Шептицький. На львівський митрополичий престол
автоматично вступив наступник – архієпископ Йосиф Сліпий. 11 квітня 1945 році митрополита Йосифа Сліпого
було заарештовано, 3-го червня 1946 року військовий трибунал виніс вирок Йосифу Сліпому - 8 років
позбавлення волі і три роки поразки в правах з конфіскацією майна за статтею 54 пункт 4 Кримінального кодексу
Української РСР. До осені 1947 року митрополит Йосиф Сліпий відбував покарання в Сиблагу МВС СРСР в
Маріїнінську Кемеровської області. Для подальшого відбування кари був висланий на станцію Печерлаг МВС
СРСР, а в серпні 1948 року із Печерлагу прибув ешелоном на станцію Потьма Мордовської АССР, де у виправнотрудовому таборі знаходився до весни 1953 року. Про те що Митрополит Йосиф Сліпий відбував кару в
Мордовських таборах, маємо документально засвідчені факти науковою статтею «Горлгофа митрополита
Йосифа Сліпого» пана Володимира Ковалика та пані Натілія Нитчекнко, шо нині проживає в місті Томську, яка
була його персональним секретарем у засланні…

Фото 1.Співкамерник митрополита Йосифа Сліпого - воїн УПА Володимир Ковалик.
Фото 2.Особистий cекретар митрополита Йосифа Сліпого - пані Наталя Нитченко з міста Томську, з
Сибіру в гостях у ректора Українського університету в Москві, професора Віктора Ідзя.
За сукупністю всіх свідчень знаємо, що митрополит Йосиф Сліпий мав нагоду відвідати різні табірні відділки,
як от 7, 14, 9, 18, однак ніде не перебував надовго, про що засвiдчують фото в його справі[2]...

Фото 3.Митрополит Й. Сліпий в Сибірі. Фото 4, 5. Особисті речі митрополита Й. Сліпого, роба, церковні
книги та ритуальний посуд.Фото 6, 7. Документ про етапування в Москву митрополита Й. Сліпого.
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Головне місце його відбування було 8-й табірний відділок, пізніше це місце Митрополит Й. Сліпий назве
«табором смерті». В 1963 році, внаслідок складної політичної гри між політичними лідером Радянського Союзу
Микотою Хрущовим та президентом Сполучених Штатів Америки Джоном Кенеді та Папою Римським Іваном
ХХІІІ радянське керівництво пішло на політичний компроміс і випустило главу УГКЦ, митрполита Й. Сліпого з
ув’язнення, про що засвідчують офіційні документи від 27 січня 1963 року. Як пізніше вже у Ватикані писав
Митрополит Йосиф Сліпий «…Несподівано проголошено мені звільнення. До цього найбільше заважили
клопотання Папи Йоана ХХІІІ, цього уосіблення доброти, людяности, смиренности і християнської любови. У
синівській вдячности заношу свою молитву до Господа за його прославу…!». Патріарх Йосиф Сліпий залишив
нам величезну кількість світлих думок та повчань у численних посланнях, промовах, зверненнях та ділах. Майже
40 років він був главою української церкви та лише 5 місяців перебував на своїй рідній землі, 18 років відбув у
сталінських концтаборах і майже 22 роки - у примусовому вигнанні, у Римі.Звільнений із неволі за стараннями
папи Йоана ХХІІІ, тодішнього президента США Джона Кеннеді та світової громадськості, первоієрарх УГКЦ був
присутній на Другому Вселенському Ватиканському Соборі (12.10.1962 - 21.11.1964), на якому УГКЦ
представляли 20 єпископів. Саме на цьому Соборі, завдяки Йосифу Сліпому, УГКЦ розпочинає свій період
воскресіння і нового життя. На Другій Сесії Собору (29.09 - 04.12.1963) Львівський Архиєпископ і Галицький
Митрополит Йосиф Сліпий виступив із промовою, яка справила на присутніх назабутнє враження. Учасники
великого Церковного форуму побачили на трибуні не тільки героїчного ісповідника віри, але й
глибокодумаючого богослова та невтомного пастиря. Він, незважаючи на багаторічне перебування в концтаборах
та засланнях, відчував тогочасні актуальні проблеми Церкви. У своєму виступі блаженніший наголосив, що наша
мовчазна церква на землях України мала змогу дати почути на цьому Вселенському Соборі свій голос, пригадати
отцям Собору своє велике і славне минуле та доручити їм створення для себе Українського Києво-Галицького
патріархату.Заключним акордом промови митрополита Й. Сліпого було прохання-пропозиція: «Піднести КиєвоГалицьку Митрополію і всієї Руси-України до Патріархальної гідності».

Фото 8. Патріарх, Кардинал Йосиф Сліпий після заслання. Рим, 1964р.
Вперше за всю історію української Церкви ідея патріархату була поставлена на Вселенському Соборі. Ця
знаменита промова Йосифа Сліпого розпочала нову сторінку в історії Української Церкви, її новий етап у 400літньому змаганні за свої історичні права. У висновок наголосимо, що пропозиція Патріарха Йосифа Сліпого, яку
він виголосив зразу ж після визволення з сибірського заслання у 27 січня 1963 року у Ватикані 11 жовтня 1963 р.
не дала йому остаточно завершити організаційну структуру УГКЦ, створенням Києво-Галицького Патріархату.
Це питання для УГКЦ у 2017 залишається відкрите і його потрібно ще вирішити. Однак поневіряння голови
УГКЦ, митрополита Йосифа Сліпого по концтаборах Сибіру та його щасливе визволення так яскраво відтворено
автором цього дослідження на студії Радіо «Воскресіння» стали ключовою основою проголошення Українського
Патріархату, що потребує під таким кутом зору, подальшого дослідження. Слід наголосити, що багато свідчень
про римську діяльність Патріарха Й. Сліпого, втому числі і фото-документів надав для вчених Кафедри
Українознавства її професор, доктор філософських, доктор політичних наук, отець-мітрат, сінклер УГКЦ М.
Пришляк, що в 1991 році прибув з Риму до Львова для служіння вірним УГКЦ...
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Фото 9.Патріарх, Кардинал Йосиф Сліпий після заслання з отцем М.Пришляком. Рим, 1964р.
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи при 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.

Фото 10. Завідувач Кафедри Українознавства, професор Віктор Ідзьо - редактор ІІІ томів «Історія
Філософії» автора та професора Кафедри Українознавства отця-мітрата, сінклера УГКЦ М. Пришляка.
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Отець-мітрат, сінклер Україської Греко-Католицької Церкви М. Пришляк в 1995 році активно включився в
професорську працю на Кафедрі Українознавства, благословив Інститут Східної Європи та Кафедру
Українознавства та їх діяльність і виложив основне своє наукове вчення для вчених і студентів в ІІІ Томах
«Історія Філософії», які вийшли в Львові в 2007-2010 роках за редакцією професора та академіка В. Ідзьо…

Фото 11. Професор Кафедри Українознавства, доктор філософських наук, доктор політичних наук, отецьмітрат, сінклер Української Греко-Католицької Церкви М. Пришляк благословляє діяльність Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи.
Фото 12. Професор Кафедри Українознавства, доктор філософських наук, доктор політичних наук, отецьмітрат, сінклер Української Греко-Католицької Церкви о.М. Пишляк - професор Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи.
У висновок слід наголосити, що один із палких соратників Патріарха Йосифа Сліпого в Римі активно взявся до
праці по розбудові Української Греко-Католицької Церкви в Україні, зокрема в Львові… Зокрема діяльність
професора Кафедри Українознавства, доктор філософських наук, доктор політичних наук, отця-мітрата, сінклера
Української Греко-Католицької Церкви
отця-мітрата Михайла Пришляк була кипучою і на Кафедрі
Українознавства Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставріопігіон».
Так він від імені та за дорученням Ватикану та УГКЦ, як професор, сінклер УГКЦ о.Михайло Пришляк
благословляє відновлену королівську корону українського короля Данила Галицького, науковим консультантом
по відновленні якої був - завідувач Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи при
Університеті «Львівський Ставропігіон» доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор
Ідзьо, меценатом та промотором відновлення - великий Магістр Ордену короля Данила - Ігор Жук і т. д.
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Фото 13. Професор Кафедри Українознавства, доктор філософських наук, доктор політичних наук, отецьмітрат, сінклер Української Греко-Католицької Церкви Михайло Пришляк під час благословення копії
відновленої королівської корони короля Руси-України Данила Галицького якого коронував на короля
Русі-України, утворивши Українське королівство в 1253 році, Папа Римський Іннокентій IV.
На фото також завідувач Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи - доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо - науковий консультант відновлення
корони, Ігор Жук - великий Магістр Ордену короля Данила, меценат відновлення корони, та анонімювелір, що виготовив корону...
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У висновок слід наголосити, що професор Кафедри Українознавства, доктор філософських наук, доктор
політичних наук, отець-мітрат, сінклер УГКЦ М. Пришляк був у дружніх відносинах не тільки з Патріархом
Йосифом Сліпим, а й з двома нині Святими Папами Римськими: Папою Іваном ХХІІІ і Папою Іваном Павлом ІІ.
Отже на часі експозиція копії корони короля Руси-України в соборі Святого Петра в Ватикані.З заявкоюпропозицією звертаємося до Владики Іринея Білика, що є промотором українських християнських цінностей у
Ватикані… Просимо долучитися до цієї справи і Посольство України при Святому Престолі…
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Продовження науково-освітньої та громадської співпраці Кафедрою Українознавства,
Інститутом Східної Європи з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола в 2017 році з
метою спільного вшанування засновника Українського Королівства - Папи Римського Іннокентія IV
за участю Римського Відділення «Міжнародної народної дипломатії».
4-5 березня 2017 року на Кафедру Українознавства Інституту Східної Європи прибув з Риму завідувач
Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Євpопи (ІСЄ) журналіст Ігор Мелех.
За таких обставин на Кафедрі Українознавства під керівництвом завідувача Кафедрою Українознавства
доктора історичних наук. професора академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, вчених Кафедри Українознавства,
за участю завідувача Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare»
було обговорено план науково-освітньої та громадської співпраці в царині міжнародної народної дипломатії, в
місті Римі та в місті Неаполі де знаходиться пантеон засновника Українського королівства - Папи Римcького
Іннокентія IV…В 2017 році, як наголосив завідувач Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La
Internazionale Diplomazia Populare» журналіст Ігор Мелих: «можна сказати уже традиційно Кафедра
Українознавства під керівництвом завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, вчених Кафедри Українознавства, Вадима Артюха, Тараса Каляндрука
та інших вчених, проведе, згідно з укладеною Угодою Інституту Східної Європи з Римським Католицьким
Університетом імені Павла Апостола в 2016 році, спільне вшанування Папи Римського Іннокентія IV, як
засновника Українського королівства»…

Отже наголосив завідувач Відділення «Міжнародної народної дипломатії» Кафедри Українознавства
Інституту Східної Євpопи в 2017 році, в Римі та Неаполі будемо 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...
Вшанування засновника Українського Королівства - Папу Римського Іннокентія IV організуємо приблизно так,
як ми вшановували засновника Галицького Королівства - Папу Римського Іннокентія IІІ…очевидно за участю
владики Іринея Білика… Планується також обмін досвідом науково-дослідної українознавчої роботи вченими
України та Італії… На Круглому столі в Неаполі зокрема, де в кафедральному соборі, в саркофазі, покоються
мощі Папи Римського Іннокентій IV, планується вшанування в 2017 році, обговорення спільних планів подальшої
міжнародної українознавчої науково-освітньої та громадської співпраці з Римським Католицьким Університетом
імені Павла Апостола, в царині компетенції Відділення «Міжнародної народної дипломатії»…
Очевидно Кафедра Українознавства та Інститут Східної Європи будуть проведуть вшановування засновника
Українського Королівства - Папи Римського Іннокентія IV в Римі та Неаполі спільно з Римським Католицьким
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Університетом імені Павла Апостола, Українською Греко-Католицькою Церквою, українською та італійською
громадськістю або в кінці травня, або в серпні 2017 року, до дня незалежності України. Сі ці дати ще треба
узгодити з всіма учасниками…, а отже Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale
Diplomazia Populare» Кафедри Українознавства ІСЄ повинно провести ще велику та клопітку роботу…

Поки що точна дата святкування вшанування в 2017 році Папи Римського Іннокентія IV, як засновника
Українського королівства відкрита її треба узгодити з римською стороною, зокрема з владикою Іринеєм Біликом,
Українським Посольством при Святому Пристолі, Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола, з
яким укладена Угода про співпрацю, наголосив у висновок своєї промови прибувший з Риму Ігор Мелех…
Завідувач Кафедрою Українознавства та директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук,
професор академіка АНВШ України Віктора Ідзьо на нараді наголосив, що проводити вшанування в 2017 році
Папи Римського Іннокентія IV слід узгодивши та обговоривши всі аспекти проведення акції та приїзду до Риму з
владикою Іринеєм Біликом, який є великим промотором українських культурних справ у Римі, також цю подію
слід узгодити з Римським Університетом імені Павла Апостола, Посольством України при Святому Престолі, з
метою спільного вшанування засновника Українського Королівства - Папи Римського Іннокентія IV - українцями
та італійцями…Поїздка в Італію, проживання та харчування повинні бути ясні як і в попередній раз»!...На
завершення обговорення святкування вшанування з прибувшим з Риму завідувачем Відділення «Міжнародної
народної дипломатії» Кафедри Українознавства Інституту Східної Євpопи (ІСЄ) журналістом Ігорем Мелехом,
завідувач Кафедрою Українознавства та директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо побажав Ігору Мелиху узгодити весь план святкування та її точну дату з
Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола, з яким діє Угода про співпрацю, довести всі
параметри святкування до Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, подарував на пам’ять свою
наукову працю «Король Русі Лев Данилович», презентував та проаналізував зміст наукових праць XVI та XVII
Чисел наукового журналу «Українознавець» за 2016 та 2017 роки, що на фото…
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Засідання Кафедри Українознавства 7 березня 2017 року з нагоди 203 річниці з Дня народження
Т.Г.Шевченка та підписання Угоди про співпрацю між Університетом «Львівський Ставріопігіон»
та Ярославською Державною Вищою Технічно-Економічною Школою ім. о. Броніслава Маркевича.
В рамках підписання Угоди про науково-освітню співпрацю між Університетом «Львівський
Ставріопігіон»(Львів, Україна) та Ярославською Державною Вищою Технічно-Економічною Школою імені отця
Броніслава Маркевича(Ярослав, Польща), 7 березня 2017 року відбулось урочисте засідання Кафедри
Українознавства(КУ) Інституту Східної Європи(ІСЄ) що при Університеті “Львівський Ставропігіон”(УЛС) з
нагоди 203 річниці святкування Дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

На урочисте засідання Кафедри Українознавства, з нагоди святкування 203 річниці з Дня народження
Т.Г.Шевченка та урочистості з нагоди інігурації нового професора Ірини Юліянівни Квасниці по Кафедрі
Українознавства, яку рекомендував завідувач Відділення «Культура та історія Ставропігії» Кафедри
Українзнавства, ректор Університету “Львівський Ставропігіон” Я.М. Кміт, прибули майже всі вчені Кафедри
Українознавста та Інституту Східної Європи, зокрема її професори: О.В. Огірко, Я.М. Кміт, І.В.Огірко, В.О.
Кобилюх, Б.І. Сушинський, доценти Кафедри Українознавства: В.В. Гаюк, Т.Б. Каляндрук, В.С. Артюх,
заступник директора Інституту Східної Європи по господарській роботі В.Є. Панило.
На урочистому засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи були присутні майже всі
завідувачі відділень Кафедри Українознавства: завідувач відділення «Культури та історії Ставропігії» Я. Кміт,
завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та культури» кандидат історичних наук, доцент Т. Каляндрук,
завідувач відділення «Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач
відділення «Польсько-української історії та історії України», магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення
«Класичної санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач відділення «Сучасної української літератури» Д.
Корній, завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелих, завідувач відділення «Сучасного
українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач
відділення «Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення
«Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний, завідувач відділення «Міжнародної громадської
співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук,
завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо та інші…
Представляючи завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо, для
надання звання професора по Кафедрі Українознавства вченій з Києва Ірині Юліянівні Квасниці, ректор УЛС,
професор Кафедри Українознавства Я.М. Кміт наголосив, що академік В.С. Ідзьо є засновником як Кафедри
Українознавства так і Інституту Східної Європи, в наступному 2018 році Кафедрі Українознавства ІСЄ
виповниться 15 років(2003-2018рр.).
Наголошуючи на активному вкладі в розвиток УЛС Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи за
2001-2017 роки, завідувач КУ, директор ІСЄ В.С. Ідзьо, наголосив що професором Кафедри Українознавства є і
ректор УЛС Я.М. Кміт, водночас він є і завідувачем наукового відділення «Культури та історії Ставропігії».
Як професор КУ Я.М. Кміт і рекомендував І.Ю. Квасницю, яку ми сьогодні вітаємо з присвоєнням вченого
звання професора і бажаємо їй активної наукової праці на Кафедрі Українознавства…
В рамках засідання Кафедри Українознавства відбулась презентація монографії академіка В.С. Ідзьо «Інститут
Східної Європи у 2001-2016 роках», та XVII Числа наукового журналу «Українознавець» за 2017 рік.
В урочистому засіданнi Кафедри Українознавства та інагурації на професора І.Ю. Квасниці взяли участь
підписанти Угоди про співпрацю між Університетом «Львівський Ставріопігіон» та Ярославською Державною
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Вищою Технічно-Економічною Школою ім. о. Броніслава Маркевича, ректори - професори Ярослав Кміт та
Kшиштоф Рейман...
В рамках вищеозначеного заходу презентувався проект ордену Святого Папи Римського Івана-Павла ІІ.
На цьому урочисте засідання Кафедри Українознавства 7 березня 2017 року з нагоди 203 річниці з Дня
народження Т.Г. Шевченка завершилось, про що засвідчують нище подані фото-документи…
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Презентація на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи
Відділення «Стародавньої історії України» 28 березня 2017 року.
На урочисте засідання Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 28 березня 2017 року, з 11години,
прибули майже всі вчені Кафедри Українознавста та Інституту Східної Європи, зокрема її професори: В.С.Ідзьо,
В.О. Кобилюх, І.В.Огірко, М.П.Недюха, В.С.Гаркуша, З.В.Партико, доценти Кафедри Українознавства:
В.В.Гаюк, Т.Б.Каляндрук, В.С.Артюх, В.О.Хитрук. На засідання Кафедри Українознавства з нагоди вручення
Листа-Подяки доценту Вадиму Степановичу Артюху прибули такі завідувачі Відділень Кафедри
Українознавства: завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та культури» кандидат історичних наук,
доцент Т. Каляндрук, завідувач відділення «Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент В.
Артюх, завідувач відділення «Санскритології та давньоукраїнської культури мистецтв і духовності як нашого
питомого спадку збереженого як в Україні так і в світі» кандидат філологічних наук. доцент В. Хитрук, завідувач
відділення «Польсько-української історії та історії України», магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення
«Класичної санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач відділення «Сучасної української літератури» Д.
Корній, завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелех, завідувач відділення «Сучасного
українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач
відділення «Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення
«Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний, завідувач відділення «Міжнародної громадської
співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук,
завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо. Представляючи на засіданні Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи, 28 березня 2017 року завідувача Відділення «Стародавньої історії України» кандидата
історичних наук, доцента Вадима Артюха з нагоди вручення йому Листа-Подяки, завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професора академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо наголосив, що: “Нагороджується Листом-Подякою в
2017 році завідувач Відділення «Стародавньої історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи кандидат історичних наук, доцент Вадим Артюх за активну участь у проведенні вшанування 800-ліття
пам’яті засновника Галицького королівства Папи Римського Іннокентія ІІІ в Лятиранському соборі в вічному
місті Римі. Вельмишановний доценте Вадим Артюх! Вчені відділень «Українсько-італійської науки і освіти»,
«Україно-італійського християнства», «Християнської історії», «Міжнародної народної дипломатії» Кафедри
Українознавства ІС Є визнаючи Ваш талант в галузі дослідження «Стародавньої історії України» вітають Вас із
визначним досягненням! Зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя, любові від людей.

Творчого Вам натхнення, плідної праці та успіхів на шляху розбудови Відділення «Стародавньої історії
України» на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи. Нехай організаторська снага яку Ви віддаєте
українцям розбудовуючи Відділення «Стародавньої історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи повертається Вам сторицею. З роси Вам і води!». Від імені Кафедри Українознавства, доктор історичних
наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України - Віктор Святославович Ідзьо”…
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Підписання Угоди між Університетом «Львівський Ставропігіон» і Литовським Приватним
Спортивним Університетом та інагурація завідувача Кафедрою Бодібілденгу та Фітнесу
Університетом «Львівський Ставропігіон» Василя Івановича Безпаленка на Почесного Професора.
30.03.2017 року в рамках підписання Угоди про науково-освітню співпрацю між Університетом «Львівський
Ставропігіон»(Львів. Україна) і Литовським Приватним Спортивним Університетом(Вільнюс. Литва) ректорами,
професорами Ярославом Кмітом та Едмундасом Даубаросом відбулась інагурація завідувача Кафедрою
Бодібілденгу та Фітнесу Василя Безпаленка на Почесного Професора Університету «Львівський Ставріопігіон» «за вагомий внесок в розвиток спорту в Університеті «Львівський Ставропігіон», Україні та Європі…».
В ході підписання науково-освітньої Угоди відбулось обговорення українсько-литовської науково-освітньої
співпраці директором Інституту Східної Європи, завідувачем Кафедрою Українознавства доктором історичних
наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо з ректором, професором Литовського Приватного
Спортивного Університету Едмундасом Даубаросом на предмет розширення науково-освітньої гуманітарної
співпраці між українськими та литовськими вченими в контексті підписаної угоди…

…В ході інагурації нового Почесного Професора Університету «Львівський Ставропігіон» привітання від
Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства було виголошено директором ІСЄ, завідувачем Кафедрою
Українознавства академіком Віктором Ідзьо, який наголосив, що: «Василь
Іванович
Безпаленко
дійсно
достойний цього високого професорського звання, він дійсно вніс вагомий внесок в розвиток спорту в

417

Університеті «Львівський Ставропігіон», Україні та Європі. Запропонував стоячи, оплесками присутніх,
вшанувати солізанта»…
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Науково-методична нарада Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
з приводу Міжнародної Козацької Ради ЛУК, яка відбудеться 17-20 вересня в місті Відні.
7 квітня 2017 року з 10 години, Кафедра Українознавства(КУ) провела Науково-Методичну нараду з приводу
Міжнародної Козацької Ради Ліги Українського Козацтва(ЛУК), яка відбудеться 17-20 вересня 2017 в м. Відні.

На науково-методичну нараду Кафедри Українознавства прибули майже всі завідувачі Відділень Кафедри
Українознавства: завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та культури» кандидат історичних наук,
доцент Т. Каляндрук, завідувач відділення «Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент В.
Артюх, завідувач відділення «Санскритології та давньоукраїнської культури мистецтв і духовності як нашого
питомого спадку збереженого як в Україні так і в світі» кандидат філологічних наук. доцент В. Хитрук, завідувач
відділення «Польсько-української історії та історії України», магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення
«Класичної санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач відділення «Сучасної української літератури» Д.
Корній, завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелих, завідувач відділення «Сучасного
українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач
відділення «Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення
«Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний, завідувач відділення «Міжнародної громадської
співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук,
завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо та інші…
На засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ), завідувач Кафедрою Українознавства,
директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України Віктора Святославовича Ідзьо в тому числі й як науковий радник верховного отамана Ліги Українських
Козаків, представив напрацьовані ним “Документи та засади Міжнародної діяльності Українського
Козацтва(ЛУК) на Міжнародну Козацьку Раду в Австрію в місто Відень”, яка відбудеться 17-20 вересня 2017
рокук в місті Відні.
З науковими висновками завідувача Кафедри Українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо
Міжнародна Козацька Рада ЛУК, яка відбудеться 17-20 вересня в Відні повинна мати:
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І. Порядок денний:
1.Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи повинна взяти активну участь в Міжнародній козацькій
нараді ЛУК у Австії, місті Відні. 2.Для активної праці в Лізі Українського Козацтва Кафедра Українознавства
Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» повинна мати доступ до приміщення Ліги
Українського Козацтва, зокрема хоча би науковий радник ЛУК… для створення книжкової та електронної
наукової бібліотеки Ліги Українського Козацтва та започаткування видавничої справи, видання електронної
газети, журналу Ліги Українського Козацтва. 3.ЛУК повинна створити комп’ютерно-технічну базу, інтернетресурс регулярно-діючий в приміщенні Ліги Українського Козацтва для забезпечення діяльності НауковоМетодичної Ради Ліги Українського Козацтва.
Міжнародна Козацька Рада Ліги Українського Козацтва, яка відбудеться 17-20 вересня в м. Відні - повинна
сформувати нормативно-правові документи міжнародних заходів по проведенню козацької координації Ліги
Українського Козацтва: 1. ЛУК у місті Відні повинна виробити «Концепцію міжнародної координації осередків
Ліги Українського Козацтва». 2. Нарада ЛУК у місті Відні повинна остаточно згуртувати всі європейські та
українські національно-патріотичні громадські організації. Серед основних завдань Ліги Українського Козацтва в
Відні підготовка до Європейського, а потім Світового з’їзду ЛУК. 3. Ліга Українського Козацтва в м. Відні
повинна розробити ідеологічні засади Міжнародної співпраці, схвалити видання у 2017 році збірника матеріалів
Ліги Українського Козацтва. 4. Ліга Українського Козацтва в Відні своїми нормативними документами, які там
повинні розробитися повинна відпрацювати механізм міжнародної співпраці Ліги Українського Козацтва.
5. Ліга Українського Козацтва в 2017 році повинна підтримати і взяти активну участь в Міжнародній наукові
конференції з проблем Українського Козацтва, яку 17 листопада 2017 року проводить Кафедра Українознавства.
За рішенням Кафедри Українознавства на Міжнародну Козацьку Раду ЛУК в м. Відень, яка відбудеться 17-20
вересня 2017 року, делегуються від Кафедри Українознавства: Ідзьо В.С. - д.і.н., професор, академік АНВШ
України, завідувач Кафедри Українознавства, Каляндрук Т.Б. - к.і.н., доцент Кафедри Українознавства, Артюх
В.С - к.і.н., доцент Кафедри Українознавства. На Науково-методичні нараді КУ з приводу Міжнародної
Козацької Ради, що відбудеться 17-20 вересня 2017р. у Відні, було наголошено, що завідувач академік В.С.Ідзьо,
доценти В.С. Артюх та Т.Б. Каляндрук є активні вчені. Зокрема доценти Кафедри Українознавства Т.Б.
Каляндрук та В.С. Артюх отримали в 2017 році Листи-Подяки за науково-дослідну та громадську роботу…

Завідувач Кафедрою Українознавства професор Віктор Ідзьо, доценти Тарас Каляндрук та Вадим Артюх
У своєму висновку, звертаючись до верховного отамана Ліги Українського Козацтва В.О. Павелечка,
завідувач Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор,
академік Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо наголосив, що Міжнародна
Козацька Рада ЛУК, яка відбудеться 17-20 вересня 2017 року в Відні, повинна внести напрацьвані пропозиції до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Адміністрації Президента, Міністерства Освіти і Науки України…
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Нагородження Грамотою магістра, доцента Михайла Козака в місті Перемишлі, Республіці Польща з
нагоди 25-ти ліття святкування Об’єднання українців у Польщі(1992-2017рр.).
8 квітня 2017 року, до Дня Вербної Неділі - Входу Господнього в Єрусалим, за неділю до Воскресіння
Христового, в місті Перемишлі, в Республіці Польща завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо,
з нагоди святкування 25-ти ліття утворення Об’єднання українців у Польщі(ОУП), здійснив нагородження
визначного наукового та громадського діяча Українського Історичного Товариства в Польщі, Об’єднання
Українців у Польщі, Спілки Політв’язнів і Репресованих Українців в Польщі, магістра, доцента Михайла Козака.
У своїй промові до присутніх на нагородженні членів Українського Історичного Товариства в Польщі,
Об’єднання Українців у Польщі, Спілки Політв’язнів і Репресованих Українців в Польщі, завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук
Вищої Школи України Віктор Ідзьо сказав:

«Нагороджується Грамотою визначний науковий та громадський діяч Українського Історичного Товариства в
Польщі, Об’єднання Українців у Польщі, Спілки Політв’язнів і Репресованих Українців в Польщі, магістр,
доцент Михайло Козак з нагоди 25-ти ліття утворення ОУП за довголітню науково-громадську співпрацю з
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи за організацію та активну участь у проведенні наукових
презентації для вчених Кафедри Українознавства в містах Перемишлі, Щеціні та активну участь у Міжнародних
наукових конференціях у місті Львові, які проводила Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи.
Наголошуючи на вагомому науковому внеску магістра, доцента Михайла Козака завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук
Вищої Школи України Віктор Ідзьо акцентував солізанту: «Вельмишановний магістре, доценте Михайло Козак!
Вчені відділень «Польсько-української історії та історії України», «Християнської історії», «Християнської
філософії», «Християнської духовності» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, визнаючи Ваш
талант дослідника в галузі української християнської історії та філософії, за наукові праці: “Пом’яни, Господи
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душі слуг твоїх”. - Львів. Видавництво ”Свідчадо”, 2002, “Невтомний душпастир о. кан. Володимир Боровець”. Перемишль - Щецін - Львів, 2007р., “Минуле і сьогодення Кобильниць Волоської і Руської”. - Перемишль,
2007р., „Гребенне в Другій світовій війні”. - Перемишль, 2010, “На життєвій стежині”. - Перемишль, 2013,
вітають Вас із визначними науковими досягненнями! Зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості
від життя, любові від людей. Творчого Вам натхнення, плідної праці та успіхів у співпраці з Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон».
Нехай науково-організаційна снага яку Ви віддаєте українцям розбудовуючи українські науково-громадські
інститути в Українському Історичному Товаристві Польщі, в Об’єднанні українців Польщі, в Спілці Політв’язнів
і Репресованих Українців у Польщі повертається Вам сторицею. З роси Вам і води!

З вдячністю до Вас шановний мігістре, доценте Михайло Козак за довголітню співпрацю, від імені відділень
Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, директор
Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України
Віктор Ідзьо»…
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В рамках урочистостей відбулась зустріч з ігуменом Василянського монастиря Перемишльсько-Варшавської
Митрополії УГКЦ у Перемишлі отцем Дмитром, з яким було обговорено проблеми співпраці Відділень
«Християнської історії», «Християнської філософії», «Християнської духовності» Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи …

В рамках зустрічі було обговорено питання перевидання праці академіка Віктора Ідзьо «Стародавній
Перемишль в ІХ-ХІІ століттях», що вже презентувалася в Народному Домі, сторінка якої подається нище…
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Відбулась екскурсія по стародавньому місту Перемишлю, оглянуто місто з замкової гори на ріку Сян…
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Урочисте святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 1165-ліття української
державності(852-2017рр.) презентацією наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» 14 квітня 2017 року на передодні
«Воскресіння Господнього».
На урочисте засідання Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 14 квітня 2017 року, з 9 години, з
нагоди святкування Кафедрою Українознавства «Воскресіння Христового» та 1165-ліття української
державності(852-2017рр.), презентацією наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» прибули майже всі вчені
Кафедри Українознавста Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон», зокрема її
професори: П.П. Кононенко, М.П. Недюха, Я.С.Калакура, Т.П. Кононенко, О.В. Огірко, І.В. Огірко, В.О.
Кобилюх, Б.І. Сушинський, В.С.Гаркуша, З.В.Партико, І.Ю. Квасниця; доценти Кафедри Українознавства: В.В.
Гаюк, Т.Б. Каляндрук, В.С. Артюх, В.О. Хитрук.
На урочистому засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи були присутні майже всі
завідувачі відділень Кафедри Українознавства: завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та культури»
кандидат історичних наук, доцент Т. Каляндрук, завідувач відділення «Стародавньої історії України» кандидат
історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач відділення «Польсько-української історії та історії України»,
магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення «Класичної санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач
відділення «Сучасної української літератури» Д. Корній, завідувач відділення «Міжнародної народної
дипломатії» І. Мелех, завідувач відділення «Сучасного українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення
«Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач відділення «Української книжної справи та
книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення «Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний,
завідувач відділення «Міжнародної громадської співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання
історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук, завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо та інші…

Представляючи організатора урочистого святкування 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та
автора презентованої наукової монографії «Українська держава в ІХ-XIV століттях» завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, ректор Університету «Львівський
Ставропігіон», доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Я.М. Кміт наголосив, що доктор історичних
наук, професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо своєю монографією «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях». - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2017р. - 754с. відкрив у Львові святкування Кафедрою Українознавства
Інституту Східної Європи 1165-ліття української державності(852-2017рр.).
Дальше у своїй промові ректор Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор Кафедри
Українознавства Я.М. Кміт наголосив, що: «монографія академік Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях», задовго до “різного рівня гідності плагіату апробованого 2017 року у Львові…”, встановила дату
започаткування української середньовічної держави в ІХ столітті... Презентована монографія, яку вчений Віктор
Ідзьо затвердив на Вченій Раді в Києві в середовищі визначних вчених Національного Науково-дослідного
Інституту Українознавства МОН України та Кафедри Українознавства ще в 2012 році, яскраве цьому
підтвердження, оскільки його праці з цієї тематики відомі з 2010 року... Тому цьогорічна монографія доктора
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історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора ІСЄ та завідувача Кафедрою Українознавства,
що при Університеті «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» до
святкування української державності, водночас вивчає процеси зародження, становлення та непреривний
політичний, економічний, культурно-християнський розвиток українського народу, Української держави в ІХXIV століттях. Цьогорічний плагіат певних інституцій, це аморальна спроба перехопити ініціативу святкування
1165-ліття української державності(852-2017рр.), а конкретніше, як бачимо з апробації цього святкування,
банально та аморально видерти гроші в умовах то українсько-російської війни, про що засвідчує поданий
кошторис свята».

Cлід наголосити, що 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».
…На презентації 14 квітня 2017 року, звертаючись до вчених Кафедри Українознавства та гостей з Польщі та
Італії, ректор Університету «Львівський Ставропігіон», професор Ярослав Кміт, наголосив: « монографія доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П.
Крип’якевича та Міжнародної премії імені Данила Галицького, засновника та завідувача Кафедри
Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях», є велике наукове надбанням як Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи так і усього
Університету «Львівський Ставропігіон», яку автор виконав на джерелах за українською та європейською
науковою традицією….
А це значить, що Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи першою популяризуючи святкування
1165-ліття української державності (852-2017рр.) показує незалежну історію Української держави ІХ-ХIV
століть, демонструє державницьку позицію в лоні суспільства -українських вчених, магістрів, студентів, та у
ширших колах української міжнародної громадськості…».
Ректор Університеті «Львівський Ставропігіон» доктор філософії, професор Я.М. Кміт, характеризуючи
наукову монографію доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України,
лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені короля Данила Галицького,
засновника та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктор Ідзьо
наголосив: «монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» рецензована чільними докторами історичних
наук, професорами та академіками з цієї профільної історичної проблематики, вона робить глибокий,
фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, топографічних та картографічних джерел,
більшість яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше на підставі свідчень 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 свого виступу ректор УЛС, професор Я.М. Кміт відзначив: «доктором історичних наук, професором,
академіком АНВШ України, лауреатом премії імені ак. І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії ім. Данила
Галицького, завідувачем Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктором Ідзьо в
науковій праці «Української держави в ІХ-ХIV століттях», встановлено, з нагоди 1165-ліття української
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державності (852-2017рр.), що: «давні та середньовічні українці створили свою міцну українську європейську
державність, яка у продовж багатьох століть непереривної історії розвитку, кристалізувала в Руси-Україні та
Європі нові прогресивні політичні, економічні та культурно-християнські форми державного правління з ІХ
століття, які не загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як державі, відродитися у ХХ столітті»
… Дальше до присутніх звернувся автор монографії «Українська держава в ІХ - XIV століттях» доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича та
Міжнародної премії ім. Данила Галицького, завідувач Кафедри Українознавства Віктор Ідзьо, який наголосив;
«що сьогодні на урочисте засідання Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, 14 квітня 2017 року, з
нагоди святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи «Воскресіння Христового» та 1165ліття української державності (852-2017рр.), на презентацією наукової монографії «Українська держава в ІХ XIV століттях» прибула гостя з Польщі, історик, докторант Вроцлавського Університету Катерина Хоронжук,
яка підтримує українське історичне святкування…

Св. 1. Автор монографії, доктор історичних наук, академік В. Ідзьо, докторант історії К. Хоронжук.
Також наш захід підтримує вчений з Італії з міста Риму, кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук,
який бажає нам успішного проведення святкування заснування 1165-ліття української державності (8522017рр.)».
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Св. 2 . Кандидат філологічних наук, доцент В. Хитрук, автор доктор історичних наук, академік В. Ідзьо
…У висновок наголошу, що сьогоднішнє урочисте анонсування святкування Кафедрою Українознавства
Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» в час Воскресіння Господнього 1165ліття української державності(852-2017рр.) здійснюється за підтримкою ставропігійської громадськості міста
Львова»… Тому коротке анонсування наукової монографії доктора історичних наук, академіка АНВШ України
Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-XIV століттях», яка вийшла в 2017 році, наголосили вчені Кафедри
Українознавства та представники ректорату Університету «Львівсвкьий Ставропігіон» нам вдалося…

Св. 3. Завідувач відділення «Сучасного українського перекладу» О.Дудин, автор праці академік В. Ідзьо
Більш конкретне і предметне наукове її обговорення та рецензування, наголосив завідувач Кафедрою
Українознавства, директор ІСЄ доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо
відбудеться 11 жовтня 2017 року в середу, в Книжковому Дворику в місті Львові, куди окрім вчених Кафедри
Українознавства до участі з науковими доповідями по апробованій темі, з науковими рецензіями та

науковими розвідками запрошуються науковці, викладачі вузів, ліцеїв, гімназій, громадські, культурні,
релігійні діячі, які мають потребу взяти участь в нашій науковій презентації та урочистому святкуванні
1165-ліття української державності(852-2017рр.).
Отже, запрошую до пракці та міжнародної співпраці та вітаю всіх з Воскресінням Христовим!…
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Пропозиція економічно-бізнесової співпраці для Кафедри Українознавства,
Інституту Східної Європи з Римського Католицького Університету імені Павла Апостола
від першого проректора Клавдія Скроцци.
21 квітня 2017 року на Кафедру Українознавства (КУ) Інституту Східної Європи терміново прибув з Риму
завідувач Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Євpопи (ІСЄ) при Університеті «Львівський Ставропігіон» (УЛС) журналіст
Ігор Мелех. За таких обставин на Кафедрі Українознавства під керівництвом завідувача Кафедрою
Українознавства доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, всіх вчених
Кафедри Українознавства, співробітників Інституту Східної Євpопи, за участю завідувача Відділення
«Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» журналіста Ігора Мелеха, було
обговорено економічно-бізнесові пропозиції з міжнародної співпраці, які надійшли з Римського Католицького
Університету імені Павла Апостола, від першого проректора Клавдія Скроцци…

Завідувач Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ Віктора Ідзьо, завідувач Відділення КУ Ігор
Мелех, І проректор Римського Католицького Університету імені Павла Апостола Клавдій Скроцца.
На нараді завідувач Кафедрою Українознавства, директором Інституту Східної Європи, професор, академік
АНВШ України Віктор Ідзьо попросив завідувача Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La
Internazionale Diplomazia Populare» журналіста Ігора Мелеха передати вітання ректорату і вченим Римського
Католицького Університету імені Павла Апостола, зокрема ініціатору економічно-бізнесової співпраці першому
проректору Клавдію Скроцці, наголосивши, що документи економічно-бізневсової співпраці будуть вивчені і по
них будуть надані свої пропозиції як з Інституту Східної Європи так і з Університету «Львівський
Ставропігіон»…
Було наголошено, що міжнародна співпраця з ініціатором економічно-бізнесової співпраці першим
проректором Римського Католицького Університету імені Павла Апостола Клавдієм Скроццою обговорювалась
під час перебування делегації Інституту Східної Європи та Університету «Львівський Ставропігіон» в Римському
Католицькому Університеті імені Павла Апостола в 2016 році, домовились спільно розвинути її в 2017 році.
Подаємо нище документи-пропозиції міжнародної економічно-бізнесової співпраці які надійшли з Римського
Католицького Університету імені Павла Апостола, від першого проректора Клавдія Скроцци.
Детально з документами-пропозиціями можна познайомитися на Сайті Інституту Східної Європи:
www. easterneurope.nethouse.ua

430

Директор Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставріопігіон» Віктор Ідзьо,
перший проректор Римського Католицького Університету імені Павла Апостола Клавдій Скроцца.
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Документи міжнародної економічно-бізнесової співпраці для ІСЄ та УЛС від першого проректора
Римського Католицького Університету імені Павла Апостола Клавдія Скроцци.

Документи, листи: 1-23. Див. www. easterneurope.nethouse.ua

Завідувач Відділення «Міжнародної народної дипломатії» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Євpопи журналіст Ігор Мелех, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Євpопи
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
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Круглий стіл «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії
інформаційної війни РФ проти України».
4 травня 2017 року з 15 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр.
Т.Шевченка, д.13), під головуванням директора Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, кандидата
історичних наук, доцента Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) Івана Сварника та
співрограганізатора та модератора Круглого столу, відомого дослідника, режисера та журналіста, кандидата
історичних наук, доцента Кафедра Українознавства Інститут Східної Європи Тараса Каляндрука проведено
Круглий стіл «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної війни РФ проти
України».
Відкрив виступом Круглий стіл «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної
війни РФ проти України», директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, кандидат історичних
наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Іван Сварник, який наголосив на інформаційній
загрозі яка йде з агресивної та підступної Російської Федерації в сторону незалежної України з метою внести в
тому числі й розлад в українсько-єврейські дружні взаємовідносини. Організатор Круглого столу, директор
бібліотеки та вчений Іван Сварник запропонував переглянути для подальшої дискусії фільм «Віденськими
стежками Івана Франка», який створений співорганізатором Круглого столу «Звинувачення українців в
антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної війни РФ проти України», відомим дослідником, режисером та
журналістом, кандидатом історичних наук, доцентом Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
Тарасом Каляндруком.

Перед початком демонстрації фільму «Віденськими стежками Івана Франка» з науковою доповіддю до
учасників Круглого столу звернувся співорганізатор та модератор Круглого столу «Звинувачення українців в
антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної війни РФ проти України» вчений, режисер та журналіст,
кандидат історичних наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тарас Каляндрук, який
наголосив на необхідності розвінчання міфів, які звинувачують українців в антисемітизмі… Вчений та режисер
Тарас Каляндрук наголосив, що бажання внести непорозуміння у відносини між українцями і євреями це
сучасний елемент стратегії інформаційної війни РФ проти України»...

Наступним до учасників та гостей Круглого столу «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент
стратегії інформаційної війни РФ проти України» звернувся директор Центру дослідження юдаїки і благодійної
організації «Євррейське відродження», директор Американсько-українського бюро з прав людини та
верховенства права, член Амерниканської європейської правозахисної організації (UCSJ) Мейлах Шейхет.
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Наступною на Круглому столі з презентацією книги «Мілена Рудницька – діяльність і життя» виступила
юрист Галина Попович, яка наголосили, що єврейка Мілена Рудницька як ніхто розповідала про геноцид
українців…
Наступним на Круглому столі «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної
війни РФ проти України» виступив пан Юрій Шухевич, дисидент, народний депутат України, член Української
гельсінської групи, син головно командувача Української Повстанської Армії…

Зокрема народний депутат України пан Юрій Шухевич наголосив, що українцям так і євреєм, як в свій час в
лавах УПА, яку очолював його батько головнокомандувач, генерал Роман. Шухевич - Тарас Чупринка, слід
об’єднатися і спрямувати свої зусилля проти РФ, яка веде війну в тому числі й інформаційну проти України,
щоб роз’єднати українців та євреїв...
Наступним на Круглому столі «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної
війни РФ проти України» виступив директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства,
головний редактор наукового журналу «Українознавець», доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, який подякував вченим Кафедри Українознавства, передусім доцентам
Кафедра Українознавства Інститут Східної Європи при УЛС Івану Сваринику та Тарасу Каляндруку за
запрошення на Круглий стіл та прекрасну організацію наукової дискусії, яка очевидно матиме подальше наукове
продовження, оскільки підняла вкрай нагальні теми - спільного захисту українцями та євреями Української
держави…

Директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, головний редактор наукового
журналу «Українознавець», доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України
Віктор Ідзьо зокрема наголосив, що піднята на Круглому столі тема є актуальною, вона повинна бути
відображена і в науковому вимірі: наукових монографіях, наукових статтях. Кафедра Українознавства Інституту
Східної Європи, зокрема науковий журнал «Українознавець» готовий надати ціле число, а це 100 сторінок
форматом А4, для наукової апробації тем піднятих на Круглому столі «Звинувачення українців в антисемітизмі,
як елемент стратегії інформаційної війни РФ проти України». Директор Інституту Східної Європи, завідувач
Кафедрою Українознавства, головний редактор наукового журналу «Українознавець» наголосив, що в умовах
україно-російської війни слід швидше розгортати українсько-єврейську наукову та освітню співпрацю...
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Учасників Круглого столу «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної війни
РФ проти України» привітав Голова Міжнародної Федерації Бойового Гопаку, викладач Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи Володимир Пилат, який запросив учасників та гостей Круглого столу
«Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної війни РФ проти України» на
Міжнародні змагання які проводитиме Міжнародної Федерація Бойового Гопаку 6 травня в Стрийському парку
міста Львова, початок о 12 годині…

Наступним на Круглому столі «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії інформаційної
війни РФ проти України» виступив професор Донецького національного університету Дмитро Білий, який
наголосив що українці та євреї повинні бути пильними в умовах російської військової агресії та інформаційної
війни. Тільки спільно можна спростувати створений Росією міф, що українці є антисемітами…
Завершив і підсумував Круглий стіл «Звинувачення українців в антисемітизмі, як елемент стратегії
інформаційної війни РФ проти України» директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки,
кандидат історичних наук, доцент Кафедра Українознавства Інститут Східної Європи при УЛС Іван Сварник,
який наголосив на необхідності поглиблювати україно-ізраїльські відносини…
На завершення Круглого столу відбулось обговорення подальшої співпраці між Бібліотекою та Кафедрою
Українознавства ІСЄ, зокрема проведення Міжнародної наукової конференції «Козацтво як національна еліта в
Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях», яка відбудеться в Бібліотеці 18 листопада 2017 року…
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Презентація на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи з нагоди1165-ліття української
державності(852-2017рр.), нової наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України «Русь-Україна в ІХ-XIV століттях» 26 травня 2017 року.
26 травня 2017 року, з нагоди завершення навчального року(2016-2017рр.) на Кафедрі Українознавства з
нагоди відзначення 1165-ліття української державності(852-2017рр.), відбулась презентація нової наукової
монографії доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України «Русь-Україна в
ІХ-XIV століттях» на яку прибули всі вчені Кафедри Українознавста Інституту Східної Європи при Університеті
«Львівський Ставропігіон», зокрема її професори: П.П. Кононенко, М.П. Недюха, Я.С.Калакура, Т.П. Кононенко,
О.В. Огірко, І.В. Огірко, В.О. Кобилюх, В.С. Гаркуша, З.В. Партико, І.Ю. Квасниця; доценти Кафедри
Українознавства: В.В. Гаюк, М.В.Кардащук, В.С. Артюх, В.О. Хитрук.
На засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи були присутні майже всі завідувачі відділень
Кафедри Українознавства: завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та культури» кандидат історичних
наук, доцент Т. Каляндрук, завідувач відділення «Стародавньої історії України» кандидат історичних наук,
доцент В. Артюх, завідувач відділення «Польсько-української історії та історії України», магістр історії К.
Хоронжук, завідувач відділення «Класичної санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач відділення
«Сучасної української літератури» Д. Корній, завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелех,
завідувач відділення «Сучасного українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української
літератури» Л. Різник, завідувач відділення «Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук,
завідувач відділення «Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний, завідувач відділення
«Міжнародної громадської співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних
відносин» Т. Мосійчук, завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо та інші…

Автор презентованої монографії «Русь-Україна в ІХ-ХIV cтоліттях» академік Віктор Ідзьо
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Представляючи організатора святкування 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та автора нової
наукової монографії «Русь-Україна в ІХ-XIV століттях» завідувача Кафедрою Українознавства, директора
Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України,
ректор Університету «Львівський Ставропігіон», доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Я.М. Кміт
від імені всіх вчених, наголосив: «що доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо
своєю новою монографією «Русь-Україна держава в ІХ-ХIV століттях». - Київ-Львів, 2017р. - 796с. продовжує
цьогорічне святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 1165-ліття української
державності(852-2017рр.)».

Дальше у своїй промові професор Кафедри Українознавства Я.М. Кміт наголосив, що: «нова наукова
монографія академік Віктора Ідзьо «Русь-Україна в ІХ-ХIV століттях» це остання наукова думка з проблем
дослідження етногенезу Руси-України», яка апробована 2017 році як за участю вчених з Києва та і з Львова, вона
ініціює всеукраїнське святкування 1165-ліття української державності(852-2017рр.).Звертаючись до вчених
Кафедри Українознавства, ректор Університету «Львівський Ставропігіон», професор Ярослав Кміт, наголосив:
«нова, щойно видрукована монографія доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені Данила
Галицького, засновника та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктора
Ідзя «Русь-Україна в ІХ-ХIV століттях», є велике наукове надбання в 2017 році, як Кафедри Українознавства так
і усього Інституту Східної Європи, яку автор виконав за українською та європейською науковою традицією, а це
значить, що Кафедра Українознавства, Інститут Східної Європи першими популяризують святкування 1165-ліття
української державності (852-2017рр.), показують незалежну історію Руси-Україн ІХ-ХIV століть, демонструють
державницьку позицію у широких колах української міжнародної громадськості…».
Професор Я.М. Кміт, характеризуючи наукову монографію доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії
імені короля Данила Галицького, засновника та завідувача Кафедри Українознавства Університету «Львівський
Ставропігіон» Віктор Ідзьо наголосив: «нова наукова монографія «Русь-Україна в ІХ-ХIV століттях» рецензована
чільними докторами історичних наук, професорами та академіками з цієї профільної історичної проблематики,
вона робить глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, топографічних та
картографічних джерел, більшість яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше на підставі
свідчень німецьких, австрійських, угорських, польських, чеських, вітчизняних джерел, які за сукупністю їх
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аналізу, відтворюють зародження і становлення та політичне зміцнення Руси-України у ІХ-ХIV століттях, дає
повний опис та аналіз джерел у поєднанні з останніми напрацюваннями української історичної та археологічної
науки».
Cлід наголосити, що презентована наукова монографія рекомендована до друку як Національним науководослідним Інститутом Українознавства та всесвітньої історії Міністерства Освіти і Науки України так і
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи.

У висновок свого виступу ректор Університету «Львівський Ставропігіон», професор Я.М. Кміт відзначив:
«доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України, лауреатом премії імені ак. І.П.
Крип’якевича та Міжнародної премії ім. Данила Галицького, завідувачем Кафедрою Українознавства
Університету «Львівський Ставропігіон» Віктором Ідзьо в науковій праці «Русь-Україна в ІХ-ХIV століттях»,
встановлено, з нагоди 1165-ліття української державності (852-2017рр.), точну дату утворення Руси-України 852 рік, наголошено, що давня Русь-Україна дала можливість сучасній Україні, відродитися у ХХ столітті» …
Дальше до присутніх звернувся автор монографії «Русь-Україна в ІХ-XIV століттях» доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії ім.
Данила Галицького, завідувач Кафедри Українознавства Віктор Ідзьо, який наголосив, що: «дякує співробітникам
Інституту Східної Європи, вченим Кафедри Українознавства за вискоку оцінку його нової праці, яку узагальнено
охарактеризував ректор УЛС, професор Я.М. Кміт. Нова праця це відтворення української історичної
справедливості, можливість наповнити свято 1165-ліття української державності (852-2017рр.), в умовах
українсько-російської війни, відновити розумінням української історичної перемоги над підступним і агресивним
ворогом, надати впевненість в сьогоднішнє українське історичне святкування. Наголошу, наше святкування 1165ліття української державності (852-2017рр.), повинно розбудити свідомість мільйонів українців, які ще
перебувають в темряві російського історичного міфотворення…Монографія «Русь-Україна в ІХ-XIV століттях»
видана малим накладом, фактично вже сьогодні на презентації вона розійшлася, зокрема в Львові з нею вченим
можна познайомитися в Львівській національній наукові бібліотеці імені Василя Стефаника. Шукаємо спонсорів
на її велике видання.
Постараємось також розмістити її в інтернеті на Сайті Інституту Східної Європи…
Отже від імені Кафедри Українознавства, Інституту Східної Європи, наукового журналу «Українознавець»
вітаю всю українську громадськість з 1165-літтям української державності(852-2017рр.)»!
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Нагородження Листом - Подякою завідувачем Кафедрою Українознавства, директором ІСЄ при
Університеті «Львівський Ставропігіон», доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ
України Віктором Ідзьо, професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Петра Кононенка
за наукову монографію «Історичний феномен Степана Бандери». 30 травня 2017 року.
30 травня 2017 року в місті Києві, перед початком пошуково-археологічної експедиції «Трипілля 2017р.»
відбулось нагородження Листом - Подякою завідувачем Кафедрою Українознавства, директором Інституту
Східної Європи, доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України
Віктором Ідзьо, визначного наукового, освітнього та громадського діяча, Президента Міжнародної Асоціації
Українознавців, Почесного директора Національного науково-дослідного Інституту Українознавства, професора
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Петра Кононенка за наукову монографію «Історичний
феномен Степана Бандери».

Професор Кафеди Українознавства П. Кононенко, завідувач Кафедрою Українознавства В. Ідзьо.
У своїй промові до присутніх на нагородженні, членів Міжнародної Асоціації Українознавців, завідувач
Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо наголосив: «
Нагороджується Листом-Подякою в 2017 році за довголітню українознавчу науково-дослідну та педагогічну
працю визначний український вчений-українознавець, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи Петро Кононенко - за наукову монографію «Історичний феномен Степана Бандери» та за визначні
заслуги в розвитку української літератури і мовознавства, впровадження їх у виховання українського народу,
освіту, культуру, українське державотворення та зміцнення єдності України та світового українства!
Вельмишановний професоре Петро Кононенко - вчені відділень «Класичної української літератури»,
«Сучасної української літератури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, визнаючи Ваш талант
українознавця, літературознавця та мовознавця, вітають Вас із славним 86 – ти літтям! Зичимо Вам міцного
здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя, любові від людей. Творчого Вам натхнення плідної наукової
професорської праці і успіхів на шляху розбудови наукового українознавства, одним із великих і славних
засновників якого Ви є.
Нехай добро і душевне тепло, які Ви віддаєте українцям повертаються Вам сторицею. З роси Вам і води!
Від імені Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства,
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України - Віктор Ідзьо».
Професор П. Кононенко подякував за нагородження…
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Пошуково-археологічне дослідження в селі Трипілля Київської області
30 травня - 1 червня 2017 року та аналіз археологічних артифактів з Трипільського обласного музею.
Ініціаторами та модераторами пошуково-археологічного дослідження в селі Трипілля Київської області 30
травня - 1 червня 2017 року є академіки Петро Кононенко(Київ) та Віктор Ідзьо(Львів).
Тому було вирішено дослідити Трипільську культуру на базі Подніпров’я, взявши за основу артифакти
Трипільського обласного археологічного музею які розкопані археологом Вікентієм Хвойкою з а аткож сучасні
артифакти з розкопок з придніпровських схилів, які і сьогодні зачаровують свою неповторною красою.

Ініціатори та модератори пошуково-археологічного дослідження в селі Трипілля Київської області
30 травня - 1 червня 2017 року - академіки Петро Кононенко(Київ) та Віктор Ідзьо(Львів).

Слід наголосити, що археолог Вікентій Хвойка досконало вивчив старожитності в селі Трипілля і фахово
подав свої дослідження на найвищому рівні тогочасного інтелектуального, передусім археологічного світу…
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Час і місце висвітлення для світу Українського Трипілля, найстародавнішої праукраїнської культури, було
зроблено Вікентієм Хвойкою вірно – на ХІ Міжнародному з’їзді археологів.

Також наголосимо, що як і відкриття Трипілля, аналіз розкопаних та досліджених старожитностей Вікентій
Хвойка розмістив у найелітнішому тогочасному Науковому Віснику – «Працях ХІ Археологічного з’їзду», що
зробило його археологічне відкриття всесвітньо відомим…

Слід наголосити, що в праці продемонстровані Трипільські старожитності з музею села Трипілля Київської
області які датуються вченими IV тисячоліттям до нашої ери.
Тутж демостуються достовірні трипільські старожитності відкриті в кінці ХІХ на початку ХХ століття
археологом Вікентієм Хвойкою, чехом за національністю, які він продемонстрував для світової наукової
громадськості на XI Археологічному з’їзді…
У висновок експедиції «Трипілля – 2017», наголосимо, що оглянуті та проаналізовані відкриті археологом
Вікентієм Хвойкою старожитності, відвідано археологічні розкопки, артифакти з яких подані вище…
Вивчено Трипільські старожитності з музею села Трипілля Київської області, які датуються IV тисячоліттям
до нашої ери. Проаналізовано рух праукраїнських племен з Причорномор’я в Подніпров’я, через Галичину і
Волинь з ІХ по VI тисячоліття до нашої ери…

442

Фото-візуально-оглядове дослідження архітектурного ансамблю Софії Київської.
По закінченню «Експедиції Трипілля 2017рр.» 31 травня 2017 року завідувачем Кафедрою Українознавства,
директорм Інституту Східної Європи доктором історичних наук, професором академіком АНВШ України
Вікторм Ідзьо було зроблене зовнішнє фото-візуально-оглядове дослідження архітектурного ансамблю Софії
Київської, яке зафіксовано нище.
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Дане фото-візуально-оглядове дослідження доповнить всі попередні аналогічні дослідження свою специфікою
фотобачення архітектурного ансамблю Софії Київської, покаже специфіку бачення цієї унікальної пам’ятки…
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Наукове обговорення Наукового збірника «Австрія й Україна на історичних перехрестях»
в Дипломатичної Академії України при Міністерстві Закордонних Справ України.
1 червня 2017 року в Дипломатичній Академії України при МЗС України відбулося обговорення наукового
збірник «Австрія й Україна на історичних перехрестях» в якому вийшла наукова праця завідувача Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
В.С. Ідзьо «Політичні відносини Руси-України з Австрійським герцогством в середині ХІІІ століття».
Ініціаторами наукового обговорення виступили, упорядники Наукового збірника «Австрія й Україна на
історичних перехрестях» - ректор Дипломатичної Академії України при Міністерстві Закордонних Справ
України, доктор історичних наук, професор Жалоба І. В. та кандидат історичних наук, доцент Купчик О.Р….

По завершенню наукового обговорення, для Бібліотеки Дипломатичної Академії України при Міністерстві
Закордонних Справ України було подарована «Збірка наукових праць. Академік В.C. Ідзьо. Електронне видання з
нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи», 2015р. - Випуск І.» для наукового користування...

В науковім обговоренні Наукового збірника «Австрія й Україна на історичних перехрестях» взяла участь
доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова Наукового Товариства
Історії дипломатії та міжнародних відносин, провідний науковий співробітник відділу міжнародних відносин та
зовнішньої політики України Інституту Історії Національної Академії Наук України - Матяш Ірина Борисівна…
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2 червня 2017 році у Львові в соборі святого Юра, вчені Відділення «Християнська історія»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи попрощалися і в останнє
вшанували та провели у вічність Кардинала Любомира Гузара.
2 червня 2017 році у Львові в соборі святого Юра, вчені Відділення «Християнська історія» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи на чолі з завідувачем Відділення та Кафедри Українознавства,
директором Інституту Східної Європи доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої
Школи України Віктором Ідзьо попрощалися і в останнє вшанували у королівському місті Львові, та провели у
вічність Батька Української Греко-Католицької Церкви, ініціатора перенесення осідку УГКЦ, засновника
Патріаршого собору «Воскресіння Христового» в столиці України місті Києві, Патріарха Української ГрекоКатолицької Церкви і Кардинала Вселенської Церкви, уродженця міста Львова - Любомира Гузара.
У проводах також взяли участь українські громадські, наукові та культурно-християнські діячі з Львова,
зокрема Ігор Калинець, Петро Франко, що внизу на фото, а також з гості з міст Івано-Франківська, Тернополя…

…У добру пам’ять про Батька УГКЦ, Патріарха і Кардинала Любомира Гузара слід наголосити, що вчені
Відділення «Християнська історія» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, зокрема, доктор
історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо звертався до
блаженнішого Кардинала Любомира Гузара з клопотанням про допомогу для наукового опрацювання джерел, що
сконцентровані в місті Римі, у Секретному Ватиканському архіві. Письмове клопотання до керівництва
Секретного Ватиканського архіву та благословення Кардиналом Любомиром Гузарем, дало можливість доктору
історичних наук, професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктору Ідзьо напрацювати великі
наукові монографії: «Галицьке королівство в 1215-1221 роках» та «Українська держава у ІХ-XIVстоліттях»…
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Вся діяльність Патріарха і Кардинала Л. Гузара, його боротьба за відновлення Церкви і України, його гасло
«Бути Людиною» будуть пронесені українцями та вірними Української Греко-Католицької Церкви скрізь віки.
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Всеукраїнська наукова конференція «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях
України». Львів, 29 червня 2017 року.
29 червня 2017 року в Львові, в Львівському торгово-економічному університеті, відбулась Всеукраїнська
наукова конференція «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України».
У Всеукраїнській науковій конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України»
у Львові 29 червня 2017 року взяли участь багаточисельні козацькі організації України, вчені з Києва, Одеси та
Львова, які виступили з науковими доповідями.

Від Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи учасників та гостей Всеукраїнської наукової
конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» привітав, запрошений в
президію конференції, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи доктор
історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо.

У вітальному слові до учасників і гостей Всеукраїнської наукової конференції «Витоки та становлення
козацького руху на етнічних землях України» завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної
Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо
наголосив, що Кафедра Українознавства та Інституту Східної Європи 18 листопада 2017 року з 11 години у
приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13), спільно з Науковою
Бібліотекою проводять Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта в Українській
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козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української
козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.).

Промовець, директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук
Вищої Школи України Віктор Ідзьо наголосив, що окрім наукових доповідей на міжнародній науковій
конференції передбачається обговорення ряд актуальних питань, зокрема: 1. Роль Ліги Українського козацтва в
сучасних козацьких об’єднавчих процесах. 2. Перспектива сучасного розвитку українського козацтва в умовах
російської агресії.
Відбудуться презентації та обговорення наукових монографій вчених: Віктор Ідзьо. “Запорізьке козацтво як
національна еліта в Українській державі XV-XVIII століть. - Львів «Сполом», 2017р.”, Тарас Каляндрук. “Загадки
козацьких характерників. - Львів ”Піраміда”, 2017р.”, Олександр Середюк. "Мамай-український спаситель".
Олекса Сердюк проведе презентацію відео-фільм про ГО "Школу козацького гарту"(12хв.). Володимир Пилат.
“Кодекс лицарської честі”. - Львів «Сполом», 2016р.
До участі з науковими доповідями, краєзнавчо-пошуковими розвідками запрошуються науковці, викладачі
вузів, вчителі ліцеїв, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні діячі, які мають потребу взяти участь в
роботі цього форуму. Продовжується реєстрація тем наукових доповідей за адресою: Е-mail:
ukrainoznavezz@ukr.net до 15 листопада 2017 року. Всі вчені, які візьмуть участь у конференції та подадуть
свої наукові праці будуть опубліковані в науковому журналі «Українознавець».
У висновок слід наголосити, що завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо виступив також
на Всеукраїнській науковій конференції «Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України» з
науковою доповіддю «Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII
століттях», яка викликала схвальні бурхливі оплески науковців та учасників наукової конференції…
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Діяльність Інститут Східної Європи у 2001-2016 роках.
1 липня 2017 року, з 11 години, відбулась презентація нової наукової монографії доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Інститут Східної Європи у 2001-2016
роках» на яку прибули всі вчені Кафедри Українознавства, Інституту Східної Європи(ІСЄ). На засіданні Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи були присутні всі завідувачі Відділень Кафедри Українознавства,
гості з Чехії, Польщі, Італії, які привітали вихід нової наукової праці, яка дослідила наукову та освітню діяльність
Інституту Східної Європи у 2001-2016 роках.

Автор презентованої монографії «Інститут Східної Європи у 2001-2016рр.» академік Віктор Ідзьо.
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…У висновок анонсу наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктором Ідзьо «Інститут Східної Європи у 2001-2016 роках» вченим наголосив, що презентована наукова
монографія рецензована як вченими Кафедри Українознавства ІСЄ, так і вченими Києва, Львова, Праги,
Братислави, Вроцлава, Риму, які позитивними науковими рецензіями, схвалюють діяльність ІСЄ у 2001-2016
роках та бажають Інституту Східної Європи подальшого розвитку, вже як незалежного науково-дослідного
закладу від бюрократії, непрофесійності керівництва Університету «Львівський Ставропігіон»…
…На це побажання директор ІСЄ, доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо відповів, що це прощальнозвітна праця ІСЄ в структурі УЛС, оскільки 11 червня 2017 року вченими Кафедри Українознавства та ІСЄ
подані документи на реєстрацію ІСЄ, як незалежної науково-освітньої та громадської організації і є цілком
вірогідність, що в середині липня Інституту Східної Європи, Кафедра Українознавства, журнал «Українознавець»
розпрощаються з бюрократією та непрофесійністю Університету «Львівський Ставропігіон» - назавжди…
З монографією можна ознайомитися в Львівській національній науковій бібліотеці ім. Василя Стефаникa.
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Презентація на Кафедрі Українознавства ІСЄ ї наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році» 7 липня 2017 р.
7 липня 2017 року, з 10 до 11 години, відбулась презентація нової наукової монографії доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у
2016 році» на яку прибули всі вчені Кафедри Українознавства, Інституту Східної Європи(ІСЄ). На засіданні
Кафедри Українознавства були присутні всі завідувачі Відділень, гості з Чехії, Польщі, Італії, які привітали вихід
нової наукової праці, яка дослідила наукову та освітню міжнародну діяльність Інституту Східної Європи у 2016р.

Автор презентованої монографії «Міжнародна діяльність Інститут Східної Європи у 2016 році» доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
…У висновок анонсу наукової монографії доктора історичних наук, академіка АНВШ України В.Ідзьо
«Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році» вченими наголошено, що презентована наукова
монографія рецензована як вченими Кафедри Українознавства ІСЄ, так і вченими Києва, Львова, Праги,
Братислави, Вроцлава, Риму, які позитивними науковими рецензіями, схвалюють міжнародну діяльність ІСЄ у
2016 р. та бажають ІСЄ активної міжнародної діяльності в наступних роках. На презентації директор ІСЄ,
академік АНВШ України В.Ідзьо наголосив, що це прощально-звітна праця ІСЄ в структурі УЛС, оскільки 10
червня 2017 року вченими Кафедри Українознавства та ІСЄ подані документи на реєстрацію Інституту Східної
Європи, як незалежної науково-освітньої та громадської організації і є цілком вірогідність, що в середині липня
2017 року ІСЄ, Кафедра Українознавства, науковий журнал «Українознавець» розпрощаються зі злодійством...,
бюрократією та непрофесійністю керівництва Університету «Львівський Ставропігіон» - назавжди…
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Обговорення праці Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі».
Перемишль, 10 липня 2017 року - в день юридичної реєстрації Інституту Східної Європи в Україні.
В суботу, 10 липня 2017 року, о 17-00, на запрошення Перемишльського відділу Українського Історичного
Товариства в Польщі, в місті Перемишлі, в Республіці Польща, відбулось обговорення праці професора Абрама
Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», що вийшла в місті Перемишлі в Інституті
Полудньово-Всходньому.

На запрошення організатора та модератора обговорення від Перемишльського відділу Українського
Історичного Товариства в Польщі, доцента Михайла Козака в обговоренні праці Абрама Нагума Полака «Хозарія
– дії королівства жидівського в Європі» взяв участь завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор
Святославович Ідзьо.З вступною промовою на презентації праці професора Абрама Нагума Поляка «Хозарія – дії
королівства жидівського в Європі» виступив організатор та модератор презентації від Перемишльського відділу
Українського Історичного Товариства в Польщі, доцент Михайло Козак, який наголосив: «що особисто знав
Абрама Нагума Полака, він народжений в Польщі, звідки виїхав в Ізраїль. Його праця, це історичний нарис про
єврейську державність в Європі, Хозарію, яка мала вплив як на політичний так і торгово-економічний розвиток,
як України і Європи та Азії, так і Переднього Сходу. Праця використовує джерельну базу, яка може бути
корисною і для вивчення політичного, економічного та культурно-релігійного життя Української держави ІХ-XIV
століть…».
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Точку зору з польської сторони, наголосив доцент Михайло Козак на цю працю ми вже знаємо, оскільки
схвалив її вихід Інституту Полудньово-Всходній в Перемишлі, надамо тільки список розділів та карту з
польського видання…
Слід наголосити, що праця зачіпає і історію Української держави IХ-ХIVстоліть, використовує
давньоукраїнські джерела, «Літопис Нестора» та ілюстрації, своєрідно трактуючи всю історію українськоєврейських відносин…
Тому для з’ясування цих українсько-єврейських відносин епохи давньої Української держави IХ-ХIV століть
та Хозарського каганату мною запрошено визначного фахівця з цієї наукової проблеми, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії
Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо. Хочу наголосити, що доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо є яскравим сучасним
представником української наукової історичної школи України: академіків Михайла Грушевського - Івана
Крип’якевича - Володимира Грабовецького, продовжує дослідження українських середньовічних історичних
процесів, чому є підтвердження, це вихід його наукових монографій, що вийшли під грифом Міністерства освіти
та науки України: «Українська держава в IХ-ХIVстоліттях» та цьогорічна в 2017 році «Русь-Україна в IХ-ХIV
століттях» та багато інших. Наголощу присутнім, передусім гостям з США, що з усіми його працями з цієї
проблематики можна познайомитися на сайті Інституту Східної Європи, який він організував, зареєстрував в
органах української юстиції та очолює в Україні з центром у місті Львові - www.easterneurope.nethouse.ua

Як стало мені щойно відомо, з наданого з органів юстиції України офіційного документу, я маю честь
оголосити, що з нинішнього дня, тобто з 10 години ранку 10.07.2017 року Інститут Східної Європи є в Україні та
Європі незалежною юридичною науково-дослідною організацією з чим і вітаю її засновника та першого
директора, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо.
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Як бачимо з документів Інститут Східної Європи(ІСЄ) вже має свій Герб, Печатку, визначив мету та головні
напрямки науково-дослідної діяльності. В структурі ІСЄ є Кафедра Українознавства та журнал «Українознавець».
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Слід наголосити, що з цієї наукової проблематики директор Інституту Східної Європи», завідувач Кафедрою
Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор
Святославович Ідзьо неодноразово проводив у Львові Міжнародні наукові конференції, на яких я мав честь
представляти Перемишльський відділ Українського Історичного Товариства в Польщі. Отже надаю слово для
історичної наукової думки на працю професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в
Європі», що вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому, вченому з України, з Львова,
завідувачу Кафедрою Українознавства, директору Інституту Східної Європи, доктору історичних наук,
професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктору Святославовичу Ідзьо.
…Шановні вчені Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, шановні гості
з США, шановний доценте Михайло Козак, дякую за можливість довести українську наукову точку зору на вище
зазначену наукову проблему з україно-єврейських політичних та торгово-економічних відносин епохи РусиУкраїни...
Перед викладом свого наукового світобачення вітаю Вас з 25-ти літтям з часу утворення Об’єднання українців
у Польщі та Українського Історичного Товариства в Польщі, бажаю нових громадських та наукових злетів!
Що стосується праці професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», що
вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому, наголошу: «VIII-ІХ століття нашої ери є часом
зростання могутності як Хозарського каганату, так і часом зростання могутності Української держави...
Українська держава в ІХ столітті формувалася в середовищі родового ладу в умовах протистояння Києву
родових княжінь. Боротьба за Русь-Україну проходила в декілька етапів і була затьмарена кров’ю, оскільки
тільки жорсткість і могутня військова сила могла об’єднати волелюбні українські племінні княжіння, що
проживали від Дону до Карпат. У цій боротьбі Києву за злучення в велику і могутню Українську державу
протистояв Хозарський каганат, який не бажав першості в торгово-економічній діяльності Українській державі,
як в Східній Європі так і в Азії. Уже в епоху київських князів Аскольда і Діра зароджуються принципи
політичної й економічної єдності проти зовнішніх політичних і торгово-економічних ворогів, зокрема і
Хозарського каганату. Ці великі київські князі мріяли об’єднати територію від Карпат до Дону в Українську
державу, однак, намагалися вирішити це мирним шляхом переговорів, а не шляхом насильного підкорення,
зокрема Хозарського каганату, який вів агресивну політику та торгово-економічну війну щодо Києва…
Сукупність фактів, які подають нам візантійські, арабські, хозарські, вірменські джерела ІХ століття, дають
право стверджувати, що в ІХ столітті Русь-Україна була великою і добре централізованою державою, процес
централізації якої почав досягати рівності в порівнянні з політичною та економічною могутністю Хозарського
каганату… Політична ситуація в час вокняжіння князя Олега в Києві була, як бачимо з аналізу джерел,
стабільною. З Хозарією встановилися стабільні політичні та торгово-економічні відносини. Великий київський
князь Олег, утвердившись на київському престолі, розпочав щодо сусідів досить агресивну політику. Володіючи
всіма фіно-угрськими племенами, чудь, меря, слов’янами кривичі, словени новгородські, Смоленськом, Любечем,
Києвом, великий київський князь Олег дуже швидко узалежнив від Києва всі слов’янські князівства до Карпат,
окрім хорватів, які, як наголошує літописець, були йому “толковинами”, тобто союзниками. Власне, об’єднавши
Русь-Україну з Новгородським, Смоленським княжіннями, фіно-угрськими народами майбутньої ВолодимироСуздальської землі, фіно-угорськими народами, які проживали від Уралу до Балтики, великий київський князь
Олег, утвердивши столицю своєї великої держави в місті Києві, організував Українську державу за принципом
абсолютної влади, тому джерела заслужено називають його на зразок володаря Хозарської держави - «першим
каганом руським». Безсумнівно, за таких обставин активна політична, торгово-економічна діяльність такого
могутнього і войовничого володаря єдиної і міцної Української держави від Карпат по Дніпро, яка почала
витісняти політичне та економічне домінування Хозарського каганату, стала помітною як в Європі, так і в Азії і
налякала правителів Хозарського каганату, які почали активно протидіяти політичному і торгово-економічному
зміцненню Української держави. Як наголошує літописець, першими князь Олег приєднав полян і древлян, а
опісля розпочав хозарську війну, яка тривала з 884 до 885 року. В цей час великий київський князь Олег звільняє
з-під влади Хозарського каганату сіверян і радимичів, направляє свої військові походи на Дністер та Південний
Буг, де проживали уличі й тиверці та підкоряє їх Києву. Не зумів він побороти волинян і хорватів, які, однак, в
наступних війнах з Візантією були його союзниками. Як бачимо, великий князь київський Олег у 886-887 роках
об’єднав у єдину політичну систему – Українську державу, народи з різними ступенями феодального васалітету і
став її першим правителем-каганом Руси-України. Прийнявши Київ, великий князь Олег доклав усіх сил, щоби
забезпечити Українську державу стабільними торгово-економічними та політичними договорами з Візантійською
імперією та Західною Європою. Таку ж політичну та торгово-економічну агресивну діяльність великий князь
Олег проводив, щоб витіснити з європейських та азійських торгових ринків, й щодо Хозарського каганату.
В середині 60-х років Х століття, вже могутня Русь-Україна вступила на шлях довгих та затяжних війн,
оскільки сусідні країни, зокрема Хозарський каганат, витіснив торгово-економічне та політичне проникнення
Руси-України з ключових ринків Азії, Північного Причорномор’я та до Костянтинополя внаслідок слабкості
політичної влади, часу правління Українською державою, великої княгині Ольги. Власне в цей час регіональні
князі відчасти вийшли із покори центральної влади, відчасти, як радимичі та в’ятичі перейшли внаслідок
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завоювання, в підданство до могутнього Хозарського каганату. Внаслідок складної політичної та торговоекономічної ситуації, яка склалася внаслідок ослабленням Української держави, новий володар Руси-України,
великий київський князь Святослав Ігоревич розпочав велику війну з Хозарським каганатом, яка привела до
падіння Хозарської держави і включення її території та торгово-економічної інфраструктури до складу РусиУкраїни. Таким чином, як засвідчують джерела, Русь-Україна внаслідок військових експансій нового великого
київського князя Святослава, знищенням Хозарського каганату, стає активним учасником торгово-економічних,
політичних взаємин, особливо українсько-болгарських, українсько-візантійських в Південній, Східній Європі та
Азії, а єврейсько-хозарська еліта, яка була підкорена і переселена в Київ, стає в подальшому активним торговоекономічним компонентом переростання суто етнічної Української держави в Х столітті в Українську імперією з
центром в Києві. За рядом висновків вчених, великий київський князь Святослав переселивши єврейськохозарську еліту в столицю Української держави місто Київ, надав їй великі привілеї, які послужили торговоекономічному зростанню Києва…
Що стосується праці професора Абрама Нагука Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», то
вона для нас українців може стати історичним надхненням налагодження сучасних дружніх україно-єврейських
відносин… Завдяки аналізу приведених в праці джерел, ми можемо зрозуміти світобачення єврейського
професора на вище анонсовану проблему україно-європейських, польсько-єврейських етнічних, політичних і
економічних відносин, наголосив у висновок академік Віктор Святославовч Ідзьо…».

Засновник та директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо під час перебування в Перемишлі 10 липня 2017
року в день набуття ІСЄ юридичної особи в Україні та у день обговорення праці ізраїльського професора
Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі».
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Презентація перевиданої в Івано-Франківську наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українcька держава в ІХ-XIV століттях»
на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи з нагоди 26 річниці відновлення незалежності
України(1991-2017рр.) та 1165-ліття української державності(852-2017рр.) 24 серпня 2017 року.
24 cерпня 2017 року, з 10 години, з нагоди святкування Кафедрою Українознавства 26 річниці Відновлення
незалежності України(1991-2017рр.) та 1165-ліття української державності(852-2017рр.), відбулась презентація
перевиданої в 2017 році в місті Івано-Франківську наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» на яку прибули всі
вчені Кафедри Українознавста Інституту Східної Європи, всі завідувачі відділень Кафедри Українознавства
також гості вчені українознавці з міст: Києва, Івано-Франківська, які привітали професора, академіка Віктора
Ідзьо з реєстрацією Інституту Східної Європи 10 липня 2017 року в органах юстиції України і набуття повної
незалежності від Університету «Львівський Ставропігіон». Було наголошено, що до складу незваженого Інстиуту
Східної Європи своїм рішення ввійшла Кафедра Українознавства і науковий журнал Українорзнавець»…

Автор презентованої монографії «Українська держава в ІХ-ХIV cтоліттях» академік Віктор Ідзьо
Представляючи свою перевидану в 2017 році в місті Івано-Франківську наукову монографію «Українська
держава в ІХ-XIV століттях» до 26 річниці відновлення незалежності України(1991-2017рр.) та 1165-ліття
української державності(852-2017рр.), завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо
наголосив, що виданням та презентацією до 26 ліття відновлення незалежності України, продовжує цьогорічне
святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 1165-ліття української державності(8522017рр.),».
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Отже, наголосив у висновок презентації монографії її автор доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо:
«Від імені Кафедри Українознавства, Інституту Східної Європи, наукового журналу «Українознавець» вітаю всіх
Вас колеги з 26 річницею відновлення незалежності України та із 1165-літтям української державності(8522017рр.), висловлюю подяку голові правління КС «Експрес Кредит Юніон» пану Островському Олександру
Борисовичу за сприяння у видання монографії!».
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Презентація на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи (ІСЄ) монографії завідувача
Відділення «Християнська історія» академіка «Віктор Ідзьо. Раннньослов’янське суспільство і
ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на території України» на
науково-учбовій нараді з нагоди початку навчального року 1 вересня 2017 року.
На урочисте засідання Відділення «Християнська історія» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи, 1 вересня 2017 року, з 10 години, з нагоди святкування початку навчального року Кафедрою
Українознавства прибули майже всі вчені Кафедри Українознавста та Інституту Східної Європи, зокрема її
професори: О.В. Огірко, І.В.Огірко, В.О. Кобилюх, М.П. Недюха, В.С. Гаркуша, П.П. Кононенко, З.В. Партико,
доценти Кафедри Українознавства: В.В. Гаюк, М.В. Кардащук, В.С. Артюх, В.О.Хитрук, заступник директора
Інституту Східної Європи по господарській роботі В.Є. Панило, що внизу з завідувачем Кафедрою на фото.

Представляючи на урочистому засіданні Відділення «Християнська історія» Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи, 1 вересня 2017 року з нагоди святкування початку навчального року Кафедрою
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Українознавства прибули майже всі завідувачі Відділень Кафедри Українознавства: завідувач відділення
«Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач відділення
«Санскритології та давньоукраїнської культури мистецтв і духовності як нашого питомого спадку збереженого як
в Україні так і в світі» кандидат філологічних наук. доцент В. Хитрук, завідувач відділення «Польськоукраїнської історії та історії України», магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення «Класичної
санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач відділення «Сучасної української літератури» Д. Корній,
завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелих, завідувач відділення «Сучасного українського
перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач відділення
«Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення «Кіноматографічної
культури та мистецтва» І. Духовний, завідувач відділення «Міжнародної громадської співпраці» О. Фецяк,
завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук, завідувач відділення
«Християнська історія» В. Ідзьо, завідувач відділення «Праксеології та культури праці» М. Павлюк та інші…
Отже першому засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи (ІСЄ), з нагоди початку
навчального року 1 вересня 2017 року відбулась презентація Відділення «Християнська історія» науковою
монографією завідувача Відділення доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи
України Віктора Святославовича Ідзьо «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність.
Зародження і становлення християнства на території України», яка була видана за сприянням Директора Радіо
«Воскресіння», завідувача Відділення «Праксеології та культури праці» Кафедри Українознавства Мирослава
Павлюка, якому Кафедра Українознавства ІСЄ складає велику Подяку...

Представляючи на першому засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи (ІСЄ), з нагоди
початку нового навчального року 1 вересня 2017 року, завідувача Відділення «Християнська історія» Кафедри
Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора
Святославовича Ідзьо з науковою монографією «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України», професорн Кафедри
Українорзнавства П.Кононенко наголосив: “завідувач Кафедри Українознавства доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо вирішив з 2017 року
розпочати презентації науково-дослідної роботи всіх Відділень Кафедри Українознавства ІСЄ. Щоб не було
ніяких особистих претензій вчених з усіх Відділень, він вирішив розпочати розгляд науково-дослідної роботи з
презентації свого Відділення «Християнська історія»…
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Дальше академік П.П. Кононенко наголосив, що така звітна участь чекає всі Відділення Кафедри
Українознавства. Подивіться на стенд, на ньому більшість книг це праці як завідувача Кафедри Українознавства
так і вчених нашої Кафедри, їх треба збільшувати, і це головне завдання в науково-дослідній праці Кафедри…

Приємно що в основі цього стенду є праця, яка лежить в основі докторської дисертації доктора історичних
наук, професора, академіка В.С. Ідзьо, яка і сьогодні є актуальною в з’ясування християнської історії на території
України. Ця праця постійно доопрацьовується і є край потрібною в українському християнському сьогоденні…
Приємно відзначити, що це монографія «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність.
Зародження і становлення християнства на території України» завідувача Відділення «Християнська історія»,
завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професор, академіка АНВШ України Віктора
Святославовича Ідзьо, якого для презентації Відділення «Християнська історія» та монографії запрошую до
виступу.
Наголошуючи на активному вкладі в розвиток Інституту Східної Європи Кафедри Українознавства на її
Відділень, за 2003-2017 роки, завідувач Кафедри Українознавства, директор ІСЄ В.С. Ідзьо зауважив, що в
наступному 2018 році Кафедрі Українознавства виповниться 15 років(2003-2018рр.), а це означає, що всі її
Відділення повинні активно готуватися до презентації своєї науково-дослідної діяльності…
Хочу наголосити, що Відділення «Християнська історія» на Кафедрі Українознавства Інституту Східної
Європи було відкрите 2 жовтня 2015 року, воно зразу включилось в активну працю, результатом якого є
нинішня презентація як Відділення так і монографії «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України» ….

Що стосується самої презентованої монографії «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України», то вона вперше засобами сучасної
історичної науки робиться глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних та
топографічних джерел, більшість яких, під таким кутом зору вивчаєють ранньослов’янське суспільство,
ранньослов’янська державність, зародження і становлення християнства на території України та його ранні
християнські традиції». Всесторнньо та детально з її аналізом можна познайомитися як на Сайті Інституту
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Східної Європи: www.easterneurope.nethouse.ua, так і на Сайті Радіо «Воскресіння», яке і є промотором видання
всестороннього науково-християнського аналізу: www.rr.lviv.ua. Хочу лиш наголосити, що монографія що
презентується сьогодні 1 вересня 2017 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи у Відділенні
«Християнська історія» також презентувалася в наукових середовищах УГКЦ в Львові, Києві, Перемишлі, Празі,
Відні, Римі та Ватикані та в Католицькому Університеті Павла Апостола в Римі, про що засвідчують нище подані
фото-документи.
В рамках заходу 1 вересня 2017 року на Кафедрі Українознавства було обговорено і затверджено до друку
XVIІ Число наукового журналу «Українознавець» за 2017 рік...
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В урочистому засіданні Відділення «Християнська історія» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи, 1 вересня 2017 року, з нагоди святкування початку навчального року Кафедрою Українознавства взяв
участь прибувший з Риму представник ІСЄ в Італії Ігор Мелех, який запропонував нову співпрацю в Римі…
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Науково-освітня зустріч вчених Кафедри Українознавства з вченими
Державного історико-культурного заповіднику міста Жовкви.
2 вересня 2017 року в місті Жовкві, в рамках проведення Кафедрою Українознавства Інституту Східної
Європи(ІСЄ) наукових експедицій «Стародавній Щекотин» та «Козацький табір гетьмана України Богдана
Хмельницького» учасники експедиції, керівник: завідувач Кафедри Українознавства, директор ІСЄ, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, провідні наукові співробітники: доктор
філософії, професор Олег Огірко, кандидат історичних наук, доцент Вадим Артюх, секретар Інституту Східної
Європи Олег Попруженко, відбулась науково-освітня зустріч з кандидатом економічних наук, директором
Державного історико-культурного заповідника у місті Жовкві Володимиром Геричем.

Під час науково-освітньої зустрічі було обговорено спільні наукові дослідження міста Щекотина IX-XIII
століть та козацького табору Богдана Хмельницького XVII століття на Жовківщині... Директору Державного
історико-культурного заповідника у місті Жовкві вченому Володимиру Геричу, були подаровані завідувачем
Кафедри Українознавства, директором Інституту Східної Європи Віктором Ідзьо наукові праці вчених ІСЄ,
запрошено на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі
в XVI-XVIII ст.» яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької держави, гетьмана
України - Богдана Хмельницького(1657-2017рр.), уродженця міста Жовкви, яку ІСЄ проводить у Львові 18
листопада 2017 року. Наголошено, що ІСЄ ініціює спорудження в місті Жовкві пам’ятка гетьману України
Богдану Хмельницькому і його розміщення перед замком… Директором Державного історико-культурного
заповідника у місті Жовкві вченим Володимиром Геричем для вчених Інституту Східної Європи подаровані
наукові праці вчених Заповідника «Жовква скрізь віки. 2016. - Випуск 4»…

470

Директором Державного історико-культурного заповідника у місті Жовкві вченим Володимиром Геричем для
вчених Кафедри Українознавства ІСЄ проведено екскурсію по музею в Жовківського замку, в якому фахово
відтворено в всю славну історію України від середньовіччя до героїв Майдану, що видно поданих світлинах...
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У висновок наголошу, що науково-освітня зустріч у Державному історико-культурному заповіднику міста
Жовкви поклала перспективу довгострокової співпраці міжКафедрою Українознавства Інституту Східної Європи
та Державним історико-культурним заповідником у місті Жовкві, оскільки обидві організації зацікавленні
спільно досліджувати стародавнє місто Щекотин та козацький табір гетьмана України Богдана Хмельницького,
спільно проводити міжнародні наукові конференції з вищеозначеної проблеми, що в блищім часі має бути
скріплено укладеною довготерміновою угодою…
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Наукова експедиція Кафедри Українознавства - «Давний Щекотин 2017р.».
2 вересня 2017 року Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) була проведена науковопошукова експедиція «Давний Щекотин 2017р.». Учасники наукової експедиції, керівник: завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо, провідні наукові співробітники: доктор філософії, професор Олег Огірко, кандидат
історичних наук, доцент Вадим Артюх, секретар Інституту Східної Європи Олег Попруженко, досліджували
територію Дитиня та церкви давнього Щекотина, якa вкритa лісом…

Св. 1.Територія від церкви в сторону дитинця та боярського палацу давнього міста Щекотина.

Св. 2. Територія розміщення церкви на дитинці давнього міста Щекотина.
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Св. 3. Вали навколо дитинця давнього міста Щекотина.
Св. 4. Ранньохристиянський печерний храм з висіченням хреста вверху в околиці міста Щекотина.

Св. 5. Завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, провідний науковий співробітник Інституту Східної
Європи доктор філософії, професор Кафедри українознавства Олег Огірко під час дослідження дитинця та
церкви давнього міста Щекотина в 2017 році.
У висновок дослідження наголошу, виявлені старожитності в 2017 році можна віднести до періоду Великої
Білої Хорватії VIII-X століть, а це дає право наголошувати, що давнє місто Щекотин було уже у VIII-X століттях
значним торгово-економічним та боярським центром міської системи Центрально-Східної Європи, відомої з
ранніх польських та українських літописів під назвою «Червенські міста»... На території дитинця та у валах
також виявлені старожитності епохи Галицької Русі ХІІ-ХІІІ століть, які слід відносити до епохи міста
Щекотина, яка відтворена в Галицько-Волинському літописі під 1242 роком…
Також наголошу, що старожитності, що знайдені на території дитинця давнього Щекотина в 2017 році, буде
продемонстровано в окремому фаховому дослідженні, після всестороннього вивчення вони будуть передані в
Державний історико-культурний заповідник міста Жовкви де з ними можна буде познайомитися...
Все викладене вище дає підстави вченим Кафедри українознавства Інституту Східної Європи з 2018 року
проводити на території міста Щекотина системні археологічні дослідження...
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Міжнародна наукова конференція «Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи»
присвячена до 400-ліття Василіянського Чину Святого Йосафата.

14-17 вересня 2017 року, у Львові, у Будинку вчених по вулиці Листопадового чину д. 6, під
патронатом Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава відбулась
Міжнародна наукова конференція «Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи»
яка була присвячена до 400-ліття Василіянського Чину Святого Йосафата.

В Міжнародній науковій конференції «Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення,
перспективи», приуроченої цьому Великому ювілею взяли участь Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
та головний настоятель чину, о. Протоархимандрит Генезій Віомар з Риму, владика Іриней з Риму, а
також доповідачі та гості з України, Польщі, Італії, Литви, Канади, Бразилії.

Учасники та гості Міжнародної науковій конференції
«Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи».
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У Міжнародній науковій конференції «Чин святого Василія Великого – історія, сьогодення, перспективи»,
приуроченої цьому Великому ювілею взяли участь від Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 15-16
вересня 2017 року наступні вчені: завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, заступник
директора ІСЄ, доктор фізико-математичних наук, професор Кафедри Українознавства Ігор Огірко, провідний
науковий співробітник доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Олег Огірко.

На конференції було наголошено, що ось уже 400 років Чин святого Василія Великого трудиться для народу,
проповідуючи святе Євангеліє. Василіянські монастирі беруть свій початок від святого Василія Великого (329379), єпископа і Вчителя Церкви, одного з найвизначніших Отців Східної Церкви. До сьогодні його «Ширші і
Коротші Правила» становлять основу Конституцій Чину…З нагоди святкування 400 ліття Чину святого Василія
Великого Кафедрою Українознавства ІСЄ були виголошені привітання, подаровані наукові книги…
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На завершення участі, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Єхідної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо проанонсував свої подаровані наукові праці:
“Релігійна культура Європи і зародження, становлення та розвиток християнства в Україні”. - Львів “Ліга Прес”, 2007. - 317 с. , “Король Русі Лев Данилович (1292 - 1301). – Л. “Сполом”, 2008. - 44с.”, ”Король Данило
та Українська держава в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2008.-64c. Віктор Ідзьо. Зародження та становлення
християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях”. - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2014р. 268с.”, ”Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви - за свідченнями джерел російських архівів.
Наукове видання. - Івано-Франківськ “Сімик”, 2017р. - 48с.”…
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Презентація книги Надії Максимів (сестра ЧСВВ Володимира) – «Ольвія - це Україна»
з нагоди святкування 400-ліття Василіянського Чину Святого Йосафата.
З нагоди святкування 400-ліття Василіянського Чину Святого Йосафата в 17 вересня 2017 року з 14 години у
приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13), відбулась презентація
книги Надії Максимів - сестри ЧСВВ Володимири – «Ольвія - це Україна».

На презентації було наголошено, що праця сестри ЧСВВ Володимири «Ольвія – це Україна» анонсує
пошуки стародавньої цивілізації від українських степів до Дністро-Бузького лиману, де на березі Чорного моря
мандрівники вивчають стародавнє атничне місто Ольвію і переконуються, що висока духовність та культура
давньогренцьких колоністів мала вплив на українські племінні об’єднання українськх степів і регіону ДністроБузького лиману… Власне така концептуальна позиція сконцентрована в книзі Надії Максимів (сестра ЧСВВ
Володимира) – «Ольвія – це Україна» спонукає до подальшого вивчення давніх праукраїнських племен на
території Причорномор’я і давногрецького міста Ольвії. Книга розмальована графіком Р.Петриком і є
привабливою для сучасного читача…
На презентації виступили вчені Кафедри Українознавства, професори: В.Ідзьо та І.Огірко зі Львова, вчена з
Львова О.Бежук вчена з Києва, завідувач Кафедри українознавства О.Коломієць, депутат Львівської міської ради
М.Данилків та багато інших християнських та громадських діячів…

479

Міжнародна наукова праця на Кафедрі Українознавства,
в науковому журналі «Українознавець» Інституту Східної Європи.
19 вересня 2017 року на Кафедру Українознавства, в науковий журнал «Українознавець» Інституту Східної
Європи з Риму, Праги та Мюнхена для подальшої координації науково-учбового процесу Інституту Східної
Європи, прибули завідувачі наукових відділень: кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук з Риму,
завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» - Ян Лорченко з Праги, член Редакційної Ради
наукового журналу «Українознавець», доктор філологічних наук Ярослав Крик з Мюнхена.

В ході зустрічі в першу чергу було обговорено і затверджено план подальшої діяльності наукових відділень та
друкованого органу Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, наукового журналу «Українознавець»…
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Презентовано нову наукову працю доцента В. Хитрука, що вийшла під грифом Інституту Східної Європи та
Кафедри Українознавства «Короткий Енциклопедичний. Етимологічний Словник Українознавця і Слов’яноведа».

Обговорено з завідувачем відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Я. Лорченком написання
великої монографії про його батька - «Микола Лорченко - полковника Української Народної Республіки і
професор математики в 1920-30-х роках в Українській господарській академії у Подєбрадах»…

Директор ІСЄ В. Ідзьо і завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» - Я. Лорченко
Полковник - професор Микола Лорченко, фото 20-х років (За Державність. - Варшава. - 1938. - Ч. 8.
У висновок слід наголосити, що під час перебування 2016 році в Празі в Чехії, директор Інституту Східної
Європи, завідувач Кафедрою Українознавства доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
В. Ідзьо і завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» - Я. Лорченко відвідували могилу
полковника УНР, професора-математика Миколи Лорченка, який похований на Ольшанському цвинтарі у
Празі…
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Виставка-презентація старожитностей з Експедиції Причорномор’я 2017 на Кафедрі Українознавства.
В 25 вересня 2017 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Євpопи, відбулась Виставкапрезентація зразків старожитностей з «Експедиції Причорномор’я 2017» яка проходила з 4 по 20 липня 2017
року. У Виставці-презентаці під керівництвом її організатора завідувача Кафедрою Українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України В. Ідзьо взяли участь вчені Кафедри Українознавства…
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На виставці-презентації зразків старожитностей з «Експедиції Причорномор’я 2017» директор Інституту
Східної Євpопи, завідувач Кафедрою Українознавства доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо наголосив, що дослідження проходили на територіях між Дністром і Дунаєм в
Татарбунарському районі Одеської області України, на побережжі села Приморського. .

У висновок завідувачем Кафедрою Українознавства академіком АНВШ України Віктором Ідзьо було
наголошено, що: «експедицією виявлені нові згромадження ранньотрипільських кам’яних старожитностей, які
сформовані на основі культу жіночого божества, яке домінувало в регіонах прилягаючого до басейну Чорного
моря, в нижньому Дністро-Подунав’ї... Отже на побережжі в селі Приморському в 2017 році виявлені нові
пам’ятки ранньо-трипільського культу жіночого божества, зразки яких подаємо на виставці-презентації…».
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Презентація книги доцента Кафедри Українознавства Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди».
1 жовтня 2017 року в приміщенні Товариства охорони пам’яток історії та культури відбулась презентація
монографії кандидата історичних наук, доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тараса
Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди». Ведучим та модератом презентації праці «Козаки. Слов’яни проти
орди» був кандидат історичних наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Іван Сварник.
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Від Кафедри Українорзнавства та Інституту Східної Європи, як рецензент монографії, на презентації виступив
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо, а також викладач Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
Володимир Пилат та багато інших козацьких та культурих діячів з Львова та України, США....

Під час неформальної зустрічі обговорювалось також питання презентації монографії доцента Тараса
Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди» на Міжнародній наукові конференції «Козацтво як національна еліта
в Українській козацькій державі в XVI-XVIII ст.» яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української
козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.) що відбудеться 18
листопада 2017 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр.
Т.Шевченка, д.13).
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Зустріч з Санфрациским мистецтвознавцем та письменницею Ляльою Лісовською.
3 жовтня 2017 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи відбулась зустріч з гостею з США,
з Санфранциско, з випускницею Санфранциського Інституту Мистецтва, бакалавром мистецтва, письменницею,
Л. Лісовською, яка є внучкою українського письменника ХХ століття Юрія Горис-Горського. Як наголосила сама
гостя вона є також автором перекладу на англійську мову романів свого діда «Про мелодії» та» Пам’ятна
молодість». Мистецтвознавець та письменниця Ляля Лісовська, також наголосила, що популяризує в Україні та
США як творчість свого дідуся так і книги з української історії та епохи в якій жив і боровся в Україні її дідусь…

Від Кафедри Українорзнавства та Інституту Східної Європи з гостею провів зустріч завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук
Вищої Школи України Віктор Ідзьо, а також викладач Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
Богдан Ханас меценат першого Випуску журналу «Українознавець», які запропонували опублікувати
літературно-наукову статтю про громадську та літературну діяльність Юрія Горис-Горського в науковому
журналі «Українознавець»…

Гостю з США Лялю Лісовську також було запрошено на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як
національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII ст.»), що відбудеться 18 листопада 2017 року з
11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13)…
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Зустріч Кафедри Українознавства з завідувачем Кафедрою Бодібілденгу та Фітнесу Василем Безпаленком.
11 жовтня 2017 року в рамках налагодження співпраці Інституту Східної Європи(Львів. Україна) і Литовським
Приватним Спортивним Університетом(Вільнюс. Литва) завідувачем Кафедрою Українознавства, директором
Інституту Східної Європи, професором Віктором Ідзьо та професором, завідувачем Кафедрою Бодібілденгу та
Фітнесу Василем Безпаленком, відбулась зустріч на предмет розширення науково-освітньої гуманітарної
співпраці між українськими та литовськими вченими в контексті раніше підписаної угоди…

Від Кафедри Українорзнавства та Інституту Східної Європи з гостем провів зустріч завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук
Вищої Школи України Віктор Ідзьо, а також заступник директора ІСЄ, професор Ігор Орірко.

На завершення переговорів гостю від Кафедри Українорзнавства та Інституту Східної Європи було
анонсовано і подаровано наукову працю завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професор, академіка АНВШ України Віктор Ідзьо «До історії однієї могили на
Закерзонні»…
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Козацька Рада Ліги Українського Козацтва.
Презентація Кафедрою Українознавства зареєстрованого в органах юстиції України
Інституту Східної Європи та нового числа наукового журналу «Українознавець».
7 жовтня 2017 року відбулась козацька рада Ліги Українського Козацтва(ЛУК) на якій верховний отаман ЛУК
Василь Павелечко прозвітував про результати роботи в 2017 році, розповів про плани ЛУК на 2018 рік…

…На козацькій раді Ліги Українського Козацтва(ЛУК) виступив науковий радник oтамана ЛУК, завідувач
Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який
доповів ЛУК, що очолюваний ним Інституту Східної Європи з 10.07.2017р. вже є самостійним юридичною
особою і науково-дослідним закладом, який сприятиме розбудові науково-дослідних інституцій Українського
Козацтва в Україні та Європі…

Директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктор історичних наук, академік Віктором Ідзьо наголосив, що ІСЄ
складається з Кафедри Українознавства, яка має відділення, наукового журналу «Українознавець».
30 вересня в ІСЄ утворено Вчену Раду, яку очолює академік П. Кононенко, вчений секретар проф. З. Партико.
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Директором Інституту Східної Європи В.Ідзьо викладено всі юридичні документи, продемонстровано герб
та печатку Інституту Східної Європи, презентовано нове число наукового журналу «Українознавець»…

Інститут Східної Європи, запросив ЛУК 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).

На завершення всі взяли участь в фестивалі бойових мистецтв «Аркан», співорганізатором якого є Міжнародна
федерація бойового гопака, яку очолює викладач Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи В.Пилат.
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Святкування з нагоди відзначення Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 75-ти ліття
заснування Української Повстанської Армії в музею Національно-визвольних змагань у Львові.
З нагоди відзначення 75-ти ліття заснування Української Повстанської Армії в музею Національно-визвольних
змагань у Львові 12 жовтня 2017 року до дня Покрови Пресвятої Богородиці, відбулись святкові урочисті...
На запрошення завідувача музею Національно-визвольних змагань пана Тараса Кузіва в урочистому
святкуванні взяли участь завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України В. Ідзьо та секретар ІСЄ О. Попруженко, що внизу на фото.

За активної співпраці з завідувачем музею Національно-визвольних змагань Тарасом Кузівим, завідувач
Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор
Ідзьо, секретар ІСЄ Олег Попруженко мали честь також взяти участь у передачі та презентації українського
національного прапора епохи Української Повстанської Армії в музей Національно-визвольних змагань…

Бібліотеці музею Національно-визвольних змагань з нагоди відзначення 75-ти ліття заснування Української
Повстанської Армії від Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи також були подаровані наукові праці:
1.Віктор Ідзьо. До історії однієї могили на Закерзонні. - Перемишль - Львів “Сполом”, 2003. - 320с.; 2.В.C.
Ідзьо. Збірка наукових праць. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи»,
2015р. - Випуск І.; 3.Віктор Ідзьо. Господарська діяльність ОУН за свідченнями Окружного провідника
господарики Дмитра Богуша, на псевдо “Економ”. - Львів “Сполом”, 2008. - 48с.; 4.Д.Богуш. Спомини з
пережитого, спостереженого і заслуханого. - Львів “Сполом”, 2008р., що анонсовані вище на фото…

490

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.
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
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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…
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»...
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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Презентація першого екземпляру відновленого магістром, доцентом Михайлом Козаком
Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»(1888-1938рр.) в Перемишлі, 21 жовтня 2017 року.
В суботу 21 жовтня 2017 року, в Перемишльському відділі Українського Історичного Товариства, що в
Республіці Польща, відбулась презентація першого екземпляру відновленого магістром, доцентом Михайлом
Козаком Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе» (1888-1938рр.).
На запрошення організатора і модератора презентації та обговорення першого екземпляру відновленого
Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе», доцентом Михайлом Козаком був запрошений і взяв участь, завідувач
Кафедрою Українознавства, головний редактор наукового журналу «Українознавець», директор Інституту
Східної Європи, що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.

Доцент М. Козак та редактор наукового журналу «Українознавець», завідувач Кафедрою Українознавства,
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України В. Ідзьо
під час презентації відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе».
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З промовою на презентації відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе» виступив організатор та
модератор презентації, від Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, магістр,
доцент М.Козак. У своєму виступі до присутніх, вчених Перемишльського відділення Українського Історичного
Товариства в Польщі, учасників та гостей презентації з України та США, магістр, доцент Михайло Козак
наголосив: «Відновлений Альманах «Де срібнолентий Сян пливе» це пропам’ятна книга, яка була видана до 50ти літнього ювілею Української державної гімназії в місті Перемишлі (1888-1938рр.), яку заснував у 1888 році
імператор Римської імперії, король Галичини і Володимирії Франц-Йосиф... Внаслідок російської агресії під час І
Світової війни та радянської окупації 1944-1990 років, майже всі екземпляри Альманаху «Де срібнолентий Сян
пливе» були знищені окупантами… Тому відновлення його всіх сторінок потребувало багато зусиль та праці… І
ось сьогодні 27 жовтня 2017 року внаслідок клопіткої моєї архівно-пошукової праці, ми презентуємо поки що
єдине повне видання відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»… Очевидно, що його слід буде
перевидати для того щоб поширити в середовищі української науково-освітньої еліти, вищих наукових та
освітніх закладів, поширити в наукових та освітніх бібліотеках України… У висновок виступу наголошу, що
Альманах «Де срібнолентий Сян пливе» дійсно є взірцем незалежної науково-освітньої праці, яка проводилась в
Українській державній гімназії міста Перемишля на протязі 50-років(1888-1938рр.) і потребує сьогодні втілення
її науково-освітніх напрацювань як в Українській державі так і у світовій українській діаспорі…».

На презентації в місті Перемишлі, в Республіці Польща виступив завідувач Кафедрою Українознавства,
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України Віктор Ідзьо: «який висловив Подяку доценту Михайлу Козаку за велику працю, яку він поклав на
відновлення Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»… Дослідивши основні проблеми вистелені в альманасі, я
прийшов до висновку, що Альманах «Де срібнолентний Сян пливе» дійсно є взірцем незалежної науковоосвітньої праці яку проводила Українська державній гімназія в місті Перемишлі на протязі 50-років... Її освітній
та науковий доробок дійсно потребує сьогодні втілення в науково-освітній системі Української держави…».
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Обговорення в Перемишлі ілюстрованої книги І.Я. Луцика «Життя святих»,
яка вийшла у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту в 1907 році з нагоди 110 річниці.
4 листопада 2017 року в місті в Перемишлі, що в Республіці Польща, в жіночому згромадженні Української
Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) міста Перемишля, відбулось обговорення перевиданої ілюстрованої книги І.Я.
Луцика «Життя святих», яка вийшла у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту у 1907 році…
Під час обговорення, головою жіночого згромадження Української Греко-Католицької Церкви в Перемишлі,
панею Катериною Козак було наголошено: «що в 2017 році минає 110 років з часу виходу «Житія святих», а
основні християнські засади закладені в книзі актуальні для українців і сьогодні, про що засвідчує її сучасне
перевидання...».
На запрошення жіночого згромадження УГКЦ в Перемишлі, яке очолює пані Катерини Козак, в обговоренні
перевиданої ілюстрованої книги І.Я. Луцика «Життя святих», яка вийшла у Львові в видавництві
Ставропігійського Інституту в 1907 році, взяв участь, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи(ІСЄ), що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо.
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…Під час обговорення в жіночому згромадженні УГКЦ в Перемишлі перевиданої ілюстрованої книги І.Я.
Луцика «Життя святих», яка видана у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту у 1907 році, виступив
завідувач Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України Віктор Ідзьо, який наголосив: «…що нинішній Інституту Східної Європи у Львові є правоприємником
науково-освітніх, християнських і видавничих традицій Львівського Ставропігійського Інституту, який заснувала
у 1788 році імператриця Священної Римської імперії, королева Королівства Галичини і Володимирщини МаріяТерезія… Як раніше так і сьогодні втілюючи українські християнсько-видавничі традиції Ставропігійського
Інституту, сьогодні в Українській державі, Інститут Східної Європи у Львові теж видає християнські наукові
монографії, брошури, а також друкує праці в своєму науковому журналі «Українознавець»...».

На завершення обговорення, попередньо відвідавши Український Народний Дім та центр давнього міста
Перемишля, що вверху на фото, завідувач Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ, академік Віктор Ідзьо
наголосив: «що християнські засади, так яскраво викладені в ілюстрованій книзі І.Я. Луцика «Життя святих», що
вийшла у Львові в Ставропігійському Інституті в 1907 році і яка перевидана в Україні, що обговорюється
сьогодні у місті Перемишлі в Республіці Польща, дійсно потребують втілення в християнській науково-освітній
системі України, Польщі та передусім, в християнській науково-освітній системі Української Греко-Католицької
Церкви…».
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Презентації наукових праць вчених Кафедри Українознавства на ІХ Міжнародній науковій конференції
«Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях».
18 листопада 2017 року на ІХ Міжнародній науковій конференції «Козацтво як національна еліта в
Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника
Української козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.). відбулися
презентації наукових праць вчених Кафедри Українознавства з козацьких проблем: В. Ідзьо. «Запорізьке
козацтво як національна еліта в Українській державі XV-XVIII століть. - Львів, 2017р.», Т. Каляндрука «Козаки.
Слов’яни проти орди». - Львів, 2017р., Володимира Пилата «Кодекс лицарської честі». - Львів , 2016р.

В їх обговоренні взяли участь науковці, викладачі вузів з України: Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Тернополя,
Івано-Франківська, Жовкви, Хуста, Польщі: Перемишля, Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини: Братіслави, Італії:
Риму. Учасників та гостей привітав завідувач Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ, редактор журналу
«Українознавець», організатор Міжнародної наукової конференції, доктор історичних наук, академік В. Ідзьо.
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Презентація на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи нової наукової монографії
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів».
- Івано-Франківськ, 2017р.». Львів, 25 листопада 2017 року.
25 листопада 2017 року в Львові, з 11 години, з нагоди для народження автора, відбулась презентація нової
наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Нарис історії
Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.»
на яку прибули вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи. На засіданні Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи були присутні всі завідувачі Відділень Кафедри Українознавства, гості з Чехії, Польщі,
Італії, які привітали вихід нової наукової праці, яка дослідила iсторію Української Греко-Католицької Церкви – за
свідченнями джерел з російських архівів...

Автор презентованої монографії «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями
джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.» доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо.
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На презентації нової наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук
Вищої Школи України - «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел
російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.». була зачитана рецензія доктора філософії, професора Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, завідувача відділення «Християнська філософія» Олега Васильовича
Огірка.
Вченими, учасниками презентації в Львові, було одобрено презентацію монографії доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача відділення «Християнська історія»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо «Нарис історії Української Греко-Католицької
Церкви – за свідченнями джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.» під час вшанування укладача
Берестейської Унії Папи Римського Климента VIII біля його мовзолею у церкві Санта Марія Маджоре, за
сприянням владики Іринея Білика, під час науково-освітньої подорожі вчених Інституту Східної Європи 10-14
грудня 2017 року до Неаполя та Риму...
З монографією можна ознайомитися в Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Презентація та обговорення книги головного редактора Івано-Франківської обласної газети «Галичина»
Петра Парипи, Оксани Парипи «Великі Українці без масок» у Львові.
2 грудня 2017 року, за ініціативою завідувача Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ)
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо у Львові відбулась зустріч та
обговорення книги головного редактора Івано-Франківської обласної газети «Галичина» пана Петра Парипи
співавторки Оксани Парипи «Великі Українці без масок», що вийшла в Івана-Франківську в видавництві «Місто
НВ» у 2017 році.

Як наголосив у своєму виступі головний редактор Івано-Франківської обласної газети «Галичина» пан Петро
Парипа: «В основу книги «Великі Українці без масок» покладені зібрані дослідниками оповідки про життя,
пригоди, вдачу славетних, видатних, знаменитих, визначних і просто відомих людей Землі української і поза
нею»…
В своїй праці «Великі Українці без масок» автори Оксана Парипа, Петро Парипа показали визначних
українців такими, якими вони були в реальному житті, зі всіма хорошими рисами і не дуже про яких прості
українці знають здебільшого з підручників на автобіографічних нарисів…
В книзі Оксани Парипи, Петра Парипи «Великі Українці без масок», сконцентровано понад дві тисячі
оповідок про життя майже трьох сотень великих українців написані на документальній основі, які розповідають
про цікаві часом неймовірні випадки з ними, їхніми,їх ні дивовижні здібності, інколи несподівані захоплення(
хобі), благородні і суперечливі взаємини з іншими людьми…».
Книга Оксани Парипи, Петра Парипи «Великі Українці без масок», наголосив у своєму виступі завідувач
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктора Ідзьо є цікаваю для всіх українців тому, що вперше показує у побуті великих українських діячів…

…На завершення зустрічі завідувач Кафедри Українознавства ІСЄ доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України Віктора Ідзьо подарував гостю землячку Петру Парипі з Івано-Франківська свої визначні наукові
праці:«Король Данила та Українська держава в ХІІІ ст.» та «Король Лев - володар Русі у 1291-1301 роках»…
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Вшанування Кафедрою Українознавства Папи Римського Іннокентія IV та презентація наукової праці
«Українська держава в ІХ-ХV століттях» в громаді УГКЦ та у соборі Святого Януарія в місті Неаполі.
10 грудня 2017 року на запрошення Голови Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отця
Української Греко-Католицької Церкви Романа Войцехівського, делегація Кафедри Українознаства ІСЄ на чолі з
завідувачем Кафедрою Українознавства, директором ІСЄ, доктором історичних наук, професором, академіком
Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо, приїхала у місто Неаполь, де покоється в соборі Святого
Януарія Папа Римський Іннокентій IV, щоби відзначити 770 річчя(1247-2017рр.) визнання українського
християнського обряду, українських православних християнських традицій Української Православної Церкви та
звичаїв Української держави ХІІІ століття утвердженими Папою Римський Іннокентій IV, рівноправними у
Вселенській Церкві на передодні Унії Церков, утворення Українського королівства та коронації великого князя
Данила на короля Руси-України…

Власне з причини цієї події Голову Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отця Романа
Войцехівського директором ІСЄ, доктором історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо нагороджено Грамотою Інституту Східної Європи та державним прапором України.
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Дальше за дорученням Голови громади УГКЦ міста Неаполя отця Романа Войцехівського, делегація Кафедри
Українознавства ІСЄ на чолі з завідувачем, доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України
В. Ідзьо, була передана дяку громади міста Неаполя пану Василю Гусаку, який провід екскурсію по центральній
частині міста Неаполя, довів до собору та мощей Св.Януарія, і до пантеону Папи Римського Іннокентія IV…
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Дальше делегація Кафедри Українознавства ІСЄ на чолі з завідувачем, доктором історичних наук, професором
академіком АНВШ України Віктором Ідзьо, вперше виявивши поховання Папи Римського Іннокентія IV засновника Українського королівства, повернулась в Українську Церкву на урочисту літургію, на яку нас
запросив Голови Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отець Роман Войцехівський.
В програмі також була передбачена зустріч з українцями міста Неаполя, презентація наукових праць
завідувача Кафедрою Українознавства ІСЄ доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзьо, рецензія на працю доктора філософії, професора Олега Огірка та подальше вшанування Папи
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Римського Іннокентія IV на його могилі в соборі Святого Януарія за участю Голови УГКЦ громади міста
Неаполя отця Романа Войцехівського, дяка Василя Гусака та української громади міста Неаполя…
Перед Службою Божою отцю Роману Войцехівському та дяку Василю Гусаку були подаровані наукові праці
майбутньої презентації, щоб вони могли познайомитися з нами і задати автору свої запитання…

Голова УГКЦ в місті Неаполі о. Роман Войцехівський, дяк Василь Гусак під час Служби Божої 10.12.2017р.
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У висновок подорожі вчених Кафедри Українознавства у місто Неаполь, слід наголосити, що програма з
вшанування Папи Римського Іннокентія IV - засновника Українського королівства, презентація наукової праці
завідувача Кафедрою Українознавства, академіка Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIVстоліття» пройшли з
великим успіхом. Дальше за участю о. Романа Войцехівського відбулась подорожв собор святого Януарія...
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…Після молитви, служби Божої і вшанування в соборі Святого Януарі, за участю о. Романа Войцехівського,
академік Віктолр Ідзьо у висновок свого виступу на могилі Папи Римського Іннокентія IV наголосив: ”… Папа
Римський Іннокентій ІV, що заснував в 1253 році Українське королівство в середині ХІІІ століття утворив для
українському народу Українську християнську державу в ХІІІ столітті, західноєвропейського типу…
Наголошу, що світське ім’я Папи – Сінібальдо де Фієскі (Sіnіbaldo de Fіeschі), за національністю він італієць.
Народився у 1195 році в місті Генуї. Деякі джерела свідчать, що майбутній Папа Римський Інокентій ІV
народився в родинному замку-помістю в Манаролі в 1195 році поблизу міста Генуї і був сином місцевих
визначних аристократів Беатриси Грилло і Уго де Фієскі, графа Лаваньї. Їхній соціальний і політичний високий
графський статус дав змогу майбутньому Папі Римському Інокентію ІV отримати прекрасну освіту в найкращих
університетах міст Парми і Болоньї. В знаменитому Болонському університеті, після успішного його закінчення,
граф Сінібальдо де Фієскі викладав канонічне право.
Отримавши блискучу юридичну освіту, з 1218 року граф Сінібальдо де Фієскі обіймав визначні посади в
Римській курії.
За свідченнями джерел з Ватиканського архіву та досліджень біографів, граф Сінібальдо де Фієскі вступив на
службу Римській Вселенській Церкві в місті Пармі 20-х роках ХІІІ століття, а вже за правління Папи Римського
Гонорія ІІІ працював в Римі авдитором. Папа Римський Григор ІХ призначив його віце-канцлером Апостольської
Столиці. Перед сходженням на папський престол граф Сінібальдо де Фієскі у 1226-1227 роках був активним
канцлером Святої Вселенської Церкви, де за успішну працю 18 вересня 1227 року був обраний кардиналом
церкви Сан-Лоценцо-ін-Лучіно. В 1235 році він виконував обов’язки єпископа Альбенгі.
В 1235-1240 роках кардинал-граф Сінібальдо де Фієскі виконував обов’язки губернатора Анкони. З 1240 року
кардинал де Фієскі перебував в Римі при Папі Целестині ІV. Після смерті Папи Римського Целестина ІV, який
був обраний Папою Римським 25 жовтня 1241 року і керував Римською Вселенською Церквою всього 15 днів,
після його смерті, кардинал-граф де Фієскі був обраний його приємником.
Обрання кардинала-графа Сінібальдо де Фієскі Папою Римським Інокентієм ІV відбулось тільки через півтора
року після смерті Папи Римського Целестина ІV. 12 червня 1243 року кардинали прийняли рішення на користь
обрання новим 180 Папою Римським кардинала-графа де Фієскі.
Ставши Папою Римським, кардинал-граф де Фієскі продовжив християнську політику зближення Західної і
Східної Церкви, яку проводив його попередник Папа Римський Інокентій. Бачимо це і у виборі титулу – Папи
Римського Інокентія ІV, який як і його попередник Папа Інокентій ІІІ – граф де Саньї, король Сицилії, теж мав як
папський, і власний родовий графський герб…

Графський герб Римського Іннокентія ІV Папи.
Папський герб Папи Римського Іннокентія IV.
Власне під іменем Папи Римського Іннокентій ІV, високо освітчений граф-папа, за безпосередньою участю
монахині – великої княгині Анни, яка бажала бачити свого сина “Царем в Руській землі”, відновив переговори з
володарем Української держави великим князем Данилом Галицьким. Переговори з 1244 до 1247 року сприяли
до визнання ним українського християнського обряду, українських звичаїв і культурно-християнських традицій
Української держави рівними у Вселенській церкві, а в 1253 році – до утворенням Папою Римським Іннокентієм
ІV Українського королівства та офіційної коронації великого князя Данила на короля Руси-України” - наголосив
у висновок промови, органівзатор подорожі до Папи Римського Іннокентія IV в Неаполь, академік Віктор Ідзьо...
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Коронація великого князя Данила на короля Руси-України в 1253 році (Худ. М. Канюс).
Реконструкція корони Данила Романовича (Меценат і реконструктор І. Жук).
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Презентації в Українській Папській Колегії в Римі наукових праць завідувача Кафедрою
Українознавства ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзьо - «Українська держава в ІХ-XIV століттях» та «Нарис історії Української ГрекоКатолицької Церкви за свідченнями джерело російських архівів» 11 грудня 2017 року.
На запрошення студентів Української Папської Колегії в Римі 11 грудня 2017 року за участю вчених та
Кафедри Українознавства ІСЄ, відбулась презентація наукової праці завідувача Кафедрою Українознавства,
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, лауреата премії ім. Короля Данила Віктора Ідзьо
«Українська держава в ІХ-XIV століттях», яка вийшли в місті Івано-Франківську в 2017 році...
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Цього ж для в Українській Папській Колегії в Римі відбулась наступна презентація наукової праці завідувача
Кафедрою Українознавства ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
«Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви за свідченнями джерело російських архівів»…
На завершення зустрічі завідувач Кафедрою Українознавства ІСЄ, академік В. Ідзьо подарував студентам
Української Папської Колегії в Римі, як презентовані праці, так і електронне видання всіх свої наукових праць.
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Візит на запрошення головного упорядника архіву Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого
в Римі, сестри ЧСВВ Дарії та отця-докторанта ЧСВВ Йосафата вчених Кафедри Українознавства ІСЄ до
Базиліки Святої Софії, Українського Католицького Університету
та Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в місті Римі, 11 грудня 2017 року.
На запрошення головного упорядника архіву Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі, сестри
ЧСВВ Дарії та отця-докторанта ЧСВВ Йосафата, вчені Кафедри Українознавства ІСЄ відвідали Базиліку Святої
Софії, Католицький Університет та Музей митрополита та патріарха Йосифа Сліпого в Римі…

Пам’ятник українському пророку Тарасу Григоровичу Шевченку на території Базиліки Святої Софії,
Українського Католицького Університету та Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі.
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Вчені Кафедри Українознавства відвідали приміщення під Базилікою Святої Софії де покояться владики і
отці, засновники Базиліки Святої Софії в Римі, вислухали розповіді отця Йосафата та сестри Дарії про всіх діячів
Базиліки…

…Від Кафедри Українознавства виступив професор Олег Огірко, який виголосив доповідь про Базиліку
Святої Софії, зокрема помолився і відзначив діяльність свого вчителя отця-доктора Івана Музички…
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…Під час свого виступу, професор Олег Огірко також наголосив на великому вкладі в заснування Базиліки
Святої Софії та Українського Університету в Римі митрополита і патріарха Йосифа Сліпого…
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…На завершення візиту на запрошення головного упорядника архіву Музею, сестри ЧСВВ Дарії, вчені
Кафедри Українознавства ІСЄ відвідали Музей митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі та зробили запис
у Книзі відвідувачів, наголосивши на великому вкладі митрополита і патріарха Йосифа Сліпого…
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Подорож вчених Кафедри Українознавства ІСЄ в собор Святого Павла в Римі.
Подорож делегації Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в собор Святого Павла в Римі, було
здійснено завдяки отцю-докторанту ЧСВВ Йосафату, якому складаємо Подяку.
Сам собор Святого Павла - апостола, де знаходиться гробниця і мощі Святого Павла-апостола, закладено в
IV столітті нашої ери в епоху першого християнського імператора Костянтина Великого.

523

Зразу ж після побудови, оскільки був побудований на кошти першого римського імператора-християнина,
собор так і називався - «Костянтинова Базиліка».
Проведені археологічні дослідження в XІХ та ХХ століттях у нижній частині собору виявили розвалені абсиди
першої «Костянтинової Базиліки» IV століття нашої ери.

Слід наголосити, що за твердженнями римських археологів, «Костянтинова Базиліка» IV століття нашої ери
була орієнтована в протилежному напрямку по відношенню до сучасного розміщення собору Святого Павла.
В «Костянтиновій Базиліці» IV століття нашої ери, археологами була віднайдена і археологічно досліджена
«Гробниця Святого Апостола Павла», тому на цьому місці в подальшому постав собор Святого Павла Апостола,
назву якого і носить сучасний « Катлицький Університет Павла Апостола» з яким в 2016 році уклав Угоду про
співпрацю та партнерство - Інститут Східної Європи…
В сьогоднішній реконструкції, за решіткою в дальній частині, можна побачити бокову поверхність саркофага
із необробленого мармуру, який поміщує поховання Святого Павла Апостола.
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Тут же виявлено ланцюг Святого Апостола Павла. Сьогодні в бронзовій капсулі з позолотою, що знаходиться
між могилою Апостола Павла і Папським вівтарем, зберігається 9 сегментів цього ланцюга.

Стародавня християнська легенда також стверджує, що цим ланцюгом був закутий Святий Апостол Павло за
давньою римською традицією, за якою заковували полонених і політичних та релігійних злочинців у
стародавньому Римі. За обставин відвідин делегацією Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
собору Святого Апостола Павла в Римі подаємо нище фото-звіт…
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Подорож делегації Кафедри Українознавства ІСЄ в собор Святого Івана Хрестителя у Римі в 2017 році.
Подорож делегації Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в собор Святого Івана Хрестителя в
2017 році, було здійснено завдяки отцю-докторанту ЧСВВ Йосафату Ковалю, якому складаємо Подяку.
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Слід наголосити, що в 2016 році делегація Інституту Східної Європи разом з громадою Української ГрекоКатолицької Церкви, що функціонує в соборі Святого Івана Хрестителя в Римі, вшановували Папу Римського
Іннокентія ІІІ, як засновника Галицького королівства в 1215 році, з нагоди 800-ліття його відходу у вічність…
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За обставин відвідин делегацією Інституту Східної Європи соборі Святого Івана Хрестителя в Римі у 2017
році подаємо нище фото-звіт з інтер’єрів собору та прилеглої території, яка йому належить…
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Слід також наголосити, що делегація Інституту Східної Європи в соборі Святого Івана Хрестителя в 2017 році
вшановувала і Папу Римського Лева ХІІІ, який висвятив на слугу Божого митрополита Андрея Шептицького.
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Подорож делегації Кафедри Українознавства ІСЄ в собор «Санта Марія Маджоре» у Римі в 2017 році.
Подорож делегації Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в собор «Санта Марія Маджоре» в
2017 році, було здійснено завдяки запрошенню каноніка собору «Санта Марія Маджоре», владики Іринея Білика,
якому складаємо Подяку.
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Слід наголосити, що в 2016 році делегація Інституту Східної Європи разом з каноніком собору «Санта Марія
Маджоре» владикою Іринеєм теж вшановували Папу Римського Климента VIIIІ, як укладача Берестейської унії…
Цього 2017 року, керівник делегації, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо, після Служби Божої в соборі, презентував нову працю - «Українська
Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів», сконцентрувавши основну увагу на
розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та засновник УГКЦ…

533

Папа Римський Климент VIII – укладач Берестейської Унії та засновник УГКЦ.
VIII (Іпполіто Альдобрандіні) народився 24 лютого 1536 у Фано, біля Флоренції.
Як й його батько, отримав блискучу юридичну освіту… В віці 45 років у 1580 році став священником…
В 1585 році був призначений кардиналом і виконував функції папського легата в Польщі, де підтримував
кандидатуру Максиміліяна Габсбурга після смерті польського короля Стефана Баторія…
Початок понтифікату 30 січня 1592 року, інтронізація на Папу Римського Климента VIII відбулось 2 лютого
1592 року.

Портрет та родовий і папський герб Іпполіто Альдобрандіні - Папи Римського Климента VIII.
Суворо засуджував практику непотизму, але, ставши Папою Римським Климентом VIII, призначив
кардиналами чотирьох своїх родичів. Одним з них був П'єтро Альдобрандіні, який отримав пурпур в 22 роки і
заміщав його у всіх найважливіших справах. Папа Римський Климент VIII здійснювали сумісне правління як
в політичних, так і в релігійних справах. Зв'язки з Іспанією дещо слабшали, і апостольська столиця знову
зближувалася з Францією. Заходи зроблені Папою Римським Климентом VIII дозволили розширити
територію Папської держави…

Папа Римський Климент VIII - укладає Берестейську Унію в 1595 році.
В 1596 році Папою Римським Климентом VIII була укладена Берестейська унія, яка остаточно і навічно
з’єднала Українську Церкву у Вселенській. 18 січня 1597 року Папа Римський Климент VIII скерував
спеціальний лист Львівському латинському архиєпископу Яну Димітру Соліковському, якому доручив опіку над
новопосталою Українською Греко-Католицькою Церквою. В 1600 році Папа Римський Клемент VIII з
величезною помпою відкрив Ювілейний рік, на який прибуло майже 3 мільйони паломників. Папа Римський
Климент VIII страждав від подагри, був змушений провести велику частину свого подальшого життя нерухомо в
ліжку. Помер Папа Римський Климент VIII у березні 1605 року.
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Папа Римський Климент VIII спочатку був похований у соборі Святого Петра, а пізніше Папа Римський Павло
V (1605-1621рр.) переніс його мощі в 1646 р. у мавзолей, побудований для нього у соборі Санта Марія Маджоре».
Папа Римський Климент VIII уклавши на віки Берестейську Унію та заснувавши Українську Греко-Католицьку
Церкву, зробив велику справу як для української церкви, українського народу, так і для української держави наголосив у висновок доповіді, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо»…

Делегація Кафедри Українознавства в соборі «Санта Марія Маджоре», біля мавзолею Папи Римського
Климента VIII – укладача Берестейської Унії та засновника Української Греко-Католицької Церкви.
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На завершення вшанування Папи Римського Климента VIII, делегація Кафедри Українознавства ІСЄ на чолі з
владикою Іринеєм, заколядувала перед «Яслами Ісуса Христа», що є у соборі «Санта Марія Маджоре»…
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Презентації наукових праць засновника та завідувача Кафедрою Українознавства ІСЄ, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIV
століття» та «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»
у Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину.
Презентація наукових праць завідувача Кафедрою Українознавства Інститутку Східної Європи, доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Українська держава
ІХ-XIV століття» та «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів» у
Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину відбулась 12
грудня 2017 року і розпочалась з вручення Грамот - владиці ЧСВВ Іринею Білику, вченим Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи: професору Олегу Огірку, доценту Вадиму Артюху, секретарю Олегу
Попруженку, які приїхали на святкування в делегації Інституту Східної Європи до Ватикану та Риму…
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Подарунки від Кафедри Українознавства ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзьо, зокрема його наукові праці «Українська держава ІХ-XIV століття», «Українська Греко-Католицька
Церква – згідно свідчень джерел російських архівів» «Ранньослов’янське суспільство, ранньослов’янська
державність і зародження та становлення християнства на території України», а «В.C. Ідзьо. Збірка наукових
праць. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи», 2015р. - Випуск І.» у
Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину, 12 грудня
2017 року були подаровані вченим Василіанського монастиря у Римі, які урочисто прийняв від Чину Святого
Василія Великого Української Греко-Католицької Церкви в Римі, докторант, отець ЧСВВ Йосафат Коваль…

540

541

542

У висновок презентації наукових праць завідувача Кафедрою Українознавства ІСЄ, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIV століття», «Українська ГрекоКатолицька Церква - згідно свідчень джерел російських архівів» у Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре»
з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину слід наголосити, що вони супроводжувалися рецензіями
професорів: О. Огірка, З. Партико, які будуть опубліковані в науковому журналі «Українознавець»….
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Науково-освітня зустріч вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
з польськими вченими в Григоріанському Папському Університеті 12 грудня 2017 року.
На запрошення віце-ректора, професора Кафедри церковної історії, доктора церковної історії Григоріанського
Папського Університету, отця Яна Мікрута, 12 грудня 2017 року, відбулась науково-освітня зустріч з делегацією
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, що прибула до Ватикану на зустріч з Святійшим отцем
Франциском, Папою Римським.

Слід наголосити, що науково-освітня зустріч українських і польських вчених відбулась та сприянням каноніка
собору «Санта Марія Маджоре», владики УГКЦ Іринея Білика та участю докторанта, отця ЧСВВ Йосафата.
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Під час науково-освітньої зустрічі, після презентації польською стороною своїх нових наукових церковноархівних досліджень, голова української науково-освітньої делегації, завідувач Кафедрою Українознавства
Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, презентував
свою нову наукову працю «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»,
сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та
засновник Української Греко-Католицької Церкви» на яку надав позитивну наукову рецензію, присутній на
зустрічі, член української науково-освітньої делегації, доктор філософії, професор Олег Огірко…

Між вченими відбулась жвава дискусія з проблем наукового дослідження джерел та написання праць за
сукупністю вивчених українських, польських, римських та ватиканських архівів, які повинні пролити світло на
розвиток загально-європейської, як світської так і церковної історії, філософії, етики та християнської культури…

Надіємось, що науково-освітня зустріч в Григоріанському Папському Університеті українських і польських
вчених, які обмінялися досвідом, послужить розбудові подальшої науково-освітньої співпраці…
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Святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 1165-ти ліття української державності
в час презентації наукової праці «Українська держава в ІХ-XIV століттях» на свято апостола Андрія
Первозванного у державі Ватикан в соборі Святого Петра 13 грудня 2017 року в день зустрічі з
Святійшим отцем Франциском, Папою Римським.
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Науково-освітня діяльність вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в Ватикані
у 2017 році - за інформаційними свідченнями владики Української Греко-Католицької Церкви
Іринея Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре».
Науковці зі Львова вшанували Папу Берестейської Унії.
До Папської базиліки «Санта Марія Маджоре» зі Львова прибули науковці та співпрацівники Інституту
Східної Європи, щоб вшанувати Папу Климента VIII (1592-1605), під час понтифікату якого була підписана
Берестейська унія.
9 жовтня 1596 року король Сигізмунд ІІІ Ваза і київський митрополит Михайло Рогоза за дорученням Папи
Климента VIII скликали в Бересті, в церкві святого Миколая церковний собор для офіційного проголошення унії.
Львівський латинський архієпископ Ян Димітр Соліковський представляв РКЦ.
18 січня 1597 року Папа Римський Климент VIII скерував спеціальний лист Львівському латинському
архиєпископу Яну Димітру Соліковському, якому доручив опіку над новопосталою Українською ГрекоКатолицькою Церквою.
Папа Римський Климент VIII спочатку був похований у соборі Святого Петра, а пізніше Папа Римський Павло
V (1605-1621рр.) переніс його мощі в 1646 р. у гробницю, побудовану для нього.
В Паолінській каплиці Базиліки перед чудотворною іконою «Спасіння народу римського» владика Іриней
Білик, член Капітули цієї Базиліки, відслужив молебень до Богородиці та привітав учасників делегації та гостей і
уділив своє Архієрейське благословення. В цій же каплиці знаходиться мавзолей Папи Римського Климента VIII.
В Папській залі Базиліки керівник делегації, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо презентував свою нову працю - «Українська Греко-Католицька
Церква – згідно свідчень джерел російських архівів», сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа
Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та засновник Української Греко-Католицької Церкви». З
доповіддю виступив також професор Олег Огірко, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи.

Відтак директор Інституту Східної Європи, професор Віктор Ідзьо вручив вітальні грамоти учасникам
делегації та владиці Іринею за співпрацю з Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи та за
запрошення відвідати Вічне Місто Рим і сприяння в успішній подорожі…
http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1392-naukovo-osvitnja-zustrich-v-rymi-ukrajinskyh-i-polskyhvchenyh-v-papskomu-grygorianskomu-universyteti.html
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Науково-освітня зустріч в Римі українських і польських вчених
в Папському Григоріанському Університеті.
На запрошення польського професора факультету історії та культурної спадщини Церкви та місіології
Папського Григоріанського університету Яна Мікрута відбулась науково-освітня зустріч з делегацією Інституту
Східної Європи, що прибула до Риму в рамках вшанування Папи Берестейської унії Климента VIII.
Професор Ян Мікрут має академічну кваліфікацію в ряді європейських університетів: Кракова, Відня, Риму,
доктор богослов'я, гуманітарних наук та церковної історії, проводить декілька курсів з історико-агіографічних
дисциплін, автор серії наукових видань «Католицька Церква в Радянському Союзі від Жовтневої революції до
перебудови».
В цьому університеті викладає багато інших професорів єзуїтів з Польщі. Зокрема Декан теологічного
факультету професор Даріуш Ковальчик також з Польщі.

Під час науково-освітньої зустрічі, після презентації польською стороною своїх нових наукових церковноархівних досліджень, голова української науково-освітньої делегації, директор Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, презентував свою нову
наукову працю «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»,
сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та
засновник Української Греко-Католицької Церкви», на яку надав позитивну наукову рецензію присутній на
зустрічі, член української науково-освітньої делегації, доктор філософії, професор Олег Огірко.
Учасники зустрічі висловили сподівання, що науково-освітня зустріч в Папському Григоріанському
Університеті українських і польських вчених, які обмінялися науковим досвідом, послужить розбудові подальшої
науково-освітньої співпраці.
Між вченими відбулась жвава дискусія з проблем наукового дослідження джерел та написання праць за
сукупністю вивчених українських, польських, римських та ватиканських архівів, які повинні пролити світло на
розвиток загально-європейської, як світської так і церковної історії, філософії, етики та християнської культури.
Pontificia Universitas
Gregoriana, Universitas Gregoriana Societatis Jesu), заснований у 1551 році Ігнатієм Лойолою і Франциском Борджа
і названий на початку Scuola di grammatica, d'umanita e dottrina cristiniana («Школа граматики, гуманітарних наук і
християнського вчення»); був відомий також як Collegium Romanum (Римська колегія). Григоріанський
університет має факультети богослов'я, філософії, канонічного права, історії Церкви, місіології, суспільних наук.
При університеті існують інститути духовного життя, психології, релігійних досліджень, а також Вища школа
латинської мови і літератури. Актуальна кількість студентів, які навчаються на всіх факультетах та
університетських програмах: ≈12 000.
Слід наголосити, що ця наукова зустріч українських і польських вчених відбулась за сприянням владики
УГКЦ Іринея Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре» та участю докторанта, отця
Йосафата Коваля ЧСВВ…
http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1388
-naukovci-zi-lvova-vshanuvaly-papu-berestejskojiuniji.html
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Львівські науковці на аудієнції з Папою Франциском.
В рамках вшанування Папи Климента VIII, який підписав в 1595 році Берестейську унію, який спочиває в
Папській базиліці «Санта Марія Маджоре», та науково-освітньої зустрічі в Папському Григоріанському
Університеті, група науковців з України на чолі з директором Інституту Східної Європи, доктором історичних
наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо, мали можливість побувати
на аудієнції з Папою Франциском в аулі Павла VI.

Перед аудієнцією науковці молилися в соборі святого Петра при гробах святого Йосафата, святих папів Івана
Павла II та Івана XXIII та біля мозаїк Київського князя святого Володимира і княгині Ольги в супроводі владики
УГКЦ Іринея Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре».

http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1398-lvivski-naukovci-na-audijenciji-z-papojufrancyskom.html
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Урочисте завершення святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 1165-ліття
української державності (852-2017рр.) презентацією наукової монографії доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України «Українська держава в ІХ-XIV століттях»
у Книжковому Дворику в Львові 23 грудня 2017 року.
На урочисте засідання Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) в Книжковий Дворик міста
Львова 23 грудня 2017 року, з 17 години, з нагоди завершення святкування Кафедрою Українознавства 1165-ліття
української державності(852-2017рр.), презентацію наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» прибули майже всі
вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, зокрема її професори: П.П. Кононенко, М.П. Недюха,
Я.С.Калакура, Т.П. Кононенко, О.В. Огірко, І.В. Огірко, В.О. Кобилюх, В.С. Гаркуша, З.В. Партико, І.Ю.
Квасниця; доценти Кафедри Українознавства: В.В. Гаюк, Т.Б. Каляндрук, В.С. Артюх, В.О. Хитрук, Г.Ю.
Гриценко.
На урочистому засіданні Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи були присутні майже всі
завідувачі відділень Кафедри Українознавства: завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та культури»
кандидат історичних наук, доцент Т. Каляндрук, завідувач відділення «Стародавньої історії України» кандидат
історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач відділення «Польсько-української історії та історії України»,
магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення «Класичної санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач
відділення «Сучасної української літератури» Д. Корній, завідувач відділення «Міжнародної народної
дипломатії» І. Мелех, завідувач відділення «Сучасного українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення
«Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач відділення «Української книжної справи та
книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення «Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний,
завідувач відділення «Міжнародної громадської співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання
історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук, завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо, а також
вчені-гості з Києва, Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Польщі (Вроцлава), Риму (Італія).
З нагоди візначення 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та презентації наукової книги доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» працівники
«Книжкового Дворика», які запросили презентувати нову книгу директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
організували виставку всіх його наукові монографій, за що Кафедра Українознавства ІСЄ, та науковий журнал
«Українознавець» вчергове складають «Книжковому Дворику» міста Львова велику Подяку!

Представляючи організатора урочистого святкування 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та
автора презентованої наукової монографії «Українська держава в ІХ-XIV століттях» завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, Голова Вченої Ради ІСЄ, професор
Кафедри Українознавства П.П. Кононенко наголосив, що доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України В.С. Ідзьо своєю монографією «Українська держава в ІХ-ХIV століттях». - Івано-Франківськ ”Сімик”,
2017р. - 754с. відкрив у Львові святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 1165-ліття
української державності(852-2017рр.). Його монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», встановила
дату започаткування української середньовічної держави в ІХ столітті... Презентована монографія, яку вчений
Віктор Ідзьо затвердив на Вченій Раді в Києві в середовищі визначних вчених Національного Науково-дослідного
Інституту Українознавства МОН України та Кафедри Українознавства ще в 2012 році, яскраве цьому
підтвердження, оскільки його праці з цієї тематики відомі з 2010 року... Тому монографія доктора історичних
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наук, професора, академіка АНВШ України, директора ІСЄ та завідувача Кафедрою Українознавства, Віктора
Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», водночас вивчає процеси зародження, становлення та
непреривний політичний, економічний, культурно-християнський розвиток українського народу, Української
держави в ІХ-XIV століттях…

Cлід наголосити, що 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.

…На презентації 13 грудня 2017 року, звертаючись до вчених Кафедри Українознавства та гостей з Польщі та
Італії, П.П.Кононенко, наголосив: «монографія доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук
Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені Данила
Галицького, засновника та завідувача Кафедри Українознавства Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях», є велике наукове надбанням як Кафедри Українознавства так і усього Інституту Східної Європи, яку
автор виконав на джерелах за українською та європейською науковою традицією….
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А це значить, що Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи першою популяризуючи святкування
1165-ліття української державності (852-2017рр.) показує незалежну історію Української держави ІХ-ХIV
століть, демонструє державницьку позицію в лоні суспільства - українських вчених, магістрів, студентів, та у
ширших колах української міжнародної громадськості…».
Голова Вченої Ради ІСЄ, аскадемік П.П.Кононенко характеризуючи працю доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та
Міжнародної премії імені короля Данила Галицького, засновника та завідувача Кафедри Українознавства Віктора
Ідзьо наголосив: «монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» рецензована чільними докторами
історичних наук, професорами та академіками з цієї профільної історичної проблематики, вона робить глибокий,
фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, топографічних та картографічних джерел,
більшість яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше на підставі свідчень 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 свого виступу академік П.П.Кононенко відзначив: «доктором історичних наук, професором,
академіком АНВШ України, лауреатом премії імені ак. І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії ім. Данила
Галицького, завідувачем Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» Віктором Ідзьо в
науковій праці «Української держави в ІХ-ХIV століттях», встановлено, з нагоди 1165-ліття української
державності (852-2017рр.), що: «давні та середньовічні українці створили свою міцну українську європейську
державність, яка у продовж багатьох століть непереривної історії розвитку, кристалізувала в Україні-Руси та
Європі нові прогресивні політичні, економічні та культурно-християнські форми державного правління з ІХ
століття, які не загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як державі, відродитися у ХХ столітті».
Дальше до присутніх звернувся автор монографії «Українська держава в ІХ-XIV століттях» доктор історичних
наук, професор, академік АНВШ України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної
премії ім. Данила Галицького, завідувач Кафедри Українознавства Віктор Ідзьо, який наголосив; «що сьогодні на
урочисте засідання Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, 14 квітня 2017 року, з нагоди
святкування 1165-ліття української державності (852-2017рр.), на презентацією наукової монографії «Українська
держава в ІХ - XIV століттях» прибула гостя з Польщі, історик, докторант Вроцлавського Університету Катерина
Хоронжук, яка підтримує українське історичне святкування…
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…У висновок наголошу, що сьогоднішнє святкування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи
здійснюється за підтримкою громадськості міста Львова»… Тому презентація монографії доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-XIV століттях», яка вийшла
в 2017 році, наголосили вчені Кафедри Українознавства нам вдалося…

Презентація наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» відзначила велику роль академіка Віктора
Ідзьо становленні української науки, освіти, мови, літератури та української політології…, підсумувала науковоосвітню, культурно-християнську працю вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в 2017
році… Після завершення презентації, під керівництвом директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
відбулась нарада з професорами та завідувачами відділень Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи.
Були обговорені плани науково-освітньої діяльності та координації співпраці у 2018 році. В нараді вчених
Кафедри Українознавства взяли участь також всі заступники директора Інституту Східної Європи…
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Літопис Руський (1989-2019 рр.) – 30 років з часу виходу «Літопису Руського» у перекладі
українською мовою вченим Леонідом Махновцем, який є історичною Біблією української нації.
13 січня 2018 року, з нагоди 15-ти Кафедри Українознавства(2003-2018рр.), вчені Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи, влаштували відзначення до 30-ти ліття виходу «Літопису Руського»(1989-2019рр.),
українською мовою, в оригінальному перекладі вченого-мовознавця Леоніда Махновця, вихід якого будемо
відзначати в 2019 році, який для Української держави, українського народу, є українською історичною Біблією.
У відзначенні взяли участь вчені Кафедри Українознавства, Інституту Східної Європи, гості з Риму та Праги...

На урочистому засіданні з нагоди Дня народження Т.Г. Шевченка та 15-тилітнього ювілею(2003-2018рр.)
Кафедри Українознавства з науковою доповіддю з проблем українського літописання ІХ-ХІІІ століть, перед
вченими Кафедри Українознавства, співробітниками Інституту Східної Європи та гостями, зокрема вченимимовознавцями з Риму, Праги виступив, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНШ України Віктор Святославович Ідзьо.
З основними витягаминаукової доповіді доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзьо можна
познайомитися гостям з Риму та Праги на сайті Інституту Східної Європи - www.easterneurope.nethouse.ua
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Урочисте вшанування Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) 14 січня 2018 року,
з нагоди свята Василія Великого визначного вченого-козакознавця, завідувача Відділення «Козацька
Санскритологія», професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Василя Кобилюха.
14 січня 2018 року, з нагоди Свята Старого-Нового року та Василія Великого, Кафедрою Українознавства
Інституту Східної Європи організовано урочисте вшанування вченого-козакознавця, завідувача Відділення
Кафедри Українознавства «Козацька Санскритологія» Інституту Східної Європи, визначного Санскритолога
України, Європи та Світу, професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи - Василя Кобилюха.
У вшануванні визначного Санскритолога України, Європи та Світу, професора Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи Василя Кобилюха взяли участь: директор Інституту Східної Європи, завідувач
Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, віце-президент Академії Наук ”Трипільська
Цивілізація”, академік Академії Наук Вищої Школи України, академік Міжнародної Академії Євразії, лауреат
премії імені академіка І.П. Крип’якевича, лауреат Міжнародної премії ім. Данила Галицького, генерал козацтва Віктор Ідзьо, завідувач Відділу «Дослідження історії козацтва», заступник директора Інституту Східної Європи,
доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, генерал козацтва - Тарас
Каляндрук, та інші вчені Кафедри Українознавства...

На урочистому вшануванні професора-санскритолога та козакознавця Василя Кобилюха Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи 14 січня 2018 року, з нагоди свят Свята Старого - Нового року та
Василія Великого також було наголошено, що 17 листопада 2018 року з 11 години у приміщенні Львівської
обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13), Відділення: «Дослідження історії козацтва»
Інституту Східної Європи, яке 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 ст.» яка присвячена 360 - літтю укладення Гадяцької угоди України з Польщею(16582018рр.). Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції передбачається обговорення ряд
актуальних питань, зокрема: 1. Роль Відділення: «Дослідження козацтва» Інституту Східної Європи у створенні
нового міжнародного координаційного центру козацтва з проблем наукового дослідження сучасного
українського козацтва. 2. Роль Відділення: «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 Відділення «Дослідження історії козацтва» ІСЄ, професор
Т. Каняндрук). На адресу урочистого вшанування прийшло привітання від Голови Вченої Ради ІСЄ, доктора
філологічних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, генерала козацтва з Києва Петра Кононенка. Для бажаючих взяти участь у Міжнародній науковій конференції наголошено, що для
козацьких організацій, громадських та наукових діячів продовжується реєстрація тем наукових доповідей за
електронною адресою: Е-mail: ukrainoznavezz@ukr.net до 15 листопада 2018 року.
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У свята Водохрешчя вчені Кафедри Українознавства, відсвяткували 230 років(1788-2018рр.)
діяльності Ставропігійського Інституту - Інституту Східної Європи.
У свята Водохрешчя 19 січня 2018 року, вчені Кафедри Українознавства, співробітники ІСЄ відсвяткували 230
років (1788-2018рр.) з часу діяльності Ставропігійського Інституту - Інституту Східної Європи, який сьогодні
успадкував і продовжив наукову та освітню львівську традицію з епохи XVIII століття, з епохи, коли Священною
Римською імперією у Галицькому Королівстві було відновлено в 1788 році «Львівський Ставропігійський
Інститут», який до початку ХХ століття був єдиною науково-освітньою інституцією в Західній Україні, який
відігравав велику роль у науково-освітньому та культурно-християнському житті українців, формуючи наукову,
християнсько-релігійну та політичну еліту до ХХ століття...
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Сьогодні Ставропігійський Інститут - Інститут Східної Європи в час відзначення 230 роковин(1788-2018рр.)
з часу заснування, внаслідок відновлення спадкоємності в 2017 році та реєстрації 10 липня 2017 року в органах
юстиції України, працює на основі європейських цінностей в незалежній Українї, які базуюється на основі
європейської міжнародної науково-освітньої та культурно-християнської співпраці…

Засновник та завідувач Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи в Львові(2001-2018рр.) –
доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України,
Віктор Святославович Ідзьо.
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Продовження науково-освітньої та громадської співпраці Кафедрою Українознавства,
Інституту Східної Європи, завідувача Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale
Diplomazia Populare», заступника директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи з Римським
Католицьким Університетом імені Павла Апостола в 2018 році з метою спільного вшанування засновника
Українського Королівства – Святого Папи Римського Григорія VIII в італійському місті Салерно,
та Римських Пап: Іннокентія IV в Неаполі та Іннокентія IІІ в Римі.
2 лютого 2018 року на Кафедру Українознавства Інституту Східної Європи прибув з Риму завідувач
Відділення «Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» Кафедри
Українознавства, заступник директора з міжнародних відносин ІСЄ, журналіст-міжнародник Ігор Мелех.

За таких обставин на Кафедрі Українознавства під керівництвом завідувача Кафедрою Українознавства
доктора історичних наук. професора академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, вчених
Кафедри Українознавства, за участю участю та широкими пропозиціями, завідувача Відділення «Міжнародної
народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» І.Мелеха було обговорено план науково-освітньої
та громадської співпраці в царині міжнародної народної дипломатії в 2018 році в місті Римі, Неаполі та вперше в
місті Салерно де знаходиться пантеон засновника Українського королівства ХІ століття – Святого Папи Римcького
Григорія VII… На засіданні Кафедру Українознавства Інституту Східної Європи було наголошено на успішному
внашуванні в 2017 році в Неаполі засновника Українського Королівства - Папи Римського Іннокентія IV, а також
в Римі засновника Галицького Королівства - Папи Римського Іннокентія IІІ за участю та сприянням владики Уї Г
КЦ в Римі Іринея Білика, про що широко висвітлювала українська преса, зокрема газета Галичина…

567

Власне у 2018 році, було наголошено на нараді за участю завідувача Відділення «Християнська філософія»
Кафедри Українознавства ІСЄ, професора Олег Огірка організовуються вшанування та презентації нових
наукових праць Вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи в різних містах Італії….

На за вершення наради на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи завідувачу Відділення
«Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare» Кафедри Українознавства,
заступнику директора з міжнародних відносин Інституту Східної Євpопи, журналісту-міжнароднику Ігору
Мелеху, що прибув з Риму, було рекомендовано та наголошено на необхідності налагодження активнішої
міжнародної співпраці в 2018 році з Римським Католицьким Університетом імені Павла Апостола…
Завідувач Відділення «Християнська філософія» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи,
професор Олег Огірко наголосив на необхідності в 2018 році включити у програму вшанування та відвідини
мощей Святого Миколая в місті Барі, а також вшанувати українських культурних діячів, що покоються в Італії за
участю консульств та Посольства України в Італії, Посольства України при Святому Престолі…
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Обговорення на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи прийнятого закону в Польщі
«Про заперечення злочинів ОУН, Української Повстанської Армії проти поляків».
16 лютого 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи відбулося обговорення закону
прийнятого в Польщі «Про заперечення злочинів ОУН-УПА…», який передбачає в тому числі й кримінальну
відповідальність українців як у Польщі так і в світі. В обговоренні взяли участь вчені Кафедри Українознавства.

Під час обговорення на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи закону прийнятого в Польщі «Про
заперечення злочинів Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії проти поляків»,
вченими-професорами: Олегом Огірко, Віктором Ідзьо, та іншими вченими Кафедри Українознавства, було
засуджено прийняття цього ганебного антиукраїнського закону, оскільки він в першу чергу для українських та
польських вчених унеможливлює наукові дослідження з вище означеної наукової проблеми, а також проведення
міжнародних наукових конференцій, публікації та презентацій наукових праць на території Польщі. Взагалі,
спочатку з цього питання повинні би зробити висновки польські і українські вчені.
Вчені Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи закликали польських та українських колег
звернутися до Сейму, президента Польщі, Конституційного Суду Польщі, щоб скасувати цей ганебний закон…
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Презентація книги магістра, доцента Михайла Козака «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись»
в Перемишлі, 24 лютого 2018 року.
В суботу 24 лютого 2018 року, в Перемишльському відділі Українського Історичного Товариства, що в
Республіці Польща, відбулась наукова презентація книги магістра, доцента-українознавця Михайла Козака
«Гребенне – мрії з дійсністю обнялись».
На запрошення організатора і модератора презентації та обговорення книги магістра, доцента Михайла
Козака «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись», в обговоренні книги взяв участь, завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, головний редактор наукового журналу «Українознавець»,
що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.

…На презентації книги магістра, доцента Михайла Козака «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись» в Перемишлі
виступив завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, головний редактор
наукового журналу «Українознавець», що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо, який привітав вихід нової наукової праці магістра, доцента Михайла Козака «Гребенне –
мрії з дійсністю обнялись» і побажав автору подальших науково-краєзнавчих досліджень…
Оскільки, наголосив доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, це тільки перші екземпляри книги
і весь тираж її буде пізніше, я тільки бігло і зараз ознайомився з книгою, однак зразу можу наголосити, що
сьогодні українські наукові дослідження в Польщі, зокрема українських сіл і міст Українського Закерзоння в
раках нового українофобського не дружнього польського закону, стоять під загрозою…???
Кафедра Українознавства, Інститут Східної Європи вже звернулися до всіх державних установ Польщі,
президента Польщі, Конституційного суду Польщі, відмінити цей закон, який не сприяє дружнім
взаємовідносинам етнічно, мовно і культурно братських і близьких українського і польського народів, не дає
можливість науково досліджувати українсько-польські відносини, українські наукові проблеми на теренах
Закерзоння… Тому нове наукове дослідження магістра, доцента Михайла Козака внаслідок скорочення
демократії в Польщі, це великий подвиг… Власне за цей науковий подвиг, який досліджує історію українських
сіл і міст Закерзоння, я з повагою ставлюся до досліджень доцента М. Козака, як науковця і краєзнавця і надаю
його науково-краєзнавчій книзі «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись» - позитивну наукову рецензію…
Організатор та модератор презентації, від Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в
Польщі, магістр, доцент Михайло Козак у своєму виступі до присутніх, вчених Перемишльського відділення
Українського Історичного Товариства в Польщі, подякував доктору історичних наук, професору, академіку
АНВШ України В.С. Ідзьо за високу наукову оцінку його нової історико-краєзнавчої наукової праці….
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Завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо в Перемишлі під час презентації
науково-краєзнавчої праці доцента Михайла Козака - «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись».

571

День народження Т.Г. Шевченка на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи у 2018 році.
9 березня 2018 року, з нагоди Дня народження Тараса Григоровича Шевченка на Кафедрі Українознавства
Інституту Східної Європи за участю вчених редакційної ради та редколегії наукового журналу
«Українознавенць» відбулося вшанування українського пророка…

Вчені Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи за участю вчених з редакційної ради та редколегії
наукового журналу «Українознавенць», взяли участь в урочистому вшануванні Т.Г. Шевченка обговорили
збірник праць про Т.Г. Шевченка «Вічний як народ», який презентував для учасників вшанування Т.Г. Шевченка,
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, головний редактор наукового журналу
«Українознавець», доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор
Ідзьо, що на фото під час урочистої презентації книги…
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Презентація нової наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи академіка Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий”.
20 квітня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи відбулася презентація нової
наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя ”Король Руси-України
Роман Великий”.
В обговоренні взяли участь вчені Кафедри Українознавства та співробітники Інституту Східної Європи, а
також меценат “Князь Роман”, якому за сприяння у виході цього видадання, складаємо велику ПОДЯКУ.

Під час презентації наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий” також виступив офіційний рецензент,
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доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, член редколегії наукового
журналу “Українознавець” - Олег Огірко…

…З новою науковою монографією завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя ”Король Руси-України
Роман Великий” можна познайомитися у Львівській національній наукові бібліотеці імені Василя Стефаника,
або в електронному варіанті на сайті Інституту Східної Європи – www.easterneurope.nethouse.ua
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Науково-організаційне засідання вчених Інституту Східної Європи, редакційної ради наукового журналу
«Українознавець» з нагоди відкриття в Інституті Східної Європи Відділу «Прикладна лінгвістика».
28 квітня 2018 року на засіданні колективу Інституту Східної Європи(ІСЄ) виступив директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який наголосив, що
ось уже скоро 15 років на Кафедрі Українознавства та в редколегії наукового журналу «Українознавець» активно
працює вчена, мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент - Галина Петрівна Пасічник…
Внаслідок нової реєстрації Інституту Східної Європи в органах юстиції України, де в основі науково-освітньої
діяльності домінують Відділи, вчена-мовознавець, кандидат філологічних наук, доцент Галина Петрівна Пасічник
виступила з пропозицією утворити в ІСЄ відділ «Прикладної лінгвістики», який вона вже на професорській
посаді, готова очолити… Її пропозицією узгоджено з нашими вченими, передусім Головою Вченої Ради
академіком П.П. Кононенком, а на козацькій конференції з Вченим секретарем З.В. Партико, від яких я не
отримав заперечень…
…За таких обставин, за рішення Вченої Ради Інституту Східної Європи, вітаю вчену-мовознавця, кандидата
філологічних наук, доцента, члена редколегії наукового журналу «Українознавець» Г.П. Пасічник з утворенням
Віддлілу «Прикладна лінгвістика» та її подальшу працю, як завідувачки Відділу на посаді професора.

Надіюсь, що професор Галина Петрівна Пасічник і надалі буде активно працювати, як на Кафедрі
Українознавства так і в редколегії наукового журналу «Українознавець», наголосив на завершення засідання,
вітаючи Галину Петрівну Пасічник з очоленням утвореного нею Віддлілу «Прикладна лінгвістика», директор
Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
На завершеннях засідання колективу Інституту Східної Європи, редакційна рада та редколегія
«Українознавця» обговорили вихід ХІХ числа наукового журналу «Українознавець» у 2019 році, який
включатиме наукові праці та рецензії двох міжнародних наукових конференцій з проблем дослідження
українського козацтва за 2017-2018 роки…
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Презентація нової наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України
Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий” 7 квітня 2018 року в науковій бібліотеці у Львові.
4 травня 2018 року у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка,
д.13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи, редакційна рада і редколегія наукового журналу
«Українознавець», до святкування Дня Воскресіння Господнього, на прохання науковців, викладачів вузів,
гімназій, шкіл, громадських, культурних, релігійних діячів міста Львова, провели презентацію нової наукової
монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних
наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман
Великий”.

В обговоренні монографії академіка Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий” взяли участь вчені
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, науковці, громадські діячі міста Львова……
З новою науковою монографією завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя ”Король РусиУкраїни Роман Великий” можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя
Стефаника, та у електронному варіанті, на сайті Інституту Східної Європи – www.easterneurope.nethouse.ua
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача
Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король
Руси-України - Роман Великий» в Республіці Польша, в місті Перемишлі, 9 травня 2018 року.
9 травня 2018 року, на запрошення організатора і модератора, від Українського Історичного Товариства
в Польщі, магістра, доцента Михайла Козака, відбулась презентація нової наукової праці доктора історичних
наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), редактора журналу «Українознавець» Віктора Ідзя «Король РусиУкраїни - Роман Великий» в Перемишльському відділенні Українського Історичного Товариства в Польщі…

У презентації взяли участь вчені та студенти, історики та мовознавці з Перемишля, Львова, а також гості з
Англії. Від Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі першим виступив
магістр, доцент Михайло Козак, який наголосив: «…що наукова праця завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу «Українознавець», що у місті
Львові, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзя
«Король Руси-України Роман Великий» написана на Ватиканських архівних джерелах, які він почерпнув під час
відвідин Риму в 2016-2017рр. коли був запрошений на зустрічі з Святійшим отцем Папою Франциском І. Праця
показує що Королівство Руси-України, з центром в Галичі, створене Папою Іннокенієм ІІІ, весною 1204 року»…
Презентуючи свою нову наукову монографію «Король Руси-України Роман Великий» перед науковцями,
українською громадськістю міста Перемишля, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо
наголосив: «У науковому дослідженні «Король Руси-України Роман Великий» я дослідив історію України
початку ХІІІ століття в епоху правління великого князя і короля Романа Мстиславовича Галицького в 1200-1205
роках. Українська держава за час короткого правління короля Руси-України Романа Великого, утверджена Папою
Римським Іннокентієм ІІІІ, з столицею у місті Галичі, як Королівство західноєвропейського зразку...
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Мною проаналізувано джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Російських державних архів
і Російських державних бібліотек, які проливають говорять про коронацію князя Романа на короля РусиУкраїни…На чисельному фактологічному джерельному матеріалі я показав роль українських політичних,
економічних, громадських, культурних і релігійних організацій, а також визначних діячів в історичному,
політичному, економічному та культурно-релігійному розвитку українського народу та Української держави
початку ХІІІ століття, дослідив питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в місті
Галичі, на початку ХІІІ століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа Мстиславовича
Галицького. Особистість цього державного діяча посідає важливе місце в розвитку Української держави на
початку ХІІІ століття, оскільки вона була здатна змінювати перебіг давньої української історії. Такою визначною
особистістю і постає в моєму дослідженні великий князь і король Роман Мстиславович, оспіваний у народній
творчості як великий і грізний володар Руси-України.
У науковій праці «Король Руси-України Роман Великий» я також з’ясував роль великої княгині Анни,
дружини короля Романа Мстиславовича Галицького в утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ століття
та його вступі до Союзу Католицьких держав. «Велика княгиня Романова», як її називав Руський літопис, була
визнана однією з найяскравіших жіночих постатей в ХІІІ столітті, здатних керувати цілою Українською
державою. Власне вона внаслідок своєї енергійної політичної діяльності, возвела свого сина великого князя РусиУкрани Данила на королівський престол…», наголосив у висновок доповіді, завідувач Кафедрою
Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо…

Обговорення праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою
Українознавства, завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя
«Король Руси-України - Роман Великий» відбулось і в управі Українського Народного дому в Перемишлі…
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Монографія «Король Руси-України Роман Великий» є на сайті ІСЄ – www.easterneurope.nethouse.ua
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Презентація наукової монографії завідувача Відділу «Стародавньої історії України»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, кандидата історичних наук, доцента, Вадима Артюха
”Язичництво та раннє християнство стародавньої Галичини” 13 квітня 2018 року у Львові.
13 травня 2018 року, Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи, редакційна рада і редколегія
наукового журналу «Українознавець», провели презентацію нового видання наукової монографії завідувача
Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, кандидата
історичних наук, доцента, лауреата Міжнародної Премії ім. Короля Данила Галицького Вадима Артюха
”Язичництво та раннє християнство стародавньої Галичини”, яка підсумовує багаторічні археологічні
дослідження автора в Галичині…

В обговоренні монографії завідувача Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи, кандидата історичних наук, доцента, лауреата Міжнародної Премії імені Короля
Данила Галицького Вадима Артюха ”Язичництво та раннє християнство стародавньої Галичини” взяли участь
вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, науковці та громадські діячі міста Львова…
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Науково освітня зустріч завідувача Кафедрою Українознавства ІСЄ, історика Віктора Ідзя з Головою
Львівського Товариства «Літопис», істориком Романом Мелехом, на предмет наукової співпраці.
18 травня 2018 року, з 9 до 10 години в Львові, відбулася зустріч доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи(ІСЄ), редактора журналу «Українознавець» Віктора Ідзя з Головою Львівського Товариства
«Літопис», істориком Романом Мелехом, на предмет науково-освітньої співпраці.
Голову історика Романа Мелеха та всіх членів Львівського Товариства «Літопис» було запрошено на Х
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(16582018рр.), яку Інститут Східної Європи, Кафедра Українознавства, науковий журнал «Українознавець» спільно з
Науковою Бібліотекою будуть проводити 17 листопада 2018 року з 11 години
у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, у місті Львові, пр. Т. Шевченка, д.13.
Презентуючи свою нову наукову монографію «Король Руси-України Роман Великий» Голові Львівського
Товариства «Літопис», історику Роману Мелеху, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо
наголосив: «У науковому дослідженні «Король Руси-України Роман Великий» я дослідив історію України
початку ХІІІ століття в епоху правління великого князя і короля Романа Мстиславовича Галицького в 1200-1205
роках. Українська держава за час короткого правління короля Руси-України Романа Великого, утверджена Папою
Римським Іннокентієм ІІІІ, з столицею у місті Галичі, як Королівство західноєвропейського зразку...

Мною проаналізовано джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Російських державних архів
і Російських державних бібліотек, які проливають говорять про коронацію князя Романа на короля РусиУкраїни… На чисельному фактологічному джерельному матеріалі я показав роль українських політичних,
економічних, громадських, культурних і релігійних організацій, а також визначних діячів в історичному,
політичному, економічному та культурно-релігійному розвитку українського народу та Української держави
початку ХІІІ століття, дослідив питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в місті
Галичі, на початку ХІІІ століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа Мстиславовича
Галицького. Особистість цього державного діяча посідає важливе місце в розвитку Української держави на
початку ХІІІ століття, оскільки вона була здатна змінювати перебіг давньої української історії. Такою визначною
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особистістю і постає в моєму дослідженні великий князь і король Роман Мстиславович, оспіваний у народній
творчості як великий і грізний володар Руси-України.
У науковій праці «Король Руси-України Роман Великий» я також з’ясував роль великої княгині Анни,
дружини короля Романа Мстиславовича Галицького в утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ століття
та його вступі до Союзу Католицьких держав. «Велика княгиня Романова», як її називав Руський літопис, була
визнана однією з найяскравіших жіночих постатей в ХІІІ столітті, здатних керувати цілою Українською
державою. Власне вона внаслідок своєї енергійної політичної діяльності, возвела свого сина великого князя РусиУкрани Данила на королівський престол…», наголосив у висновок презентації завідувач Кафедрою
Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо…
Монографія «Король Руси-України Роман Великий» є на сайті ІСЄ – www.easterneurope.nethouse.ua
В ході науково-оствітньої зустрічі було наголошено, що Інститут Східної Європи вже скоро 1 рік є окремою
юридичною особою(2017-2018рр.), зареєстрованою Міністерством Юстиції України за новим європейським
законодавством. За цей час ІСЄ об’єдав визначних вчених, громадських та культурно-християнських діячів.
У своєму концептуальному вимірі діяльності Інститут Східної Європи продовжує діяльність та науковоосвітні традиції створеного в 1788 році імператорами Священної Римської імперії Ставропігійського Інституту,
230 річницю, якого Інституту Східної Європи, як і 15-ти ліття заснування Кафедри Українознавства, буде
святкувати на цьогорічній міжнародній наукові конференції з проблем дослідження козацтва. Також було
наголошено, що Інститут Східної Європи має у своєму складі науково-освітні та педагогічні підрозділи - Кафедру
Українознавства та науковий журнал «Українознавець», зокрема Кафедра Українознавства має право атестувати
вченими званнями доцентів та професорів, а науковий журнал «Українознавець», друкувати наукові праці
вчених. Також Інститут Східної Європи працює над програмою захисту наукових дисертацій за спеціальністю
«соціальна філософія», яку очевидно буде намагалися реалізувати до 2020 року…
На зустрічі були обговорені науково-освітні аспекти проведення Міжнародних наукових конференції з
проблем наукового дослідження історії України, була презентована і всесторонньо проаналізована наукова
монографія академіка Віктора Ідзя «Інститут Східної Європи в 2001-2016 роках», яка підсумовує діяльність
вчених, що активно розбудовули ІСЄ в 2001-2016 роках, створили умови для його незалежності в 2017 році...

З науковою монографією «Інститут Східної Європи в 2001-2016 роках» можна познайомитися в Львівській
національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та на сайті ІСЄ – www.easterneurope.nethouse.ua
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Обговорення книги Івана Кривуцького «Де срібнолентий Сян пливе»
у Відділі «Стародавньої історії України» Інституту Східної Європи, 18 травня 2018 року у Львові.
20 травня 2018 року, вчені Інституту Східної Європи, схвалили звіт від доктора історичних наук, професора,
віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, лауреата премії ім. академіка Івана Крип’якевича,
лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя з приводу його відрядження, на
запрошення Перемишльського Відділу Українського Історичного Товариства, в Польщу. Внаслідок успішної
презентації в місті Перемишлі монографії академіка Віктора Ідзя «Король Руси-України Роман Великий»,
Перемишльським Відділом Українського Історичного Товариства в Польщі, йому подаровано книгу Івана
Кривуцького «Де срібнолентий Сян пливе», обговорення якої сьогодні проведено у Відділі «Стародавньої
історії України» Інституту Східної Європи...
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Аналізуючи книгу Івана Кривуцького «Де срібнолентий Сян пливе», завідувач Відділу «Стародавньої історії
України» Інституту Східної Європи, кандидат історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної Премії імені
Короля Данила Галицького Вадим Артюх наголосив: «на необхідності розширення наукової співпраці з
Українським Історичним Товариством в Польщі, передусім з його Перемишльським відділення, оскільки
дослідження стародавньої історії, археології та культури Перемишльської землі ІХ-ХIVстоліть входять до
компетенції вчених Відділу «Стародавньої історії України» Інституту Східної Європи, який він очолює»…
Дослідник історії України ІХ-ХІІІ століть з Відділу «Стародавньої історії України» Микола Давидович,
аналізуючи книгу «Де срібнолентий Сян пливе», зокрема наголосив: «що Перемишльське князівство в ХІІ-ХІІІ
століттях було ключовим у іфраструктурі Королівства Романа Великого і потребує подальшого дослідження»...

Підсумував обговорення книги Івана Кривуцького «Де срібнолентий Сян пливе» доктор історичних наук,
професор, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії НВШ України, завідувач
Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, лауреат премії імені академіка Івана
Крип’якевича, лауреат Міжнародної премії імені Короля Данила Галицького Віктор Ідзьо, який наголосив: «що
книга Івана Кривуцького «Де срібнолентий Сян пливе» є прекрасним джерелом знань з історії та культури
Українського Закерзоння, вона не тільки подає документи фізичного знищення та виселення українського
населення з рідних, віковічних земель в 1945-1947 роках, внаслідок «Акції Вісла», але й робить фахові екскурси в
історію, побут, народні звичаї, економіку, освіту, християнську культуру українців Закерзоння... Автор книги
«Де срібнолентий Сян пливе» Іван Кривуцький, очевидець багатьох подій, він політв’язень Польщі і СРСР, який
пройшов тернистий шлях від Перемишля, Лубяники у Москві до таборів Норильська, тому його історичні
свідчення в книзі є настільки правдивими, що їх слід покласти в основу подальших досліджень по історії та
культурі Українського Закерзоння…», наголосив на завершення обговорення книги, академік Віктор Ідзьо…
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Обговорення нової наукової праці академіка Академії Наук Вищої Школи України, завiдувача Відділу
«Християнська історія», завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи,
лауреата премії ім. академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила
Галицького Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України
в ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р. - 28с.», 25 травня 2018 року у Львові.
22 травня 2018 року, Кафедра Українознавства, Вчена Рада Інститут Східної Європи, редакційна рада і
редколегія наукового журналу «Українознавець», провели обговорення нової наукової праці доктора історичних
наук, професора, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Вищої
Школи України, завiдувача Відділу «Християнська історія», завідувача Кафедрою Українознавства, директора
Інституту Східної Європи, лауреата премії ім. академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії імені
Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства РусиУкраїни в ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р. - 28с.», яка досліджує міжнародну
діяльність Руси-України в другій половині ХІ століття в епоху утворення Королівства Руси-України в ХІ столітті
Папою Римським Григорієм VII у 1075 році, як держави західноєвропейського типу...

В обговоренні наукової праці доктора історичних наук, професора, віце-президент Академії Наук
«Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Вищої Школи України, завiдувача Відділу «Христиняська
історія», завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, лауреата премії ім.
академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя
«Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. Наукове видання. Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р. - 28с.» активну участь взяли вчені Кафедри Українознавства, рецензенти:
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Вчений секретар Інституту Східної Європи, доктор філологічних наук, професор З.В. Партико, завідувач Відділу
«Християнська філософія» Кафедри Українознавства ІСЄ, доктор філософії, професор О.В. Огірко, що на фото…

З новою науковою працею доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Святий Папа
Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ
«СІМИК», 2018р. - 28с.» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя
Стефаника, та у електронному варіанті, на сайті Інституту Східної Європи – www.easterneurope.nethouse.ua
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Інститут Східної Європи в Львові (Україна), Південно-Східний Науковий Інститут
в Перемишлі (Польща). Історія науково-освітньої співпраці(1998-2018рр.).
24 травня 2018 року в місті Перемишлі, в Республіці Польща, відбулася зустріч доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою Українознавства, директора
Інституту Східної Європи(ІСЄ), головного редактора наукового журналу «Українознавець», що в місті Львові
Віктора Ідзя з директором Південно-Східнього Наукового Інституту, що в місті Перемишлі, доктором історичних
наук, професором Станіславом Степенем, на предмет подальшої науково-освітньої співпраці. Слід наголосити,
що науково-освітня співпраця Національного науково-дослідного Інституту Українознавства в Києві, його Філії
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у Львові з Південно-Східним Науковим Інститутом в
Перемишлі, на основі укладеної в 1998 році Угоди, сьогодні має 20 - ти літній відлік активної науково-дослідної
співпраці(1998-2018рр.)...
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Внаслідок утворення в 10 липня 2017 року Інституту Східної Європи, як юридичної особи та його реєстрації в
органах юстиції України, входження Кафедри Українознавства та наукового журналу «Українознавець» у склад
Інституту Східної Європи, з метою налагодження подальшої науково-дослідної співпраці, на основі Угоди, на
запрошення директора Південно-Східного Наукового Інституту доктора історичних наук, професора Станіслава
Степеня, в місті Перемишлі, в Південно-Східному Науковому Інституті відбулась зустріч директорів на предмет
налагодження подальшої науково-освітньої співпраці, укладення нової Угоди та доведення інформації про
науково-освітню діяльність Інституту Східної Європи як самостійної юридичної особи. В ході науково-освітньої
зустрічі було наголошено, що Інститут Східної Європи вже скоро 1 рік є окремою юридичною особою(20172018рр.), зареєстрованою Міністерством Юстиції України за новим європейським законодавством. За цей час
Інститут Східної Європи об’єднав визначних вчених, громадських та культурно-християнських діячів. У своєму
концептуальному вимірі діяльності Інститут Східної Європи продовжує діяльність та науково-освітні традиції
створеного в 1788 році імператорами Священної Римської імперії Ставропігійського Інституту, 230 річницю,
якого Інституту Східної Європи, як і 15-ти ліття заснування Кафедри Українознавства, буде святкувати на
цьогорічній міжнародній наукові конференції з проблем дослідження козацтва. Також було наголошено, що
Інститут Східної Європи має у своєму складі науково-освітні та педагогічні підрозділи - Кафедру
Українознавства та науковий журнал «Українознавець», зокрема Кафедра Українознавства має право атестувати
вченими званнями доцентів та професорів, а науковий журнал «Українознавець», друкувати наукові праці
вчених. Також Інститут Східної Європи працює над програмою захисту наукових дисертацій за спеціальністю
«соціальна філософія», яку очевидно буде намагалися реалізувати до 2020 року…
На зустрічі були обговорені науково-освітні аспекти спільного проведення Міжнародних наукових
конференції, розробки спільних науково-освітніх, видавничих європейських грантів, друку в наукових часописах
двох Інститутів наукових праць, створення умов для спільної науково-дослідної та освітньої співпраці в Львові та
Перемишлі. Директором ІСЄ, академіком Віктором Ідзьо також було наголошено, що в 2016 та 2018 роках
науковий журнал «Українознавець» друкував наукові праці польською мовою докторантки з історії, факультету
міжнародних відносин Вроцлавського університету Катерини Хоронжук.
У пісумок зустрічі було наголошено на спільній розробці науковцями нової, більш сучасної міжнародної
Угоди на основі асоційованого членства України з Європейським Союзом і проведення науково-освітньої
співпраці між Інституту Східної Європи з Інституту з Південно-Східним Науковим Інститутом в місті Перемишлі
на нових європейських науково-освітніх засадах...
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Також в Бібліотеку Південно-Східного Наукового Інституту в Перемишлі були подаровані наукові праці
директора Інституту Східної Європи «Віктор Ідзьо. Монографії на наукові праці. Електронне видання з нагоди
55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи, Кафедра Українознавства», 2015р. - Випуск І. ».
У висновок наголошу, що з науково-дослідною, освітньою та громадською працею Інституту Східної Європи
можна познайомитися на сайті Інституту Східної Європи – www.easterneurope.nethouse.ua.
З пропозиціями до керівництва Інституту Східної Європи слід звертатися на електронну пошту –
E-mail: ukrainoznavezz@ukr.net або за телефоном: 097-496-22-40.
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Обговорення у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника нової наукової
монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя
«Король Руси-України Роман Великий», 25 травня 2018 року у Львові. ©
26 травня 2018 року у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника, за сприянням
завідувача Відділу періодичної літератури та газет, кандидата історичних наук, доцента Юрія Романишина,
відбулось обговорення нової наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація»,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя «Король Руси-України Роман Великий»...

Пропонуючи для обговорення нову наукову монографію «Король Руси-України Роман Великий», завідувач
Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо наголосив: ”У науковому дослідженні ”Король
Руси-України Роман Великий” я дослідив історію України початку ХІІІ століття в епоху правління великого
князя і короля Романа Мстиславовича Галицького в 1200-1205 роках. Українська держава за час короткого
правління короля Руси-України Романа Великого, утвердилась з центром у міста Галичі, як міцне королівство
західноєвропейського зразку. Мною проаналізовано джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву,
Російських державних архів і Російських державних бібліотек, які проливають світло на коронацію великого
князя Романа на короля Руси-України.
На чисельному фактологічному джерельному матеріалі я показав роль українських політичних, економічних,
громадських, культурних і релігійних організацій, а також визначних діячів в історичному, політичному,
економічному та культурно-релігійному розвитку українського народу та Української держави початку ХІІІ
століття, дослідив питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в місті Галичі, на початку
ХІІІ століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа Мстиславовича Галицького.
Особистість цього державного діяча посідає важливе місце в розвитку Української держави на початку ХІІІ
століття, оскільки вона була здатна змінювати перебіг давньої української історії. Такою визначною особистістю
і постає в моєму дослідженні великий князь і король Роман Мстиславович, оспіваний у народній творчості як
великий і грізний володар Руси-України.
У науковій монографії «Король Руси-України Роман Великий» я також з’ясував роль великої княгині Анни,
дружини короля Романа Мстиславовича Галицького в утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ століття
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та його вступі до Союзу Католицьких держав. “Велика княгиня Романова”, як її називав Руський літопис, була
визнана однією з найяскравіших жіночих постатей в ХІІІ столітті, здатних керувати цілою Українською
державою. Власне вона внаслідок своєї енергійної політичної діяльності, возвела свого сина великого князя РусиУкрани Данила на королівський престол…”, наголосив у висновок обговорення, завідувач Кафедрою
Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.

З новою науковою монографією завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя ”Король РусиУкраїни Роман Великий” можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя
Стефаника та у електронному варіанті, на сайті Інституту Східної Європи – www.easterneurope.nethouse.ua
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Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи взяла участь у святкуванні Дня Героя.
27 травня в місті Львові відбулося святкування Зелених Свят та Дня Героя. У святкуванні взяв участь Кфедра
Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ), завідувач академік Віктор Ідзьо та секретар Олег Попруженко.

…Після урочистостей, в честь свят, на Кафедрі Українознавства ІСЄ відбулися презентації та обговорення
двох наукових монографій завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя: «Король Руси-України Роман
Великий» та «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»….

В обговоренні активну участь взяли історики: Всеволод Іськів та Володимир Гаюк, історики з міста Луцька…
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Обговорення Кафедою Українознавства ІСЄ книги польських вчених «Kresowe Dziedzictwo».
29 травня 2018 року, вчені Кафедри Українознавства ІСЄ, одобрили звіт від доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи, Віктора Ідзя з приводу його відрядження, на запрошення Інституту Південно-Східний в Перемишлі, що в
Польщі.Внаслідок переговорів було напрацьовано «Проект Договору» між Інститутом Східної Європи і
Інститутом Південно-Східним в Перемишлі, який був розглянутий вченими, зокрема вченими та завідувачами
відділів ІСЄ і схвалений. Також вчені відділів: «Прикладної лінгвістики», «Дослідження українського козацтва»
«Християнської історії», професори Г. Пасічник, Т. Каляндрук, В. Ідзьо обговорили подаровану польськими
вченими працю «Kresowe Dziedzictwo», яка може бути посібником по культурв Українського Закерзоння.

В обговоренні наукової праці подарованої польськими вченими «Kresowe Dziedzictwo» також взяв участь
Вчений секретар Вченої Ради ІСЄ, доктор філологічних наук, професор З. Партико. У підсумок обговорення
напрацювання польських вчених з історії та культури Українського Закерзоння «Kresowe Dziedzictwo», директор
ІСЄ, академік Віктор Ідзьо наголосив, що: «праця робить екскурс в історію, побут, народні звичаї, культуру
українців Закерзоння, особливо регіону Любачівського Краю…».
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Вшанування в Києві професора Кафедри Українознавства, Голови Вченої Ради Інституту Східної Європи
доктора філологічних наук, професора, академіка АНВШ України П.П. Кононенка з нагоди 87-ти ліття.
31 травня 2018 року в Києві відбулось вшанування засновника наукового українознавства, професора Кафедри
Українознавства, Голови Вченої Ради ІСЄ, доктора філологічних наук, професора, академіка П.П. Кононенка...

Відбувся виступ директора ІСЄ, академіка В.С. Ідзя «Праця в Національному Науково-Дослідному Інституті
Українознавства МОН України та утворення на Кафедри Українознавства ІСЄ як Львівської Філії Інституту
Українознавства МОН України(2003-2018рр.)», нагородження Грамотою та книгами академіка П.П. Кононенка з
нагоди 87-ти ліття та привітання професора Кафедри Українознавства, заступника директора Інститутом Східної
Європи Т.Б. Каляндкука… Детальніше про вшанування П.П. Кононенка можна ознайомитися на Сайті ІСЄ…
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Презентація в Києві наукової книги «Винахідники України – еліта держави».
1 червня 2018 року у видавничому центрі «Логос Україна» в Києві, відбулася презентація наукової книги
«Винахідники України» еліта держави. Винаходи та інновації. - Київ, 2018р.156с.». Презентацію організували
керівники проекту, директор видавничого центру «Логос Україна»: М. Серб, М. Манько, Т. Топчій та інші…
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…У презентації наукової книги «Винахідники України» еліта держави. Винаходи та інновації. - Київ, 2018р. 156с.», взяв участь доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, завідувач
Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи(ІСЄ), головний редактор наукового журналу
«Українознавець», з міста Львова, Віктор Святославович Ідзьо, науково-освітня та винахідницька праця якого
зафіксована в науковій книзі «Винахідники України» еліта держави. Винаходи та інновації. - Київ, 2018р.-156с.»
на сторінках - С.92-94. В електронному варіанті з книгою можна познайомитися в інтернеті…

На презентації в видавничому центрі «Логос Україна» в Києві з директором, паном Сербом Моколою
Анатолійовичем, було обговорене питання видання нової концептуально-актуальної для українського народу та
української держави внаслідок російської агресії в Україну, на всеукраїнському рівні, наукової праці, доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу
«Українознавець» Віктора Святославовича Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», яка рекомендована до
друку Вченою Радою Національного науково-дослідного інституту Українознавства та всесвітньої історії…
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Обговорення праці завідувача Відділу «Дослідження історії козацтва», заступника директора Інституту
Східної Європи, доктора філософії, професора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ)
Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди». - Львів «Піраміда», 2017. - 496с.» в ІСЄ.
4 червня 2018 року, завідувачем Відділу «Дослідження історії козацтва», заступником директора Інституту
Східної Європи, доктором філософії, професором Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) Тарасом Каляндруком, на Кафедрі Українознавства ІСЄ, було проведене обговорення його монографії «Козаки.
Слов’яни проти орди». - Львів «Піраміда», 2017. - 496с.». в якій взяли участь вчені Кафедри Українознавства та
співробітники Інституту Східної Європи. Обговорення було проведене в зв’язку з тим, що науковий журнал
«Українознавець» запропонував автору монографії доктору філософії, професору Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи Тараса Каляндруку опублікувати свою працю у варіанті наукової статті…

Першим під час обговорення праці Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди». -Львів «Піраміда»,
2017. - 496с.». виступив доктор історичних наук, професор, віце-президент Академії Наук «Трипільська
Цивілізація», академік Академії Наук Вищої Школи України, завiдувач Відділу «Христиняська історія»,
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, лауреата премії ім. академіка Івана
Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзьо, який наголосив: «В
своїй монографії «Козаки. Слов’яни проти орди». Львів «Піраміда», 2017. - 496с.» професор Тарас Каляндрук
досліджує історію України в контексті вивчення проблеми історичного розвитку української козацької
державності, культури, козацького бойового мистецтва, духовності та традиції, які відіграли велику роль в
еволюційному розвитку українського народу…».
«…Автор праці «Козаки. Слов’яни проти орди» на основі аналізу джерел, наукових праць, передусім
стародавніх українських козацьких літописів, наукових праць, українського епосу, міфології, прослідковує
розвиток козацтва від венедсько-антських козацьких часів, з’ясовує досі слабо апробовану тему в контексті
вивчення козацької історії, філософії, стародавньої культури, бойового мистецтва козаків-українців.
Слід наголосити, що праця в концептуальному науковому вимірі, «Праця Тараса Каляндрука «Козаки.
Слов’яни проти орди» насичена джерелами, які в контексті кристалізації концептуальних засад «Козаки.
Слов’яни проти орди» мають точну і конкретну епохальну історичну послідовність, яка розгорнула картину
розвитку української козацької культури, військового бойового мистецтва від Антської держави ІІ-VII століть
нашої ери, козацької бойової культури епохи Української держави IX-XIV століть, Запорожської Січі та
Української козацької держави XV-XVIII століть, Коліївщини - XVIII-XIX стjksnm, Українських Січових
Стрільців, Українського Гетьманату ХХ століття та сучасних воїнів-козаків, які борються і перемагають в
українсько-російській війні у ХХІ столітті...».
…За таких обставин, наголосила завідувач відділу «Прикладної лінгвістики» Інституту Східної Європи,
професор Галина Пасічник: «праця професора Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди» постає перед
шанувальниками української козацької культури, української козацької літератури епохально-потрібною…
Можна наголосити, що праця професора Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди» не залишить
байдужим кожного українця, сучасного українського козака, українського юнака, який прагне познайомитися з
розвитком української козацтва його історією, козацькими бойовими традиціями, козацькою бойовою духовністю
та козацькою бойовою культурою»...
З науковою працею доктора філософії, апрофесора Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Тараса
Богдановича Кадянрука «Козаки. Слов’яни проти орди». Львів «Піраміда», 2017. - 496с.» можна познайомитися у
Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Обговорення книги «Винахідники України - еліта держави. Винаходи та інновації»
у Відділі «Стародавньої історії України» Кафедри Українознавства ІСЄ, 8 червня 2018 року у Львові.
8 червня 2018 року вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ), у Відділі «Стародавньої
історії України» обговорили книгу «Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації» яка вийшла в
Києві… На сторінках 92-94, книга «Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації» поміщує
інформацію про науково-винахідницьку діяльність доктора історичних наук, професора, віце-президент АН
«Трипільська Цивілізація», академіка АНВШУ, завідувача Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ В. Ідзя…

Аналізуючи книгу завідувач Відділу «Стародавньої історії України» ІСЄ, кандидат історичних наук, доцент
В. Артюх наголосив: «що книга є цікавим джерелом знань по наукових винаходах в сучасній Україні»,
співробітник Відділу «Стародавньої історії України» М. Давидович, аналізуючи книгу «Винахідники України –
еліта держави», наголосив: «…добре, що книга відзначила працю завідувача Кафедрою Українознавства і
директора ІСЄ академіка В. Ідзя». Підсумував обговорення книги «Винахідники України – еліта держави.
Винаходи та інновації» академік В. Ідзьо, який зауважив: «що книга сумує наукові винаходи сучасних
українських вчених, розповідає про новітні українські, як гуманітарні так і технічні винаходи та інновації…».
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Презентація вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
книг з історії України на площі Ринок для жителів і гостей міста Львова.
10 червня 2018 року на площі Ринок для гостей міста Львова вченими Кафедри Українознавства Інституту
Східної Європи проведена презентація книг з історії України доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя...

Читачем книг академіка В. Ідзя є і міський голова Львова пан А. Садовий, який радо зафіксував це на фото.
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Вшанування пам’яті Героїв Української Повстанської Армії,
що покояться у Братській могилі в місті Бережани Тернопільської області.
17 червня 2018 року в місті Бережани відбулось вшанування пам’яті Героїв Української Повстанської Армії
(УПА), що покояться в Братській могилі у місті Бережани Тернопільської області. У вшануванні пам’яті Героїв
Української Повстанської Армії взяли вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи з міста Львова...

Перед присутніми виступив завідувач Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який наголосив: «що наукові дослідження всіх
полеглих в Бережанській могилі Героїв УПА, дають право наголошувати, що вони відносяться бойового відділу
УПА – “Південь”, який очолював курінний на псевдо “Яструб”, провідником ОУН у цьому регіоні був член
Проводу ОУН Микола Лебідь. Бойовий відділ УПА – “Південь” поділявся на сотні. Активна фаза протистояння
бойового відділу УПА – “Південь” з російськими окупантами України проходила на Тернопільщині в 1946-1947
роках…. Власне в цей час і полягло найбільше воїнів УПА, що покояться в цій Братській могилі… Отже,
подальші наукові дослідження Архіву СБУ, який зараз розсекречений, повинні пролити світло на героїчну
боротьбу всіх цих полеглих воїнів УПА…», наголосив у висновок свого виступу академік Віктор Ідзьо.
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Презентація на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи наукової праці
кандидата філологічних наук, доцента Василя Хитрука «Короткий Енциклопедичний. Етимологічний
Словник Українознавця і Слов’яноведа». - Київ-Прага-Львів, 2018.
22 червня 2018 року на Кафедрі Українознавства Інститут Східної Європи(ІСЄ), відбулась наукова презентація
кандидата філологічних наук, доцента Кафедри Українознавства Василя Хитрука.
Окрім науковців Кафедри Українознавства у презентації взяв участь завідувач відділення «Чесько-українська
наука, освіта та культура» Кафедри Українознавства ІСЄ - Ян Лорченко з Праги, що внизу на фото.

Презентована нова наукова праця кандидата філологічних наук, доцента Кафедри Українознавства Василя
Хитрука, що вийшла під грифом Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства «Короткий
Енциклопедичний. Етимологічний Словник Українознавця і Слов’яноведа». - Київ-Прага-Львів 2018.,
напрацьована на зібраному вченим Карпатському етимологічному матеріалі.
Слід наголосити, що наукова праця була рекомендована Кафедрою Українознаквства Інституту Східної
Європи, а передмову «Живе слово в українознавчій науці початку ХХІ століття» до науковї монографії написав
доктор історичних наук, професор, Академік, Віце-Президент Академії наук «Трипільська цивілізація», перший
заступник головного редактора наукового журналу «Трипільська цивілізація» - В.С.Ідзьо.
Ось основні витяги передмови доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України В.С.Ідзьо до
наукової праці кандидата філологічних наук, доцента В.О.Хитрука: «Енциклопедичний Словник найбільш
уживаних спільнослов’яно-українознавчих етнонімів, імен, назв і термінів, очищених від луски совєтського
реалізму у тлумаченні українознавця-санскритолога Василя Хитрука, доцента Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи, вміщає 500 сказати б рідкісних етнонімів, імен і назв, частину яких ми вже чули,
знаємо і вивчаємо.
Проте автор у цій маленькій кишеньковій книжечці по суті вперше відкриває і подає відомо-невідомі етноніми
з нової точки зору, примінивши до свого українознавчого «бінокля» потужній лазерний промінь мови санскриту,
у світлі якого всі нам знайомі імена і назви засвітились якимись новими іншими кольоровими гранями діаманта,
яким і є наша прекрасна, древня і новочасна українська МОВА.
Особливо запам’ятовуються талановито написані, абсолютно нові в українознавстві гасла, як «Архетипи Нової
Української Держави ХХІ століття (Сім Архетипів)» «Архетип Великої Ладомирії», «Скіфи», «Слов’яни»,
«Укксаммаки»-«Українці», «Автентична йоґа Українців», «Держава», «Елліни», «Маг’рамон-Рама’варта-Київ»,
«Троя» та багато багато інших.
Переконаний, що цей маленький «Короткий Енциклопедичний Словник українознавця» стане улюбленою
кишеньковою книжечкою учня і студента, професора-історика й українознавця та всіх любителів нашої древньої
української та слов’янської історії, філософії, культури, мови і цивілізації.
З точки зору давньої уктріяно-староскіфсько-слов’янської мови, санскриту, історії й нової Української
Філософії Граматиків (скор.:УкрФілГра) та українського народознавства, нова книга кандидата філологічних
наук, доцента Василя Хитрука легко іде до свого читача в Україні, Чехії, Сербії, Польщі та інших країн Європи,
США, Канади і Австралії, де автора вже давно знають і цінують.
Побажаймо ж цьому новому та швидкому паруснику молодої науки українознавства - сім футів під килем!»…
В рамках наукової презентації було обговорено з завідувачем відділення Кафедри Українознавства «Чеськоукраїнська наука, освіта та культура» Яном Лорченком написання великої монографії про його батька - «Микола
Лорченко - полковника Української Народної Республіки і професора математики в 1920-30-х роках в
Українській господарській академії у Подєбрадах»…
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Презентація наукової монографії «Космологія» завідувача Відділу «Космології» Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи(ІСЄ), доцента Геннадія Гриценка 25 червня 2018 року.
25 червня 2018 року, Кафедра Українознавства, Інститут Східної Європи, редакційна рада і редколегія
наукового журналу «Українознавець», провели успішну презентацію нового видання наукової монографії
«Космологія» завідувача Відділу «Космології» Інституту Східної Європи, доцента Геннадія Гриценка.

Наголошу, що доцент Г. Гриценко є засновником українського козацтва в м. Івана-Франківську і надавши
тему доповіді «Козацтво на Івано-Франківщині», пообіцяв взяти участь в козацькій конференції ІСЄ у 2018 році.

В обговоренні нoвої наукової монографії «Космологія»,
завідувача
Відділу
«Космології»
Кафедри
Українознаквства Інституту Східної Європи, доцента, Геннадія Гриценка взяли участь вчені Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, зокрема професори: В. Ідзьо, І. Огірко які надали новій монографії
доцента Геннадія Гриценка «Космологія» позитивні наукові рецензії, які будуть опубліковані в кінці монографії...
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Презентація всіх наукових праць засновника та завідувача Кафедрою Українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Віктор Ідзьо. Монографії на наукові
праці. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи, Кафедра
Українознавства», 2015р. - Випуск І.», у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці, з нагоди
15-ти літнього ювілею (2003-2018рр.) Кафедри Українознавства та річниці Інституту Східної Європи.
10 липня 2018 року в приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки з нагоди святкування
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи 15-ти літнього ювілею(2003-2018рр.) та річниці набуття
юридичної особи Інститутом Східної Європи(10.07.2017 – 10.07.2018рр.)(ІСЄ), відбулась презентація всіх
наукових праць засновника та завідувача Кафедрою Українознавства, засновника та директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Віктор Ідзьо. Монографії
та наукові праці. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи, Кафедра
Українознавства», 2015р. - Випуск І.», які були урочисто подаровані Львівській обласній науковій бібліотеці…

У презентації взяли участь вчені Кафедри Українознавства, працівники Інституту Східної Європи, вчені
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, громадські діячі міста Львова, зокрема директор
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, кандидат історичних наук, доцент Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи Іван Сварник, громадський діяч Львова Микола Давидович, та інші...
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На святкуванні засновником та директором ІСЄ та завідувачем Кафедрою Українознавства, академіком В.С.
Ідзьо будо наголошено, що Інститут Східної Європи, сьогодні вже працює рік, як самостійна юридична особа.
За цей час ІСЄ об’єднав навколо себе визначних вчених, громадських та культурно-християнських діячів…
У своєму концептуальному вимірі діяльності Інститут Східної Європи продовжує діяльність та науковоосвітні традиції створеного в 1788 році імператорами Священної Римської імперії Ставропігійського Інституту,
230 річницю, якого ІСЄ, як і 15-ти ліття заснування Кафедри Українознавства(2003-2018рр.) зараз відзначає...
На святкуванні також було наголошено, що Інститут Східної Європи має у своєму складі науково-освітні та
педагогічні підрозділи - Кафедру Українознавства та науковий журнал «Українознавець», зокрема Кафедра
Українознавства має право атестувати вченими званнями доцентів та професорів, а науковий журнал
«Українознавець», друкувати наукові праці вчених. Також Інститут Східної Європи працює над програмою
захисту наукових дисертацій за спеціальністю «соціальна філософія», яку очевидно буде намагалися реалізувати
до 2020 року. На завершення святкування були продемонстровані усі офіційні документи, які подаємо нище…

604

605

Еспедиція «Причорномор’я - 2018» Кафедри Українознавства присвячена річниці реєстрації ІСЄ
в органах юстиції України та 20 - літтю дослідження релігійної культури басейну Чорного моря.
Кафедра Українознавства Інституту Східної Євpопи(ІСЄ), науковий журнал «Українознавець» з 12 по 25
липня 2018 року успішно провели науково-пошукову експедицію «Причорномор’я – 2018».
В 10 метрах від берега, після бурі у Чорному морі, на території між Дністром і Дунаєм, організатором
експедиції, завідувачем Кафедрою Українознавства ІСЄ, доктором історичних наук, професором, академіком
АНВШ України Віктором Ідзьо, було відкрите культове святилище, у дослідженні якого взяти участь дослідники з
України: Львова, Києва, Румунії: Констанци, Молдови: Кишинева, Болгарії: Варни.

Внаслідок пошуково-археологічних досліджень в Чорному морі було виявлені, на думку учасників експедиції,
залишки ранньо-трипільського культового святилища «Богині Матері», розмір якого 5 х15 метра в 10 метрах від
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берега в Чорному морі. Виявлено кам’яні статуетки культу «Богині Матері вік яких і визначив датування цього
культового ранньо-трипільського святилища за консенсною думкою дослідників: 10-8 тисяч років до нашої ери…

…Таким чином на територіях між Дністром і Дунаєм в Татарбунарському районі Одеської області України, на
побережжі села Приморського, міжнародною експедицією «Причорномор’я - 2018» виявлені нові ранньотрипільські кам’яні старожитності, які сформовані на основі культу жіночого божества, який домінував у
регіонах прилягаючого до басейну Чорного моря, в тому числі і в нижньому Дністро-Подунав’ї…

У висновок слід наголосити, що автор цієї науково-інформаційної статті складає подяку всім учасникам
міжнародної експедиції «ПРИЧОРНОМОР’Я - 2018», та всім тим шанувальникам української та європейської
історії, хто у тій чи іншій формі долучився до важкої науково-пошукової праці у прибережній зоні Чорного моря.
Внаслідок швидкого клопіткого та фахового дослідження у продовж 25 - ти днів експедиції, вдалось отримати
успішні наукові результати, сконцентровані вище у науковій праці - Еспедиція «ПРИЧОРНОМОР’Я - 2018» …
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Співпраця Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, редакційної ради та
редколегії наукового журналу «Українознавець» з українськими професіоналістами Канади.
27 липня 2018 року приїхав з Канади в Україну кіно-режисер та продюсор, член українських професіоналістів
Канади - Василь Буртняк. З Василем Буртняком, кіно-режисером, продюсором, членом українських
професіоналістів Канади, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства Віктор Ідзьо
налагодив співпрацю в 2002 році на Міжнародній науково-практичній конференції: “Перша Українська дивізія
Української Національної Армії: Історія створення та національно - політичне значення”, що відбулася в місті
Львові у 2002 році. Внаслідок активної співпраці у 2003-2018 роках з кіно-режисером, продюсором, членом
українських професіоналістів Канади Василем Буртняком завідувача Кафедрою Українознавства Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя, розширилась. Так
коли кіно-режисер та продюсор Василь Буртняк знімав фільм «Норильське повстання» завідувач Кафедрою
Українознавства Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор
Ідзьо був науковим консультантом фільму. Коли в 2005 році на Кафедрі Українознавства Інституту Східної
Європи Віктор Ідзьо заснував науковий журнал «Українорзнавець» і здобув Вічний Грант Канадського Фонду
імені Яра Славутича, кіно-режисер та продюсер, член українських професіоналістів Канади Василь Буртняк був
координатором між керівництвом та жертводавцями з Вічного Гранту Канадського Фонду імені Яра Славутича та
редакційною радою та редколегію наукового журналу «Українознавець» і т. д…

Слід наголосити, що кіно-режисер та продюсор як, член українських професіоналістів Канади Василь Буртняк
є шанувальником наукової творчості доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, основні
наукові праці якого, він популяризує в Канаді…
За таких обставин кіно-режисер та продюсер, член українських професіоналістів Канади Василь Буртняк став
меценатом визначної наукової праці доктора історичних наук, професор, академіка Віктор Ідзя «Запорізьке
козацтво як національна еліта в Українській державі в XVII-XVIII століттях».
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На завершення зустрічі в ІСЄ, кіно-режисера та продюсора, члена українських професіоналістів Канади
Василь Буртняка було запрошено взяти участь у Х Міжнародній наукові конференції на які буде презентуватися
видання його меценатській діяльності наукова праця доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
«Запорізь козацтво як національна еліта в Українській державі в XVII-XVIII століттях»…
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Науково-пошукова та археологічна співпраця Інституту Східної Європи
з Міжнародним Товариством «Бойківщина».
В 1 серпня 2018 року, в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулося обговорення пошуково-археологічної
співпраці Інституту Східної Європи з Міжнародним Товариством «Бойківщина», яка була почата ще літом 2017
року. Обговорення такої співпраці ІСЄ стало можливим внаслідок вже наявної Угоди.
Так у 2016-2017 роках керівництвом Інституту Східної Європи(ІСЄ), а саме директором Віктором Ідзьо,
заступником директора з науково-технічної роботи Ігором Огірко, провідними науковими співробітниками ІСЄ:
професором Олегом Огірко, доцентом Вадимом Артюхом, секретарем Інституту Східної Європи Олегом
Попруженком, були проведені переговори з науково-освітніми організаціями Жовківщини, за якими, успішно
проведені пошуково-археологічні конкретні експедиції вчених Інституту Східної Європи на Жовківщину, де
віднайдені артифакти Галицької Русі, козацький табір гетьмана України Богдана Хмельницького і т. д. Ці
експедиційні напрацювання викладені в Жовківській газеті «Відродження». Внаслідок співпраці в 2016-2017
роках, в 2018 році, укладена Угода про науково-археологічну співпрацю…
Така успішна співпраця ІСЄ з Жовківщиною, повертає керівництво і вчених Інституту Східної Європи до
попередніх взаємин Інституту Східної Європи, а саме директора Вікторa Ідзьо, заступника директора з науковотехнічної роботи Ігорa Огірко, до попередніх обговорень в 2017 р., з керівниками Міжнародного Товариства
«Бойківщина», зокрема заступником Голови Міжнародного товариства «Бойківщина», Михайлом Яворським на
предмет співпраці та укладання Угоди, по Жовківському зразку, з керівниками Міжнародного Товариства
«Бойківщина» та владою Турківського району Львівської області…

Директор Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо, заступник директора Інституту Східної Європи з
науково-технічної роботи Ігор Огірко, заступник Голови Міжнародного Товариства «Бойківщина»,
Михайло Яворський під час обговорення науково-археологічної співпраці.
Враховуючи ті обставини, що Інститутом Східної Європи була виконана, поки що не оплачена робота, а тобто
надана позитивна рецензія: «Віктор Ідзьо. Рецензія на монографію професора Романа Дяківа «Енциклопедія
Бойківщини:культура, мова, славні імена. - Київ, 2017р.», яка опублікована на Сайті Інституту Східної Європи www.easterneurope.nethouse.ua, можна обговорювати подальшу співпрацю…
Слід наголосити, по Бойківській тематиці Інституту Східної Європи вже виконані наукові праці:
1. Віктор Ідзьо. Кельтська цивілізація на території України. - Львів “Сполом”, 2002. - 343с.; 2. Віктор Ідзьо.
Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на
території України. Видання ІІ доповнене і перероблене. - Львів “Сполом”, 2004. - 288с.
Вчені Інституту Східної Європи давно відмові в Бойківському товаристві де опубліковані в Наукових
Записках “Бойківщина” наукові праці: 1. В.С. Ідзьо. Кельти - галати - фундатори Галичини. Наукові Запискти
“Бойківщина”. - Дрогобич, 2002. - Т.І. - С.116 - 128.; 2. В.С. Ідзьо. Вплив кельтів на розвиток слов’янського
етносу і слов’янської державності. Бойки. Видання науково - культорологічного Товариства “Бойківщина”. До 75
- річчя Товариства Бойківщина. - Дрогобич, 2003. - С.45 - 94.
По всій очевидності конкретна науково-археологічно-пошукова співпраця можлива, зразок угоди Інституту
Східної Європи з Жовківськими організаціями подаємо…
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Обговорення ІІ видання наукової монографії завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи академіка Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий”.
]

6 серпня 2018 року у Відділенні «Стародавньої історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи відбулось обговорення, ІІ видання праці академіка Віктора Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий”.

Меценатом та редактором ІІ видання став науковий співробітник відділенні «Стародавньої історії України»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, Микола Давидович, який пожертував 5 тисяч гривень і
видав з ПІСЛЯМОВОЮ до книги - 150 її екземплярів за що автор складає йому велику ПОДЯКУ!
…Родзинкою ІІ видання є приведені нові факти з біографії великого князя і короля Руси-України Романа.
Так за дослідженнями київського історика О.Головка, батько короля Романа Великого, великий київський
князь Мстислав Ізяславович, був сином Ізяслава і принцеси Агнеси з імператорської родини Гогенштавфенів.
В дитинстві Роман якийсь час виховувався при імператорському дворі Західно-Римської імперії де був на
вихованні у імператорській родині своєї бабусі, принцеси Агнеси, зокрема близьких до імператорського двору
монахів бенедиктинців у столиці Тюрінгії, місті Ерфурті. Ставши могутнім володарем західно-європейського
типу, великим київським князем і королем Руси-України, як вдячність за виховання бенедиктинцям, король
Роман став натхненником розбудови Ертфуртського монастиря Святого Петра, якому пожертвував 20 гривень
срібла, по тих часах, це велика сума грошей, про що відзначено в літописі Ерфуртського монастиря, та відзначено
в праці. Таким чином, король Руси-України Роман по лінії бабусі принцеси Агнеси Гогенштавфен був близьким
родичем західно-європейської імператорської фамілії Гогенштавфенів… Якщо це так, то стає зрозуміло чому так
швидко весною 1204 року в Галичі, Папа Римський Інокентій ІІІ коронував на короля Русі-України великого
князя Романа, оскільки великий князь Руси-України Роман був внуком принцеси Ангеси Гегенштавфен,
правнуком імператора Священної Римської імперії Фрідріха Барбаросси і мав пряме кровне відношення, по
жіночій лінії, до правлячої імператорської родини Західно-Римської імперії. Також стає зрозумілим, чому
могутній король Руси-України Роман Великий в боротьбі за імператорський престол у Західно-Римської імперії,
виступив на боці свого родича, рідного дядька, по бабусі принцесі Агнесі Гогенштавфен, сина імператора
Священної Римської імперії Фрідріха Барбаросси – принца Філіпа Гогенштавфена, короля “Швабського”…
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У висновок презентованого ІІ видання наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора
Ідзя ”Король Руси-України Роман Великий” слід наголосити, що обидва тогочасні могутні європейські володарі родичі, Філіп і Роман були ще й шваграми, вони були одружені з рідними сестрами - візантійськими принцесами
Іриною та Анною, дочками візантійського імператора Іссака ІІ Ангела, що остаточно зміцнювало їх родинний
військово-політичний союз… У презентації взяв участь прибувший з Риму, заступник директора Інституту
Східної Європи з міжнародних відносин, журналіст-міжнародник Ігор Мелех з яким було обговорені проблеми
подальшої науково-освітньої співпраці ІСЄ з Римським Університетом ім. Павла Апостола. На зустрічі було
акцентовано на необхідності розширення та активізації наукової співпраці в Римі керівництва ІСЄ та Римського
Університету ім. Павла Апостола під час святкування в 2019 р. 90 - ліття заснування держави Ватикан…

Треба, і про це наголосив журналіст Ігор Мелех, також в Римі провести презентації нових наукових книг ІСЄ...
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Познайомитися з ІІ виданням монографії доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя ”Король
Руси-України Роман Великий. – Львів «Видавництво Проман» 2018” можна у Львівській національній науковій
бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Професору Кафедри Українознавства, заступнику директора Інституту Східної Європи,
доктору філософії, члену редколегії наукового журналу «Українознавенць» Тарасу Каляндруку – 45 років!
11 серпня 2018 року Кафедра Українознавства, Інституту Східної Європи, редколегія наукового журналу
«Українознавець» привітали заступника директора Інституту Східної Європи, доктора філософії, професора
Кафедри Українознавства, члена редколегії журналу «Українознавенць» Тараса Каляндрука з – 45 ти літтям!

…Під час привітання від імені вчених Кафедри Українознавства, колективу Інституту Східної Європи,
редколегії наукового журналу «Українознавець» завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи, головний редактор наукового журналу «Українознавець» доктор історичних наук, професор,
академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, даруючи Тарасу Каляндруку свій перший
подарунок, нову монографію наголосив: «У науковому дослідженні «Король Руси-України Роман Великий» я
дослідив історію України початку ХІІІ століття в епоху правління великого князя і короля Романа Мстиславовича
Галицького в 1200-1205 роках. Українська держава за час короткого правління короля Руси-України Романа
Великого, утверджена Папою Римським Іннокентієм ІІІІ, з столицею у місті Галичі, як Королівство
західноєвропейського зразку... Мною проаналізовано джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву,
Російських державних архів і Російських державних бібліотек, які проливають світло на коронацію князя Романа
на короля Руси-України… На чисельному фактологічному джерельному матеріалі я показав роль українських
політичних, економічних, громадських, культурних і релігійних організацій, а також визначних діячів в
історичному, політичному, економічному та культурно-релігійному розвитку українського народу та Української
держави початку ХІІІ століття, дослідив питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в
місті Галичі, на початку ХІІІ століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа
Мстиславовича Галицького. Особистість цього державного діяча посідає важливе місце в розвитку Української
держави на початку ХІІІ століття, оскільки вона була здатна змінювати перебіг давньої української історії. Такою
визначною особистістю і постає в моєму дослідженні великий князь і король Роман Мстиславович, оспіваний у
народній творчості як великий і грізний володар Руси-України. У науковій праці «Король Руси-України Роман
Великий» я також з’ясував роль великої княгині Анни, дружини короля Романа Мстиславовича Галицького в
утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ століття та його вступі до Союзу Католицьких держав. «Велика
княгиня Романова», як її називав Руський літопис, була визнана однією з найяскравіших жіночих постатей в ХІІІ
столітті, здатних керувати цілою Українською державою. Власне вона внаслідок своєї енергійної політичної
діяльності, возвела свого сина великого князя Руси-Украни Данила на королівський престол…».
… Даруючи з нагоди 45-ліття Тарасу Каляндруку від імені Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи, другу нову наукову працю «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України
в ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р. - 28с.», доктор історичних наук, професор,
віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Вищої Школи України,
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, лауреата премії імені академіка Івана
Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила Галицького Віктор Ідзьо наголосив, що вона
досліджує міжнародну діяльність Руси-України в другій половині ХІ століття в епоху утворення Королівства
Руси-України в ХІ столітті Папою Римським Григорієм VII у 1075 році, як держави західноєвропейського типу...
На дві подаровані праці доктор філософії, професор Кафедри Українознавства Олег Огірко надав позитивні
наукові рецензії, наголосив у висновок привітання з нагоди 45 - ти літтія доктора філософії, професора Кафедри
Українознавства, члена редколегії журналу «Українознавенць» Тараса Каляндрука, завідувач Кафедрою
Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії
Накук Вищої Школи України Віктор Ідзьо…
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Катерина Хоронжук, завідувач Відділення «Польсько-української історії та історії України»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи - докторант історії
факультету міжнародних відносин Вроцлавського університету.
17 серпня 2018 року на Кафедру Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) з міста Вроцлава, що у
Польщі, який є побратимом міста Львова, прибула завідувачка Відділення «Польсько-української історії та історії
України» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Катерина Хоронжук - докторант історії факультету
міжнародних відносин Вроцлавського університету.
Вчені Кафедри Українознавства, завідувач Кафедри Українознавства та директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо привітали, завідувачку Відділення
«Польсько-української історії та історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи з успішним
опублікукнням 2 наукових праць в науковому журналі «Українознавець», побажали плідної праці в редколегії.
…За участю завідувачки Відділення «Польсько-української історії та історії України» докторанта історії
Катерини Хоронжук на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи відбулося обговорення прийнятого в
лютому 2018 року в Польщі закону: «Про заперечення злочинів Організації Українських Націоналістів,
Української Повстанської Армії проти поляків», який передбачає, як грошові штрафи, так і кримінальну
відповідальність для українців, які заперечуватимуть такі злочини у Польщі…???

Під час обговорення на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи прийнятого в Польщі закону «Про
заперечення злочинів Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії проти поляків»
була презентована доопрацьована наукова праця «Українська Повстанська Армія - згіднго зі свідченнями
радянських та німецьких архівів» завідувача Кафедри Українознавства та директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзьо, під час якої завідувачці Відділення
«Польсько-української історії та історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи,
докторанту історії Катерині Хоронжук було наголошено на необхідності досконало і всесторонньо вивчити цей
новий, прийнятий в Польщі закон: «Про заперечення злочинів Організації Українських Націоналістів,
Української Повстанської Армії проти поляків» і надати всесторонній науковий висновок з приводу цього закону
на засіданні Кафедри Українознавства осінню 2018 року…
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Обговорення ІІ видання праці завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної
Європи(ІСЄ) доктора історичних наук, академіка В. Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ «СІМИК»,2018».
До 27 річниці незалежності України 24 серпня 2018 року, відділення «Християнської історії» та
«Християнської філософії» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи провели обговорення ІІ видання
наукової праці доктора історичних наук, професора, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація»,
академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи, лауреата премії імені академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії імені Короля
Данила Галицького Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в
ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р. - 28с.», яка досліджує міжнародну діяльність
Руси-України в другій половині ХІ століття в епоху утворення Королівства Руси-України в ХІ столітті Папою
Римським Григорієм VII у 1075 році, як держави західноєвропейського типу... Наголошу, що доктор філософії,
професор Кафедри Українознавства ІСЄ Олег Огірко надав праці позитивну наукову рецензію…

…В обгорненні активну участь взяли, завідувачі відділень, професори В. Ідзьо та О. Огірко, що на фото.
Зазначу, що під час обговорення ІІ видання книги доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
«Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. Наукове видання. Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р. - 28с.», було відзначено, що прибувший з Риму, заступник директора
Інституту Східної Європи з міжнародних відносин, журналіст-міжнародник Ігор Мелех 6 серпня 2018 року в
Інституті Східної Європи наголосив, що хоче активізувати науково-освітню співпрацю в Римі Інституту Східної
Європи з Римським Університетом імена Павла Апостола в 2019 році, особливо під час святкування 90 - ліття
заснування держави Ватикан. Зокрема в Університеті імені Павла Апостола він організовує у травні 2019 року
презентацію наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Святий
Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. Наукове видання. - ІваноФранківськ «СІМИК», 2018р. - 28с.», за участю офіційного рецензента, доктора філософії, професора Кафедри
Українознавства ІСЄ Олега Огірка та інших…
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Це буде приблизно так, як це було мною організовано в Римі в Університеті імені Павла Апостола у 2016
році. Нагадаю вже історичну реалію, що презентацію наукової праці доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України В. Ідзя «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження
і становлення християнства на території України. Видання ІІ доповне і перероблене. - Львів “Сполом”, 2004.»,
яку видав директор Радіо «Воскресіння» пан Мирослав Павлюк, було урочисто проведено за участю ректорату,
викладачів в центральному корпусі Університету імені Павла Апостола в вічному місті Римі у 2016 році.

Також презентацію наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора
Ідзя «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства
на території України. Видання ІІ доповне і перероблене. - Львів “Сполом”, 2004.», яку видав директор Радіо
«Воскресіння» пан М. Павлюк, було урочисто проведено і в Папській Базиліці Івана Хрестителя біля пантеону
засновника Українського королівства Романа Великого в 1204 році та Галицького королівства у 1215 році, Папи
Римського Іннокентія ІІІ за участю громади Української Греко-Католицької Церкви, що є у цьому соборі…
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Отже, журналіст-міжнародник Ігор Мелех 6 серпня 2018 року в Інституті Східної Європи урочисто наголосив,
що хоче в Римі, у Римському Університетом імена Павла Апостола в 2019 році, під час святкування 90 - ліття
заснування держави Ватикан, за участю ректорату Римському Католицького Університетом імені Павла
Апостола організувати і провести нову наукову презентацію праці доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства РусиУкраїни в ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р.», за участю рецензента, доктора
філософії, професора Кафедри Українознавства Олега Огірка на зразок презентацій в Неаполі та Римі, які
проводилися керівництвом Інституту Східної Європи в 2017 році…
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За таких обставин журналіст І.Мелех узгоджував презентацію дзвонячи в Римський Університет імена Павла
Апостола, після чого наголосив вченим з Інституту Східної Європи, що вона відбудеться в 2019 році в час
святкування 90 - ліття заснування держави Ватикан, за участю Римського Університетом імені Павла Апостола…

…Познайомитися з науковою працею доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора
Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. - ІваноФранківськ «СІМИК», 2018р.» можна у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Відкриття відділу «Відродження духовності України» в Інституті Східної Європи 1 вересня 2018 року.
1 вересня 2018 року в Львові, на Кафедру Українознавства Інституті Східної Європи(ІСЄ), в науковому
журналі «Українознавець» під час свята «Дня Знань» з міста Дніпра, прибув історик Євген Вікторович
Шматченко. Слід наголосити, 21 серпня 2018 року історик з міста Дніпра Євген Вікторович Шматченко, на
Кафедру Українознавства ІС Є звернувся з офіційною заявою в якій наголосив, що вже 1 рік спостерігає за
активною науково-освітньою та громадсько-просвітницькою діяльністю Кафедри Українознавства Інституту
Східної Європи в Україні та Європі… Уклавши офіційну заяву до керівництва Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи він запропонував утворити і очолити в місті Дніпрі відділення Кафедри
Українознавства «Відродження духовності України». Слід наголосити, що історик Євген Вікторович Шматченко
є випускником Дніпропетровського державного університету, історичного факультету, як наголосив Євген
Вікторович в заяві, шанувальником і продовжувачем розбудови наукової концепції з історії України, відомого
українського історика Михайла Брайчевського з яким підтримував тісні наукові, освітні та ділові стосунки…

В основі концепції діяльності відділення «Відродження духовності України» Кафедри Українознавства
Інституту Східної Європи, який він бажає очолити в місті Дніпрі, це координація науково-освітньої співпраці між
вченими Львова і Дніпра в контексті подолання наукових і освітніх розбіжностей між вченими, освітянами
українцями Сходу і Заходу, забезпечення єдиної концептуальної історичної позиції, перед російським ворогом,
на всеукраїнській концепції історика М. Брайчевського.
Розглянувши заяву та концепцію діяльності відділення «Відродження духовності України» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи історика з міста Дніпра, Євгена Вікторовича Шматченка, керівництво
Кафедри Українознавста Інституту Східної Європи, зокрема її профільні вчені - історики: В. Артюх, В. Ідзьо,
затвердили утворення діяльності відділу «Відродження духовності України» Кафедри Українознавства Інституту
Східної Європи на основі презентованої Є. Шматченком, концепції діяльності такого відділу в місті Дніпрі.
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Таки чином Кафедра Українознавства ІСЄ інформує наукову та освітню громадськість України, що 1 вересня
2018 року під час святкування «ДНЯ ЗНАНЬ, утворено з центром в місті Дніпро – відділення Кафедри
Українознавства «Відродження духовності України», який очолив історик Є.В.Шматченко, з чим його і вітаємо…

Інформація про утворення на Кафедрі Українознавства ІСЄ в місті Дніпро відділу «Відродження духовності
України» буде також розміщена в ФСБУці і на сайті Інституту Східної Європи - www. easterneurope.nethouse.ua
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Презентація в Перемишлі наукової праці академіка Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р.».
6 вересня 2018 року в місті Перемишлі, в Республіці Польща, на запрошення Перемишльського відділу
Українського Історичного Товариства в Польщі, зокрема магістра, доцента Михайла Козака, відбулась
презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, лауреата премії імені академіка Івана Крип’якевича,
лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій
VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», яка дослідила міжнародну діяльність Руси-України в
другій половині ХІ століття, в епоху утворення Королівства Руси-України в ХІ столітті Папою Римським
Григорієм VII у 1075 році, як держави західноєвропейського типу...
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Як наголосив до присутніх на презентації її організатор магістр доцент М. Козак, праця «Святий Папа
Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»
завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України В. Ідзя показує, що уже в ХІ столітті Українська держава сповідувала вселенські християнські цінності
на чолі яких стояв Cвятий Папа Римський Григорій VII… Отже надаю слово для презентації праці автору,
доктору історії, академіку Віктору Ідзю».
…Шановні вчені Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, шановні гості
з США, шановний магістре, доценте Михайло Козак, дякую за можливість довести нову українську наукову
точку зору на вище зазначену наукову проблему епохи Руси-України ХІ століття… Отже в науковій праці
“Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті” досліджено історію
України в ХІ століття в епоху правління великого київського князя і короля Ізяслава Ярославовича та його сина
офіційно коронованого в Римі Папою Римським Григорієм VII короля Руси-України Ярополка Ізяславовича в
1075 році. Мною проаналізовано джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Вікіпедії, Кодексу
Гертруди, Російських державних архівів, бібліотек, які дали підстави наголосити на утворенні Королівства РусиУкраїни в ХІ столітті, в 1075 році, як української західноєвропейської держави. На джерельному матеріалі
показана роль українських політичних, релігійних організацій та діячів в політичному та культурнохристиянському розвитку Української держави в ХІ столітті з у взаємовідносинах з Папою Римським Григорієм
VII - засновником королівства Руси-України у 1075 році. Відтворено політико-християнську історію України ХІ
століття у стосунках з Центральною та Західною Європою в час утворення Королівства Руси-України в ХІ
столітті Папою Римським Григорієм VII за аналізом джерел з архіву Папи Римського Григорія VII та свідчень з
“Кодексу Гертруди”. Наукова праця також розкрила роль великих князів Руси-України Ізяслава Ярославовича і
його сина Ярополка Ізяславовича в утвердженні Королівства Руси-України в другій половині ХІ століття, як
держави західноєвропейського зразку.Наукова праця “Святий Папа Римський Григорій VII - засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті” на підставі літописних, архівних, письмових джерел, наукових праць,
вперше апробується до відзначення 1000 тисячоліття утворення української західноєвропейської державності
(1075-2075рр.)… Наголощу у висновок всім присутнім, передусім гостям з США, що працю можна сьогодні
придбати під час презентації, а в Україні з нею можна познайомитися в бібліотеках та сайті ІСЄ…
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Відзначення 74 – ліття підписання угоди між ПКНВ і УРСР про виселення українців до УРСР в Львові.
9 вересня 2018 року біля пам’ятника Т.Шевченка у Львові, відбулoся відзначення 74 - ліття підписання угоди
між ПКНВ і УРСР про виселення українців до УРСР…У відзначенні взяли участь Товариства: Надсяння,
Любачівщина, Холмщина, Лемківщина, Закерзоння, вчені Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи(ІСЄ), під керівництвом завідувача Кафедрою українознавства, директора ІСЄ, доктора історичних наук,
академіка В.Ідзьо.Хор Товариства «Надсяння», заспівав гімн «Боже великий єдиний нам Україну храни!»…
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Перед присутніми виступили голови Товариств: В.Середа, С.Федина та інші, гості з Перемишля, Києва…
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Обговорення книги голови жіночого згромадження УГК Ц міста Перемишля,
пані Катерини Козак «З’явління», яка видана отцями Василіанами місті Торонто, що в Канаді.
13 вересня 2018 року в місті в Перемишлі, що в Республіці Польща, в жіночому згромадженні Української
Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) міста Перемишля, відбулось обговорення книги голови жіночого
згромадженні УГКЦ м. Перемишля, пані Катерини Козак «З’явління», яка видана згромадженням отців Василіан
з міста Торонто, що в Канаді…

…Під час обговорення, головою жіночого згромадження Української Греко-Католицької Церкви в Перемишлі,
панею Катериною Козак було наголошено: «що книга «З’явління», це перша спроба історичного дослідження про
місце культу Пресвятої Богородиці, яка обперта на перевірених давніх джерелах: легендах, переказах, літописних
свідченнях, спогадах мешканців сіл та міст Перемишльського краю в яких збереглася давня історична та
християнська пам’ять про чудотворне місце на Святій горі «З’явлення» недалеко села Корманич, що на
Перемишльщині». Власне на цьому місці «З’явління», як наголосив Архієписком і митрополит Перемишльський
Української Греко-Католицької Церкви Іван Мартиняк, до якого прочани не випадково приходять вже майже 200
років, тут у «З’явленні» вони отримають випрошені ласки і фізичні зцілення, про що засвідчують чисельні
прочани… Тому ми вірні християни УГКЦ побудуємо тут церковцю і буде тут наша друга Кальварія…».
Власне тут у «З’явленні», наголосила під час презентації авторка книги «З’явління», пані Катерина Козак, вже
багато віків діють і розвиваються християнські засади поклоніння Пресвятій Богородиці, яка закликає в усі віки
до поклоніння їй усе українське християнське населення Перемишльського краю, особливо сьогодні...
«З’явління» – це святе місце Перемишльського краю, воно оспіване в легендах людей які зцілилися молитвами
та іменем Пресвятої Богородиці. Молитвами до Матінки Божої тут зцілювалися і зцілюються як діти так і
дорослі… Внаслідок чисельних зцілень молитвами до Пресвятої Богородиці до гори «Знесіння» постали чисельні
прощі українців-християн…».
…На запрошення жіночого згромадження УГКЦ в Перемишлі, в обговоренні книги «З’явління», голови
жіночого згромадження УГКЦ міста Перемишля, пані Катерини Козак, яка видана отцями Василіанами міста
Торонто, що в Канаді, взяв участь, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної
Європи(ІСЄ), що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України Віктор Ідзьо… Під час обговорення доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо наголосив: «…що історична гора «Знесіння» де Пресвята Богородиця наділяє
цілющими зціленнями українців-християн та християн інших національностей, передусім поляків, розташована
біля українського села Корчмин, що сьогодні біля кордону з Україною, це колись територія Сокальського району
Львівської області України, а зараз Томашів-Любейського повіту Республіки Польщі…Давні легенди та перекази,
подають згадки про гору «Знесіння» ХІІ-ХІІІ століттями, яке асоціюється з часом найбільшої християнської
могутності Перемишльського князівства та Перемишльської єпископії, епохи князя Володаря Перемишльського,
що засвідчено і в Галицько-Волинському літописі ХІІІ століття. Історичні ж джерела датують перші згадки про
гору «Знесіння» і ласки Пресвятої Богородиці, та про чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, що зберігалася в
церкві с. Корчмин Сокальського р-ну Львівської обл. України - 1472 роком…
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…Про чудотворність Пресвятої Богородиці давні перемишльські легенди ХІІ-ХІІІ століть з ГалицькоВолинського літопису поширюються по всіх перемишльських джерелах від XV по XX століття, які так яскраво
проаналізувала в книзі «З’явління» голова жіночого згромадженні УГКЦ міста Перемишля, пані Катерини Козак.
Наголошу тільки, що в 1928 році віднайдений автентичний документ, який і сьогодні зберігається в архіві
міста Перемишля, який засвідчує про чудотворні зцілення українців-християн іконою Пресвятої Богородиці під
час літургій на горі «З’явління», які проводилися з XV по XX століття, що додає праці п. Катерини Козак
«З’явління» - історичної реальності та достовірності. Слід наголосити, що книга п. Катерини Козак
супроводжується чисельними картами, схемами місцевості де знаходиться «З’явління». Чисельними у 150
сторінковій праці К. Козак «З’явління» у 46 позицій, є посилання на джерела і наукові праці. Дослідницею
використані документи як з архіву міста Перемишля так і з архіву Перемишльської митрополії УГКЦ, а також
укладені іменний і географічний покажчики…

На завершення обговорення, наголошу, що книга голови жіночого згромадженні Української ГрекоКатолицької Церкви м. Перемишля, пані К. Козак «З’явління», яка видана отцями Василіанами м. Торонто, що в
Канаді, є вкрай потрібною для християн України та Польщі… Науково-популярну працю «З’явління» пані
Катерини Козак, слід поширити в християнській науково-освітній системі України, Польщі, Європи та в першу
чергу в УГКЦ…», наголосив у висновок обговорення, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи, що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо…
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Пропозиція втілення львівського християнсько-мистецького проекту в Римі та Ватикані
до 90 ліття держави Ватикан - Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи.
15 вересня 2018 року з Риму на Кафедру Українознавства Інститут Східної Європи(ІСЄ) прибув журналіст І.
Мелих з новою пропозицією, яка передбачає окрім презентації в 2019 році в Римі і Ватикані, до 90 ліття держави
Ватикан наукових книг вчених Інститут Східної Європи, втілити і львівський християнсько-мистецький проект.
З нагоди чергового приїзду гостя з Риму в Кафедрою Українознавства ІСЄ влаштована презентація нової
книги доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи, лауреата премії імені академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної
Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017
році. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.», яка дослідила міжнародну науково-освітню діяльність ІСЄ…
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Нова книга доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора ІСЄ, лауреата премії ім. академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії
ім. Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році. Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.», яка дослідила міжнародну науково-оствітню діяльність Інституту
Східної Європи, як юридичної особи з часу реєстрації в органах юстиції України 10 липня 2017 року, після
перегляду, була високо оцінена гостем з Риму, оскільки більшість її досягнень ним була в Римі організована…
За це він подарував її автору італійську монету, якій 50 років(1978-2018рр.) в знак поваги до його творчості…

…Внаслідок озвучення журналістом І. Мелихом нової пропозиції, яка передбачає, окрім презентацій книг в
Римі і Ватикані, до 90 ліття держави Ватикан в 2019 році, втілення і львівського християнсько-мистецького
проекту, директор ІСЄ Віктор Ідзьо запропонував залучити до офіційного християнсько-мистецького проекту в
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ролі ведучого, львівського митця пана П. Радківця, який взяв участь в презентації книги академіка Віктора Ідзя
«Міжнародна діяльність ІСЄ у 2017 році. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.», а також мецената книги про
короля Романа, яка презентуватиметься у Римі, наукового співробітника ІСЄ М. Давидовича, що внизу на фото...

У висновок наголошу, що з науковою книгою академіка Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту
Східної Європи у 2017 році. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.» можна познайомитися в ФСБУЦІ на
Сайті Інституту Східної Європи та у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника...
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Презентація нової книги академіка Віктора Ідзя «Українські літератори XII-XXI століть» в ІСЄ.
17 вересня 2018 року, на завершення розробки «Львівського християнсько-мистецького проекту для
Ватикану» і відльоту журналіста І. Мелиха до Риму, та з нагоди книжкового Форуму у Львові, на Кафедрі
Українознавства ІСЄ була влаштована презентація нової книги доктора історичних наук, професора, академіка
АНВШ України, завідувача Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ В. Ідзьо «Українські літератори XII-XXI
століть. - Ів.-Фр., 2018р.», яка дослідила діяльність видатних постатей в українській літературі з XII по XXI ст.

…З новою науковою книгою академіка Віктора Ідзя «Українські літератори XII-XXI століть. - Ів.-Фр., 2018р.»,
можна познайомитися на Сайті ІСЄ та у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Відкриття відділу «Політології» на Кафедрі Українознавства ІСЄ 19 вересня 2018 року.
В час книжкового Форуму у Львові в Інституті Східної Європи(ІСЄ), на Кафедрі Українознавства, відбулося
відкриття нового науково-освітнього відділу «Політології», яке очолив політолог О.М. Нагорний.
19 вересня 2018 року на Кафедрі Українознавства ІСЄ з офіційною заявою звернувся політолог Олександр
Миколайович Нагорний, в якій наголосив, що вже роками спостерігає за активною науково-освітньою та
громадсько-просвітницькою діяльністю Кафедри Українознавства ІСЄ в Україні та Європі, праця якого в нього
викликає повагу… Уклавши офіційну заяву, та надавши концепцію діяльності керівництву Інституту Східної
Європи він запропонував утворити і очолити відділ «Політології». Його ініціативу підтримав заступник
директора Інституту Східної Європи доктор фізико-математичних наук, професор Ігор Васильович Огірко, який
рекомендуючи О.М. Нагорного наголосив, що політолог О.Нагорний є фахівцем у царині політології і буде
фахово керувати відділом «Політології» Кафедри Українознавства… Рекомендація була взята до уваги і за таких
обставин, 19 вересня 2018 року в Інституті Східної Європи утворено відділ «Політології», який очолив політолог
О.М. Нагорний. Керівництво ІСЄ також ознайомило О.М. Нагорного з історією ІСЄ та науковою роботою…

Інформація про утворення на Кафедрі українознавства ІСЄ відділу «Політології» та призначення завідувачем
політолога О.М. Нагорного, буде розміщена в ФСБУці та на сайті Інституту Східної Європи. В рамках відкриття
Відділу «Політології» на Кафедрі Українознавства ІСЄ відбулась і презентація нової наукової праці директора
Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка
АНВШ України Віктора Ідзя « Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка, література, поезія,
книжна культура у IV-XV століттях. Наукове видання. - Івано-Франківськ “Сімик”, 2018р. - 80с.».
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Презентуючи свою нову наукову працю «Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка,
література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях. Наукове видання. - Івано-Франківськ “Сімик”, 2018р. 80с.», яка видана спеціально на книжковий Форум у Львові, директор Інституту Східної Європи, завідувач
Кафедрою українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо наголосив:
«…Наукова праця “Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка, література, поезія, книжна
культура у IV-XV століттях” аналізує діяльність Візантійської імперії, її історію, релігію, політику, економіку,
літературу, поезію, книжкову культура у IV-XV століттях. Вона досліджує діяльність політичних, релігійних,
культурних діячів Візантійської імперії у IV-XV століттях…».
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Презентація в Перемишлі наукової праці академіка Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність
Інституту Східної Європи у 2017 році. Наукове видання. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.».
20 вересня 2018 року в місті Перемишлі, в Республіці Польща, на запрошення Перемишльського відділу
Українського Історичного Товариства в Польщі, зокрема магістра, доцента Михайла Козака, відбулась
презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), лауреата премії імені академіка Івана Крип’якевича,
лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту
Східної Європи у 2017 році. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.», яка дослідила міжнародну діяльність
Інституту Східної Європи, як юридичної особи з часу реєстрації в органах юстиції України 10 липня 2017 року...
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Монографія засновника та директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» на конкретних архівних джерелах,
фото-документах, проаналізувала активну міжнародну діяльність юридичної особи - Інституту Східної Європи у
2017 році. З монографією можна ознайомитися у Львівській бібліотеці імені Василя Стефаника та на Сайті ІСЄ…
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Відкриття відділу «Музеєзнавства» Кафедри Українознавства ІСЄ 21 вересня 2018 року.
В час книжкового Форуму у Львові в на Кафедрі Українознавства ІСЄ, відбулося відкриття відділу
«Музеєзнавства», яке очолив історик, доцент Кафедри Українознавства ІСЄ Володимир Васильович Гаюк.
21 вересня 2018 року в Інституті Східної Європи з офіційною заявою звернувся історик, доцент Кафедри
Українознавства ІСЄ Володимир Васильович Гаюк в якій наголосив, що вже роками спостерігає за активною
науково-освітньою та громадсько-просвітницькою діяльністю Кафедри Українознавства ІСЄ в Україні та Європі,
праця якого в нього викликає повагу… Уклавши офіційну заяву, та надавши концепцію діяльності відділу
керівництву Інституту Східної Європи, він запропонував утворити і очолити відділ «Музеєзнавства». Його
ініціативу підтримав завідувач відділу «Стародавньої історії України», кандидат історичних наук, доцент,
лауреат Міжнародної премії імені короля Данила Галицького В.С.Артюх, який рекомендуючи В.В.Гаюка
наголосив, що історик - доцент Кафедри Українознавства ІСЄ Володимир Васильович Гаюк є визначним
фахівцем у царині музеєзнавства, оскільки дуже довго керував «Музеєм історії релігії у Львові», він буде фахово
керувати відділом «Музеєзнавства» ІСЄ…
Рекомендація була взята до уваги і за таких обставин, 21 вересня 2018 року на Кафедрі Українознавства ІСЄ
утворено відділ «Музеєзнавства», який очолив історик, доцент Кафедри Українознавства ІСЄ В.В.Гаюк.
Інформація про утворення Інститутом Східної Європи відділу «Музеєзнавства» та призначення завідувачем
історика, доцента ІСЄ В.В. Гаюка, буде розміщена в ФСБУці та на сайті ІСЄ - www. easterneurope.nethouse.ua

В рамках відкриття Відділу «Музеєзнавства в ІСЄ відбулись обговорення нових наукових праць, що видані до
книжкового Форуму у Львові, завідувач Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Корoль Роман Великий. Володар Руси-України» та «Святий
Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»…
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Презентація праці академіка Віктора Ідзя «Українські літератори XII-XXI століть. - Ів.-Фр., 2018р.»
в Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці 21 вересня 2018 року.
21 вересня 2018 року з 10 години, в рамках Книжкового Форуму, у приміщенні Львівської обласної
універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13), відбулась презентація наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою Українознавства, директора
Інституту Східної Європи(ІСЄ), лауреата премії імені академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної
Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Українські літератори XII-XXI століть. - Ів.-Фр., 2018р.»,
яка дослідила діяльність видатних постатей в українській літературі з XII по XXI століття…

Як наголосив на презентації автор праці «Українські літератори ХІІ-ХХІ століть», доктор історичних наук,
професор, директор ІСЄ та завідувача Кафедри Українознавства Віктор Ідзьо: «…вперше засобами сучасної
історичної науки зроблено глибокий аналіз діяльності українських літераторів з ХІІ по ХХІ століття….
Досліджена діяльність українських літераторів, які своєю літературною творчістю з ХІІ по ХХІ століття, зробили
великий вклад в становлення та розвиток української літератури та української літературної культури…».
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Презентація праці академіка Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 р.»
у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці 22 вересня 2018 року.
22 вересня 2018 року з 10 години, в рамках Книжкового Форуму, у приміщенні Львівської обласної
універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, д.13), відбулась презентація наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою Українознавства, директора
Інституту Східної Європи(ІСЄ), лауреата премії імені академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної
Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017
році. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.», яка дослідила міжнародну діяльність Інституту Східної Європи,
як юридичної особи з часу реєстрації його в органах юстиції України - 10 липня 2017 року...

Як наголосив на презентації автор праці «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році. Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.», доктор історичних наук, професор, директор Інституту Східної Європи
та завідувача Кафедри Українознавства Віктор Ідзьо: «…вперше засобами сучасної історичної науки зроблено
глибокий, фактологічний, фотографічний аналіз міжнародної діяльності Інституту Східної Європи у 2017 році ….
Досліджено діяльність визначних українських вчених ІСЄ, зокрема В.Ідзя, О.Огірка, І.Огірка, В. Артюха та
інших, які активно розвивали міжнародну діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році…».
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На презентації був присутній отець Роман Войцехівський, який ще до недавна працював священником УГКЦ
у місті Неаполі. Він високо оціник наукову працю доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році. - Львів «Видавництво ІСЄ»,
2018р. - 148с.» і пообіцяв посприяти її презентації в наступному році у травні місяці в місті Неаполі…
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На презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача
Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), лауреата премії ім. академіка Івана
Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії ім. Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність
Інституту Східної Європи у 2017 році. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148», також були представники ІСЄ з
Риму та Праги, зокрема з Риму - кандидат філологічних наук, доцент Кафедри Українознавства ІСЄ Василь
Хитрук, який відкрив в Карпатах «відділ Карпатської духовності ІСЄ», з Праги - завідувач відділу «Чеськоукраїнської культури» Кафедри Українознавства ІСЄ, мовознавець Ян Лорченко, які також презентували свої
наукові напрацювання та переклади з чеської мови на українську(Див. фото)…

…В рамках Книжкового Форуму відбулась зустріч з українським істориком з міста Києва, фахівцем з
дослідження українського козацтва, доктором історичних наук, професором Віктором Брихуненком, якого від
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи було запрошено на 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.).
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Австрійський полк «Українські Січові Стрільці» (1914-1918), німецька дивізія «Галичина» (1943-1945) військові бойові формування з українців у часи першої та другої світових воєн та їх участь в
українському державотворенні у першій половині ХХ століття. Наукове видання. - Львів, 2018р.» Презентація наукової праці завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо на науково-учбовій нараді
на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи з нагоди свята знань – 24 вересня 2018 року.
На урочисте засідання Кафедри Українознавства, з нагоди святкування початку навчального Кафедрою
Українознавства, прибули майже всі вчені Кафедри Українознавста та Інституту Східної Європи, зокрема її
професори: Г.П.Пасічник, Т.Б. Каляндрук, П.П. Кононенко, М.П. Недюха, В.С. Гаркуша, О.В. Огірко, І.В. Огірко,
В.О. Кобилюх, доценти Кафедри Українознавства: В.В. Гаюк, Г.Ю. Гриценко, В.С. Артюх, В.О. Хитрук.

Сділ наголосити, що на урочистому засіданні 24 вересня 2018 року Кафедри Українознавства Інституту
Східної Європи були присутні майже всі завідувачі відділень Кафедри Українознавства: завідувач відділення
«Лицарсько-козацької історії та культури» кандидат історичних наук, професор Т. Каляндрук, завідувач
відділення «Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач відділення
«Польсько-української історії та історії України», магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення «Класичної
санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач відділення «Сучасної української літератури» Д. Корній,
завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелих, завідувач відділення «Сучасного українського
перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач відділення
«Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення «Кіноматографічної
культури та мистецтва» І. Духовний, завідувач відділення «Міжнародної громадської співпраці» О. Фецяк,
завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук, завідувач відділення
«Християнська історія» В. Ідзьо…
Представляючи автора наукової праці «Австрійський полк «Українські Січові Стрільці» (1914-1918), німецька
дивізія «Галичина» (1943-1945) - військові бойові формування з українців у часи першої та другої світових воєн
та їх участь в українському державотворенні у першій половині ХХ століття. Наукове видання. - Львів, 2018р.»
завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо, для презентації свого
наукового дослідження з проблеми ІІ Світової війни, Голова Вченої Ради доктор філологічних наук, професор,
академік АНВШ України П. Кононенко наголосив, що доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України В.С. Ідзьо окрім того що в 2017 році заснував незалежний Інституту Східної Європи є також
засновником і Кафедри Українознавства, яка в 2018 році святнує 15 – ти ліття(2003-2018рр.)...
Під час презентаці, наголошуючи на активному розвитку Кафедри Українознавства за 2003-2018 роки, її
Відділень, завідувач КУ, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор
Ідзьо наголосив, що в рамках презентації своєї праці, сьогодні 1 вересня з нагоди дня знань, на засіданні Кафедри
Українознавства, презентуємо також XVIIІ Число наукового журналу «Українознавець» за 2018 рік в якому є
праці вчених Кафедри Українознавства…
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Щодо нової наукової праці «Австрійський полк «Українські Січові Стрільці» (1914-1918), німецька дивізія
«Галичина» (1943-1945) - військові бойові формування з українців у часи першої та другої світових воєн та їх
участь в українському державотворенні у першій половині ХХ століття. Наукове видання. - Львів, 2018р.» то
хочу наголосити, що основні праці лежать попередні напрацювання, які були опубліковані в наукових журналах:
«Українознавство», «Українознавець» та інших…

Праця академіка Віктора Ідзьо є сьогодні у 2018 році надзвичайно актуальною, оскільки вона напрацьована в
час українсько-російської війни. Вона для нинішніх українських воїнів, захисників України, відновлює пам’ять
про ту героїчну боротьбу коли українці в полку «Січові стрільці», «Дивізії «Галичина» - а також в лавах
Української Повстанської Армії брали активну участь в українському державотворенні у ХХ столітті…
У висновок презентованої праці з нагоди презентації 24 вересня 2018 року, Голова Вченої Рари, професор
Кафедри Українознавства, академік Петро Кононенко наголосив, що усім студентам і аспірантам, як і викладачам
Кафедри Українознавства слід ознайомитися з працею академіка Віктора Ідзьо «Австрійський полк «Українські
Січові Стрільці» (1914-1918), німецька дивізія «Галичина» (1943-1945) - військові бойові формування з українців
у часи першої та другої світових воєн та їх участь в українському державотворенні у першій половині ХХ
століття. Наукове видання. - Львів, 2018р.», її наукові висновки для нас українців є надзвичайно корисні...
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Презентація в Києві проекту наукової книги «Почесні імена України – еліта держави».
26 вересня 2018 року у видавництві «Логос Україна» в Києві, відбулася презентація проекту наукової книги
«Почесні імена України – еліта держави», яка вийде в місті Київ, у видавництві «Логос Україна» у 2019 році.
Презентацію організували дирекція та керівники проекту, київського видавництва «Логос Україна»…

У презентації науково-освітнього проекту у форматі наукової книги «Почесні імена України – еліта держави»,
на запрошення керівника проекту наукової книги «Почесні імена України – еліта держави», видавництва «Логос
Україна» пані Лесі Ярославівни Білейчук, що на фото, взяв участь доктор історичних наук, професор, академік
Академії Наук Вищої Школи України, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи,
головний редактор наукового журналу «Українознавець» з міста Львова - Віктор Святославович Ідзьо…
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Презентація 29 вересня 2018 року в місті Перемишлі наукової праці доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Візантійська імперія – історія, християнська релігія, політика,
економіка, література, поезія, культура в IV-XV століттях».
29 вересня 2018 року, на запрошення завідувача Перемишльського відділу Українського Історичного
Товариства в Польщі, доцента М.Козака, в місті Перемишлі, відбулась презентація наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України В.Ідзя «Візантійська імперія – історія, християнська
релігія,політика, економіка, література,, поезія, культура в IV-XV століттях», що видана в Львові у 2018 році...

…Як наголосив під час презентації автор книги, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, його праця на яскравому аналізі візантійських джерел, праць вчених, дослідила християнську
історію, політику, економіка, літературу, поезію, культуру Візантійської імперії з IV по XV століття…
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Відкриття відділу «Книгорозповсюдження» на Кафедрі Українознавства ІСЄ 2 жовтня 2018 року.
2 жовтня 2018 року у Львові на Кафендрі Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ), відбулося
відкриття нового відділення «Книгорозповсюдження», яке очолив історик, директор Книгарні “Книжкова
криївка” Олександр Антонович Василюк.
25 вересня 2018 року на Кафедру Українознавства Інституту Східної Європи з офіційною заявою звернувся
історик випускник Львівського державного університету історичного факультету Олександр Антонович
Василюк. в якій наголосив, що вже роками спостерігає за активною науково-освітньою та громадськопросвітницькою діяльністю Інституту Східної Європи в Україні та Європі, праця якого в нього викликає повагу…
Уклавши офіційну заяву, та надавши концепцію діяльності відділу керівництву Кафедри Українощнавства
Інституту Східної Європи, він запропонував очолити відділ «Книгорозповсюдження».
Його ініціативу підтримав науковий співробітник відділу «Стародавньої історії України» Кафедри
Українознаквства Микола Давидович, який рекомендуючи історика Олександра Василюка наголосив: «що
історик, випускник Львівського державного університету історичного факультету Олександр Антонович
Василюк є визначним фахівцем у місті Львові у царині українського книгорозповсюдження, оскільки організував,
ефективно веде менеджмент і дуже довго керує книгарнею «Книжкова криївка», що на прощі Ринок д.34 у
центрі Львова, він буде фахово керувати відділенням «Книгорозповсюдження»…».
Рекомендація була взята до уваги і за таких обставин, затверджено концепцію відділу
««Книгорозповсюдження», який очолив фаховий історик Олександр Антонович Василюк…

Інформація про утворення на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи відділення
«Книгорозповсюдження» та призначення завідувачем історика О.А. Василюка, буде розміщена в ФСБУці та на
сайті Інституту Східної Європи – www. easterneurope.nethouse.ua
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Науково-освітня співпраця з вченими істориками, філологами та археологами,
Кафедрою української філології Будапештського університету.
З 7 по 9 жовтня 2018 року делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) у складі
завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, секретаря Вченої Ради Інституту Східної Європи, завідувача
відділу Кафедри Українознавства «Стародавньої історії України», кандидата історичних наук, доцента, лауреата
Міжнародної премії імені короля Данила Галицького Вадима Артюха, на запрошення вчених істориків та
археологів Будапештського університету, налагоджувала науково-освітню співпрацю між Кафедрою української
філології Будапештського університету та Кафедрою українознавства ІСЄ, що у Львові.
Кафедру української філології Будапештського університету представляла вчена-професорка Вікторія
Любович, Кафедру Українознавства ІСЄ представляв завідувач, професор Віктор Ідзьо, що внизу на фото…

Для Кафедри української філології Будапештського університету яку представляла вчена-професорка Вікторія
Любович, були подаровані від Кафедри Українознавства ІСЄ наступні наукові праці: Віктор Ідзьо. Село Угринів
Тисменицького району Івано-Франківської області в археологічній, історичній та мовознавчій традиці. - ІваноФранківськ ”Сімик”, 2010. - 110с.; Віктор Ідзьо. Григорій Сковорода - національний символ української
філософської та державницької думки XVIII століття (285 - ій річниці з дня народження присвячується). - Львів
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“Сполом”, 2007. - 78с.; Віктор Ідзьо. Король Русі Лев Данилович (1292 - 1301). - Львів “Сполом”, 2008. - 44с.;
Віктор Ідзьо. Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2008. - 64c.; Віктор Ідзьо.
Вплив давніх угорських переселенців 896 року на назву села Угринів Тисменицького району Івано-Франківської
області. Наукове видання. - Львів, «Видавництво ІСЄ», 2016р. - 76с.; Віктор Ідзьо. Корoль Роман Великий.
Володар Руси-України. Наукове видання. - Львів «Сполом», 2018р. - 80с.
Для вчених Кафедри українознавства ІСЄ, що у Львові, від Кафедри української філології Будапештського
університету яку представляла вчена-професорка Вікторія Любович, була подарована наукова праця: Віторія
Любович. «Ars Translations – Статті по історії, аналізу і викладанню перекладу». - Будапешт, 2018р.

В ході науково-освітньої зустрічі на Кафедри української філології Будапештського університету також
відбулися презентації наукових праць з спільної українсько-угорської історії та культури, які найбільше
зацікавили трьох вчених, які є працівниками Кафедри, а саме: Віктор Ідзьо. Король Русі Лев Данилович (1292 1301). - Львів “Сполом”, 2008. - 44с. та Віктор Ідзьо. Григорій Сковорода - національний символ української
філософської та державницької думки XVIII століття ( 285 - ій річниці з дня народження присвячується). - Львів
“Сполом”, 2007. - 78с., оскільки ці українські діячі мали безпосереднє відношення до історії Угорщини…
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Однак особливу увагу вчених Кафедри української філології Будапештського університету привернула
наукова праця завідувача Кафедрою українознавства та директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо. Вплив давніх угорських переселенців 896 року на назву села Угринів
Тисменицького району Івано-Франківської області. Наукове видання. - Львів, «Вид. ІСЄ», 2016р. - 76с., яка
напрацьована на археологічних джерелах вченого ІСЄ, кандидата історичних наук, доцента Вадима Артюха...
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На завершення науково-освітньої зустрічі були напрацьовані пункти майбутньої Угоди для подальшого
науково-освітнього розвитку взаємовідносин між вченими Кафедри української філології Будапештського
університету та вченим Кафедри українознавства Інституту Східної Європи…
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Науково-освітня співпраця Кафедри Українознавства ІСЄ з Державним самоврядуванням українців
Угорщини та Центром Української Культури та Документапції що у місті Будапешті.
8 жовтня 2018 року делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) у складі завідувача
Кафедрою Українознавства та директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзьо, секретаря Вченої Ради Інституту Східної Європи, завідувача відділу Кафедри Українознавства
«Стародавньої історії України» ІСЄ, кандидата історичних наук, доцента В. Артюха, на запрошення директора
Центру Української Культури та Документації що в місті Будапешті, пана Ігора Шипайла, була запрошена в гості
до Державного Самоврядування Українців Угорщини. Для Бібліотеки Державного Самоврядування Українців
Угорщини від делегації Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи була подарована наукова праця
завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті».

В ході науково-освітньої зустрічі завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної
Європи(ІСЄ), доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо з директором Центру
Української Культури та Документації що в місті Будапешті, паном Ігорем Шипайлом були обговорені
різнопланові науково-оствітні проекти міжнародної українсько-угорської співпраці між Інститутом Східної
Європи, що у місті Льовові та Центром Української Культури та Документації що у місті Будапешті…

Завуч української недільної школи в місті Будапешті, редактор з питань культури журналу «Громада»,
офіційного друкованого органу Державного Самоврядування Українців Угорщини, випускниця Ужгородського
національного університету п. Ярослава Лопіт провела екскурсію по приміщеннях Державного Самоврядування
Українців Угорщини та приміщенні Української недільної школи, показала Українську бібліотеку м. Будапешта,
виставковий зал, конференц-зал, подарувала на завершення зустрічі останнє число журналу «Громада»…
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Відкриття відділу «Українська історична спадщина» на Кафедрі Українознавства ІСЄ 14 жовтня 2018р.
14 жовтня 2018 року на Кафедру Українознавства ІСЄ з офіційною заявою звернувся історик, психолог,
професор Університету «Львівський Ставропігіон» Василь Іванович Безпаленко, який пообіцяю розвивати
українсько-литовську міжнародну співпрацю… Уклавши офіційну заяву, та надавши концепцію діяльності він
запропонував утворити і очолити на Кафедрі Українознавства ІСЄ відділ «Української історичної спадщини».
Його ініціативу підтримав заступник директора Інституту Східної Європи доктор фізико-математичних наук,
професор І.В. Огірко, який рекомендуючи професора В.І.Безпаленка наголосив: «що історик Василь Іванович
Безпаленко є професором Університету «Львівський Ставропігіон» і буде фахово керувати відділом «Українська
історична спадщина»…». Рекомендація була взята до уваги і за таких обставин, 5 жовтня 2018 року на Кафедрі
Українознавства Інституту Східної Європи утворено відділ «Української історичної спадщини» який очолив
історик, психолог, професор Університету «Львівський Ставропігіон» В.І.Безпаленко... Керівництво ІСЄ також
ознайомило В.І Безпаленка з історією Інституту Східної Європи, міжнародною науково-оствітньою роботою…
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Для заохочення науково-освітньої праці з української історичної спадщини директор Інституту Східної
Європи, завідувач Кафедрою українознавства, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо подарував завідувачу Відділу «Української історичної спадщини», професору
Університету «Львівський Ставропігіон» Василю Безпаленку, свою наукову працю «Трипільська цивілізація в
Україні: характеристика розвитку та упадку в контексті еволюції стародавнього світу в VI-II тисячолітті до
нашої ери» та познайомив з свою концептуально новою науковою монографією «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях»…

Інформація про утворення на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи відділу «Українська
історична спадщина» та призначення завідувачем історика, психолога, професора Університету «Львівський
Ставропігіон» Василя Івановича Безпаленка буде розміщена в ФСБУці та на сайті Інституту Східної Європи www. easterneurope.nethouse.ua
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Презентація книги академіка Віктора Ідзя «Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка,
література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях» для вчених Кафедри Українознавства ІСЄ.
19 жовтня 2018 року в офісі Інституту Східної Європи(ІСЄ) для вчених Кафедри Українознавства, відбулась
презентація нової наукової праці директора ІСЄ, завідувача Кафедрою Українознавства, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка,
література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях. - Івано-Франківськ “Сімик”, 2018р. - 80с.».

Презентуючи свою нову наукову працю «Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка,
література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях.» для вчених Кафедри Українознавства, директор
Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України В. Ідзьо наголосив:«…Наукова праця “Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка,
література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях” аналізує діяльність Візантійської імперії, її історію,
релігію, політику, економіку, літературу, поезію, книжкову культура у IV-XV століттях. Вона досліджує
діяльність політичних, релігійних, культурних діячів Візантійської імперії у IV-XV століттях…».
З працею можна познайомитися у ФСБУці та у Львівській національній бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Науково-оствітня зустріч завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи,
головного редактора наукового журналу «Українознавець» доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя з галицьким меценатом та філантропом,
засновником та керівником львівського козацтва, почесним доктором Володимиром Кожаном.
В четвер 26 жовтня 2018 року відбулась науково-оствітня зустріч завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу «Українознавець», доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя з галицьким меценатом та філантропом,
засновником та керівником львівського козацтва, почесним доктором Володимиром Кожаном.

В ході науково-оствітньої зустрічі засновника завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту
Східної Європи, головного редактора наукового журналу «Українознавець» доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзя з галицьким меценатом та філантропом, засновником та керівником
козацтва, почесним доктором Володимиром Кожаном були обговорені аспекти науково-освітньої співпраці. На
зустрічі було наголошено, що оскільки Інститут Східної Європи є окремою юридичною особою, то хоче мати з
філантропом і меценатом Володимиром Кожаном окремі, від громадських організацій та діячів стосунки у
питаннях науково-освітньої та культурно-християнської співпраці…
На зустрічі будо наголошено, що Інститут Східної Європи вже скоро рік працює, як самостійна юридична
особа, за цей час він об’єднує навколо себе визначних вчених, громадських та культурно-християнських діячів. У
своєму концептуальному вимірі діяльності Інститут Східної Європи продовжує діяльність та науково-освітні
традиції створеного в 1788 році імператорами Священної Римської імперії Ставропігійського Інституту, 230
річницю, якого Інституту Східної Європи, як і 15-ти ліття заснування Кафедри Українознавства, буде святкувати
на цьогорічній міжнародній наукові конференції з проблем дослідження козацтва. Галицькому меценату та
філантропу, засновнику та керівнику львівського козацтва, почесному доктору Володимиру Кожану було
наголошено, що в Інституті Східної Європи утворено «Відділ козацтва», який взяв на себе відповідальність
досліджувати козацькі проблематики. Можна наголосити, що на міжнародній наукові конференції з проблем
козацтва в 2017 році була проаналізована діяльність «Ліги Українського козацтва», на цьогорічній міжнародній
науковій конференції плануємо заслухати керівництво «Міжнародного козацтва», в 2019 році «Реєстрового
коазцтва» і т. д. На зустрічі були обговорені науково-освітні аспекти як співпраці на ниві проведення
Міжнародних наукових конференції з проблем наукового дослідження козацтва так і паломництва по святих
місцях Риму, Неаполя, Салерно де знаходяться історико-культурно-християнські пам’ятки пов’язані з спільною
історією та християнською культурою України та Італії. Також було наголошено, що Інститут Східної Європи
має у своєму складі науково-освітні та педагогічні підрозділи - Кафедру Українознавства та науковий журнал
«Українознавець», зокрема Кафедра Українознавства має право атестувати вченими званнями доцентів та
професорів, а науковий журнал «Українознавець», друкувати наукові праці вчених. Також Інститут Східної
Європи працює над програмою захисту наукових дисертацій за спеціальністю «соціальна філософія», яку
очевидно буде намагалися реалізувати до 2020 року… На завершення науково-освітньої зустрічі, меценату,
філантропу та почесному доктору Володимиру Кожану буди подаровані наукові праці засновника та завідувача
Кафедрою Українознавства і директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу
«Українознавець» доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя…
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Засідання Клубу краєзнавців ім. Івана Франка, приурочене 100-річчю ЗУНР в Івано-Франківську.
1 листопада 2018 року в приміщенні краєзнавчого відділу ЦБ та кімнати-музею Івана Франка (вул. Г.Мазепи,
1) Департаменту культури Івано-Франківської міської ради відбулося засідання Клубу краєзнавців імені Івана
Франка, приурочене 100-річчю Західно-Української Народної Республіки(ЗУНР). Засідання розпочала завідувач
відділу краєзнавства міської бібліотеки та кімнати-музею Івана Франка Ганна Паркулаб. У ході зустрічі
піднімалися теми передумов створення Західно-Української Народної Республіки, період перебування
керівництва новоствореної держави у Станиславові та значення того періоду для сучасної історії України.
Присутні учасники клубу ділилися своїми думками з приводу цих тем.
Особливим гостем засідання став Віктор Ідзьо - академік АНВШ України, доктор історичних наук, професор,
віце-президент АН “Трипільська цивілізація”, завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної
Європи, головний редактор наукового журналу «Українознавець» з Львова, який наголосив на важливості часу,
коли Станиславів перебував столицею Західно-Української Народної Республіки.
Історик Віктор Ідзьо також презентував свої видання “Українська держава IX-XIV столітті” та
“Ранньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на
території України”.

Для музею імені Івана Франка академік Віктор Ідзьо подарував свою наукову працю «Іван Франко - на
шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ ст. - Львів “Сполом”, 2006. - 55с.», а також Число IV та
Число VII редагованого ним у Львові наукового журналу «Українознавець», а також поетичні твори: 1.Віктор
Ідзьо. Зоряні сонети. Поезії. - Львів “Сполом”, 2010. - 48с.; 2.Віктор Ідзьо. Козацькі сонети. Поезії. - Львів
“Сполом”, 2010. - 32с.; 3.Віктор Ідзьо. Галицькі сонети. Поезії. - Львів “Сполом”, 2010. - 40с.
Крім того працівниками краєзнавчого відділу МЦБС була розгорнена виставка видань “Станиславів - столиця
Західно-Української Народної Республіки”.
В засіданні брали участь методист департаменту культури Івано-Франківської міської ради та очільниця
міжрегіонального поетичного Клубу «Об’єднані словом» поетеса Леся Геник та старший науковий співробітник
історико-меморіального музею Олекси Довбуша - Володимир Бакала (що на фото).

Ознайомлення з працею доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Іван
Франко - на шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ ст. - Львів “Сполом”, 2006. - 55с. з нагоди 100річчя Західно-Української Народної Республіки, відбулося і в середовищі визначних українських інтелектуалів
міста Івано-Франківська, що внизу на фото, які є його земляками та друзями…
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Презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України,
завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи, учня академіка Володимира
Грабовецького Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIVстоліттях» в Івано-Франківському музею
Олекси Довбуша з нагоди відзначення 100 ліття засування Західно-Української Народної Республіки.
2 листопада 2018 року в Івано-Франківському музею Олекси Довбуша, який створив учень академіка
І.Крип’якевича, академік Володимир Грабовецький, на запрошення старшого наукового співробітника музею
Олекси Довбуша Володимира Бакали, відбулася презентація наукової монографії доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної
Європи, учня академіка Володимира Грабовецького, Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях».

У презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, яку організував
старший науковий співробітник Музею Олекси Довбуша Володимир Бакала, взяли участь член НСПУ поетеса
Антоніна Листопад, композитор і викладач пані Галина Терлецька, доцент, завідувач відділу «Космології» ІСЄ
Геннадій Гриценко, професор ІСЄ Микола Кардащук, голова «Галицької Січі» Микола Боднар, голова ІваноФранківської Спілки офіцерів, полковник Ігор Гук, директор Регентського Інституту УГКЦ докторант, пані Люба
Терлецька, учень академіка Володимира Грабовецького, кандидат історичних наук Ростислав Лещишин та інші…

На презентації автор монографії розказав показавши присутнім примірник видання академіка-історика
М.Грушевського, який він напрацював і видав у Санкт-Петеррбурзі в 1906 році: «Очерк истории украинского
народа» в якому М.Грушевський вперше означив історію України з ІХ-ХIV століть, суто непреривну історію
українського народу та української держави. Власне ця монографія і стала основоположною у визначенні назви
моєї монографії «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», яка була застверджена в Києві на Вченій Раді ННДІ
Українознавства МОН України, наголосив історик-академік Віктор Ідзьо.
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Обговорення монографії завідувача відділення Кафедри українознавства «Філології та журналістики»
Інституту Східної Європи доктора філологічних наук, професора Зiновія Партики
«Логіка теоретичні основи та практичне застосування в мас-медіа». - Київ, Ліра К, 2018р.
4 листопада 2018 року на Кафедрі українознавства Інституті Східної Європи відбулось обговорення нової
монографії завідувача відділу «Філології та журналістики» Інституту Східної Європи, доктора філологічних наук,
професора Зiновія Партики «Логіка теоретичні основи та практичне застосування в мас-медіа». - Київ, Ліра К,
2018, 332с., в якій він з позицій гуманітарної освіти описав історичні та теоретичні засади модельних логік щодо
форм мислення. В монографії висвітлені питання доказової та недоказової аргументації. Описано застосування
аргументації в суперечках, наведено і охарактеризовано типово логічні помилки. Монографія «Логіка теоретичні
основи та практичне застосування в мас-медіа» напрацьована для студентів-журналістів…

В обговоренні праці «Логіка теоретичні основи та практичне застосування в мас-медіа» активну участь взяли
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України, завідувач Кафедрою Українознавства, директор
Інституту Східної Європи, головний редактор наукового журналу «Українознавець» Віктор Ідзьо та завідувач
відділу «Християнська філософія» Інституту Східної Європи доктор філософії, професор Олег Огірко...
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Запрошення Кафедрою Українознавства Інституту Східної Євpопи вчених з Італії, з Римського
Католицького Університету імені Павла Апостола на Міжнародну наукову конференцію
«Гетьман України І. Виговський та його діяльність в розбудові Української козацької держави XVII ст.».
11 листопада 2018 року на Кафедру Українознавства Інституту Східної Європи прибув з Риму завідувач
Відділення «Міжнародної народної дипломатії» Кафедри Українознавства, заступник директора з міжнародних
відносин Інституту Східної Євpопи(ІСЄ), журналіст - міжнародник Ігор Мелех.

За таких обставин на Кафедрі Українознавства під керівництвом завідувача Кафедрою Українознавства
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, вчених Кафедри Українознавства,
за участю та широкими пропозиціями активної міжнародної співпраці, зі сторони завідувача Відділення
«Міжнародної народної дипломатії» - «La Internazionale Diplomazia Populare», було наголошено, що 17 листопада
2018 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка,
д.13), Відділення: «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 Ліги Українського Козацтва в сучасних козацьких об’єднавчих процесах. 2. Перспектива
сучасного розвитку українського козацтва в умовах російської агресії. 3. Відділення: «Дослідження козацтва»
новий міжнародний центр козацтва.
На конференції відбудеться презентація науково-популярного фільму «Гетьман України – Іван
Виговський»(кіно-режисер, завідувач Відділення «Дослідження козацтва» Інстититу Східної Європи, професор
Тарас Каняндрук) та обговорення ряду наукових монографій. До участі з науковими доповідями, краєзнавчопошуковими 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 12 листопада 2018 року.
На Кафедрі Українознавства ІСЄ під керівництвом завідувача Кафедрою Українознавства, директора ІСЄ
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, журналісту-міжнароднику Ігору
Мелеху, що прибув з Риму, було наголошено на необхідності налагодження активнішої міжнародної козацької
співпраці в Італії та запрошення на конференцію вчених з Італії, передусім з Римського Католицького
Університету ім. Павла Апостола з яким в Інституту Східної Європи є підписана офіційна угода про співпрацю…
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Наукове дослідження історії, науки, освіти та християнської культури Українського Криму відділеннями
«Християнська історія та «Християнська філософія» Кафедри Українознавства ІСЄ у 2018 році.
13 листопада 2018 року з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці у відділеннях «Християнська історія та
«Християнська філософія» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) пройшло обговорення
сучасної української проблеми, а саме наукового дослідження історії, науки, освіти та християнської культури
Українського Криму в умовах російської окупації. Були презентовані нові наукові праці завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктор Ідзьо: 1. Cпівпраця Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи з Кафедрою української
мови та літератури Кримського Гуманітарного Університету в 2005-2010 роках. Наукове видання. - ІваноФранківськ «Сімик», 2018р. - 20с. 2. Співпраця з Ялтинською «Просвітою» у 2002-2014 роках. Наукове видання.
– Івано-Франківськ «Сімик»,, 2018р. - 22с. 3. Науково-освітня співпраця Інституту Східної Європи в Криму з
Ялтинським деканатом Української Греко-Католицької Церкви у 2002-2013 роках. Наукове видання. – Львів
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2018р. - 42с.
На засіданні Кафедри Українознавства було наголошено, що в 2019 році вже буде 5 років з часу як Росія
підступно анексувала Український Крим і усім відділенням Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
слід активізувати наукову, освітню, громадську працю по поверненню Криму до складу України, в першу чергу
новими науковими праця з історії, літератури, культури та українського розвитку християнства в Криму…

Особливо активну участь в обговоренні проблеми повернення підступно анексованого Росією Криму до
складу України, взяли завідувачі відділень «Християнська історія» та «Християнська філософія» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, професори Олег Огірко та Віктор Ідзьо, які наголосили, що за час
російської окупації Крим повністю занепав і що без України у Криму немає європейського майбутнього…
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Обговорення розширення науково-оствітньої співпраці з вченими Литовської Республіки.
30 листопада 2018 року в Львові відбулась науково-освітня зустріч завідувача Кафедрою українознавства,
директора ІСЄ, що у Львові, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя з
ректором, професором Литовського Приватного Спортивного Університету Едмундасом Даубаросом, що у
Вільнюсі, на предмет науково-освітньої гуманітарної співпраці між українськими та литовськими вченими…
Слід наголосити, що у переговорах активну участь взяв професор Василь Безпаленко, якому було доручено
розробити і подати на підписання всеосяжну науково-освітню Угоду між Інститутом Східної Європи що у
Львові, який представляє доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктора Ідзьо з
Литовським Приватним Спортивним Університетом, який представляє ректор, професор Едмундас Даубарос…

Була проаналізовані попередні домовленості які обговорювались сторонами 29-30.03.2017р. і намічені плани
подальшого розширення науково-освітньої співпраці в умовах російської агресії в Україні та Східній Європі…
В ході науково-освітньої зустрічі директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України В.Ідзьо подарував на пам’ять про зустріч, ректору, професору Литовського Приватного
Спортивного Університету Едмундасу Даубаросу наукові праці, зокрема про агресивність Росії - П. Штепи
«Московство», свої наукові праці про короля Данила Галицького та короля Лева, бібліографічні довідники…
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Під час зустрічі було наголошено на необхідності укладення всеосяжної Угоди з науко-освітньої співпраці між
Інститутом Східної Європи, що у Львові та Литовським Приватним Спортивним Університетом, що у Вільнюсі…
На завершення зустрічі відбулось обговорення українсько-литовської науково-освітньої співпраці на основі
Угоди, по розширенню співпраці між українськими та литовськими фахівцями: з історії, філософії, філології і т.д.
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Діяльність Відділення «Праксеології та культури праці»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи у 2015-2018 роках.
14 грудня 2018 року, з нагоди святкування 15-ти ліття Кафедри Українознавства(2003-2018рр.), під
керівництвом, засновника та завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професор, академіка АНВШ Україним Віктора Ідзя, відбулось обговорення подальшої
діяльності Відділення «Праксеології та культури праці» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи.
Завідувачем Відділення, п. Мирославом Павлюком у звіті про діяльність Відділення за 2015-2018 роки, було
наголошено: «26 травня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було відкрито
Відділення «Праксеології та культури праці», яке активно розбудовувало Кафедру Українознавства і загалом
Інституту Східної Європи. Зокрема Відділенням «Праксеології та культури праці» був створений сайт Інституту
Східної Європи, який показує всю роботу, як Кафедри Українознавства, наукового журналу «Українознавець»
так і Інституту Східної Європи, наголосив у висновок свого звіту, завідувач Віддліення «Праксеології та
культури праці», Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, пан Мирослав Павлюк...».
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З нагоди 15-ти ліття Кафедри Українознавства(2003-2018рр.) в обговоренні подальшої діяльності Відділення
«Праксеології та культури праці» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи взяли участь гості,
завідувач Відділу «Періодичної літератури і преси» Львівської Національної Бібліотеки імені Василя Стефаника,
кандидат історичних наук, доцент, Л. Романюк та громадський діяч міста Львова, пан М. Давидюк…
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Висновок
Наукова монографія академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора,
засновника та завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи, головного редактора
наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзьо “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства
та всесвітньої історії МОН України, Львівська Філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи (20032018рр.)” дослідила науково-освітню діяльність Кафедри Українознавства(КУ) Інституту Східної Європи(ІСЄ),
наукового журналу “Українознавець” з часу заснування 14 січня 2003 році до кінця 2018 року.
Наукова монографія “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН
України, Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)”, напрацювала до
15-ти ліття, зробила глибокий аналіз джерел з архіву Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, та
наукового журналу “Українорзнавець”, більшість яких проаналізувала та апробувала вперше.
В монографії “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська Філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” було наголошено, що
досліджені архівні джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворили активну науково-дослідну, освітню та
громадську діяльність Кафедри Українознавства у 2003-2018 роках.
В моногафії “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” було наголошено, що з
відновленням незалежності України наука і освіта стала власною справою українського народу, внаслідок повної
дескридитації науково-освітніх закладів, які були утворені тоталітарним режимом УРСР та їх функціонуванння в
Україні в посткоміністичний період, фактично нічого нового наукового не внесено в розвиток української науки
та освіти в Україні.
В дослідженні показано, що коли в 3 квітня 2001 року засновується Інститут Східної Європи, який ставить
кардинально нові завдання в галузі незалежної від попередньої наукової системи УРСР завдання - розбудову суто
української науково-освітньої та видавничої системи на суто українських науково-освітніх історичних та
культурно-христиняських традиціях, тому засновує 14 січня 2003 року Кафедру Українознавства.
В монографії “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи(2003-2018рр.)” було досліджено, що
Кафедра Українознавства спрямована на розвивати основи українського наукового, освітнього, соціальнокультурного, християнсько-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських
науковців та освітян.
З метою реалізації наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Кафедра Українознавства Інституту
Східної Європи 25 січня 2003 року, згідно потребами координації наукoво-освітніх процесів підпорядковується
як структурний науково-дослідний підрозділ, Філіал - Національному науково-дослідному Інституту
Українознавства Міністерства освіти і науки України з центром в Києві.
В Монографії було наголошено, що Кафедра Українознавства внаслідок активгної діяльності в 2013 році
відзначила своє 10-ти ліття (2003-2013рр.).
В цей же час у 2005 році Кафедра Українознаввства заснувала фаховий друкований орган - науковий журнал
“Українознавець”, який в 2015 році відзначив своє 10-ти ліття(2005-2015рр.).
В монографії “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” було показоно, що в 2014
році Кафедра Українознавства заснувала профільні науково-дослідні Відділення, для вивчення наукових та
освітніх передусім, проблем наукового українознавства…
Також в монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
“Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України, Львівська Філія
- Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” було наголошено, що Кафедра
Українознавства в Львові, як Філіал, формувала в сукупрості з Національним науково-дослідним Інститутом
Українознавства з ценитром в Києві, сучасну україномовну наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну
та політичну еліту.
Отже у монографії засновника завідувача Кафедрою Українознавства та директора Інституту Східної Європи,
головного редактора наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзьо “Національний науково-дослідний
Інститут Українознавства та всесвітньої історії МОН України, Львівська філія - Кафедра Українознавства
Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” було показано, що епоха ХХІ століття, внаслідок відновлення діяності
Кафедри Українознаства в Львові та її злучення з відновленим Інститутом Українознавства в Києві, постає епоха
нового відновлення та відродженняч українських науково-освітніх та культурно-християнських традицій та
цінностей, які будут розвиватися вищеозначеними науковими інституціями в умовах відновленння незалежності
Української держави.
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