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Вступ
Наукова монографія академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора,
засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства, головного редактора
наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзьо “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016
році” досліджує міжнародну діяльність Інституту Східної Європи(ІСЄ), Кафедри Українознавства(КУ),
наукового журналу “Українознавець” в рік найактивнішої діяльності з часу заснування у 2016 році.
Наукова монографія “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” що напрацьована до 15-ти
ліття Інституту Східної Європи(2001-2016рр.), робить глибокий аналіз фото-джерел з архіву Інституту Східної
Європи, Кафедри Українознавства та наукового журналу “Українорзнавець”, більшість яких аналізуються та
апробуються вперше. В монографії “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” буде
наголошено, що досліджені архівні фото-джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворюють активну міжнародну
науково-громадську діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році.
В моногафії “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” буде наголошено, нове
дослідження напрацьоване на фото-джерелах є одне і перших нових наукових досягнень, яке вносить свій вклад в
сучасний розвиток науки та освіти в Україні. В дослідженні буде показано, що особливо в 2016 році новий
науково-дослідниий заклад - Інститут Східної Європи, який розвивається з 2001 по 2016 роки, втілює
кардинально нові завдання в розбудову суто української мыжнародноъ науково-освітньої та видавничої системи
на суто європейських науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях, показує на основі
фото-документів та участі в реальних міжнардоних заходах, свої реальні міжнородні досягнення.
В монографії “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” буде показано, що Інститут
Східної Європи спрямований на розвивати основи українського міжнародного наукового, освітнього, культурнохристиянсько прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських науковців та освітян на
основі міжнародної європейської співпраці. В монографії “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у
2016 році” на основі фото-документів буде показоно, що в 2016 році Інституту Східної Європи на основі
міжнародної співпраці засновує профільні науково-дослідні закордонні Відділи, для координації розвитку
європейських українознавчих проблем…
Також в монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
“Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” на основі фото-документів буде наголошено, що
Інститут Східної Європи успадкував і продовжив наукову та освітню львівську традицію з епохи відновленого
Священною Римською імперією - Галицького короліства.
Власне у XVIII cтолітті на основі реорганізації Ставропігійського братства, в Львові засновано в 1788 році
“Львівський Ставропігійський Інститут”, який до кінця ХІХ століття був єдиною науково-освітньою інституцією
в Західній Україні, який відігравав велику роль в науково-освітньому та культурно-християнському житті
українців, формуючи українську наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну та політичну еліту до ХХ
століття. Отже у монографії засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
Українознавства, головного редактора наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзьо “Міжнародна
діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” буде показано, що епоха ХХІ століття, особливо в 2016 році, в
час 15-тиліття Інституту Східної Європи, коли внаслідок активної міжнародної діяльності Інституту Східної
Європи, постала нова епоха міжнародної науково-освітньої та культурно-християнської співпраці на основі
європейських традицій та цінностей в умовах відновленння незалежності України.
Власне в умовах незалежності України, що буде показано в монографії, Інститутом Східної Європи
генеруються нова міжнародна науково-освітня та культурно-християнська діяліность…

Історики Віктор Ідзьо та Володимир Грабовецикий під час співпраці в Інституті Схїдної Європи».
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Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році.
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 Львів вчених з Чехії та Словаччини: Яна Лорченка, Леуша Пеняза, яких
очолював доктор історичних наук, доктор філософських наук Ян Масарик, з чеськими та словацькими вченими в
науковому журналі «Українознавець» відбулась науково-освітня зустріч.
2 лютого 2016 року в приміщенні Інституту Східної Європи (ІСЄ) та Кафедри Українознавства (КУ) вчені з
Чехії та Словаччини зустрілися з вченими Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, зокрема з
завідувачем Кафедрою Українознавства, директором Інституту Східної Європи доктором історичних наук,
професором академіком АНВШ України В. Ідзьо, 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 доктор
історичних наук, професор, академік 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 лютого 2016 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 Чеську Республіку 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 Інституту Східної Європи 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.

11

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, академіка Віктора Ідзьо та кандидата філологічних наук. доцента Василя Хитрука.
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Міжнародна наукова конференція в Світаві присвячена 760 - ти літтю з часу заснування міста.
16 березня 2016 року вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 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.
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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.

.
14

Визначними будівлями міста Світави є і приміщення міського музею та будівля католицького монастиря.
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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.
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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.
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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 з: директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства Університету
«Львівський Ставріопігіон» доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо та
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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 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!
Слід наголосити, що Відділення Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи очолили вчені з міста
Світави: «Чесько-українська духовність» - Л. Плеза, «Словацько-українська духовність» - Я. Масарик, «Чеськоукраїнська 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», Ян Лорченко - завідувач відділення
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«Чесько-українська наука, освіта та культура» та Леуш 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.

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 академіка Віктора Ідзьо «Європейська релігійна
культура та зародження, становлення і розвиток християнства на території України. Наукове видання. - Львів,
«Видавництво Інституту Східної Європи», 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...
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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, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
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Після привітань до учасників та гостей конференції звернувся організатор Міжнародної наукової конференції
доктор історичних наук. доктор філософських наук, завідувач Відділення «Словацько-укоаїнської культури»
УЛС 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».
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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».

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.
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З доповідями зазначеними в програмі Міжнародної наукової конференції виступили доктор історичних наук,
професор Рудольф Ірша, науковець Леуш Пеняз, доктор історичних наук, професор, академік Віктор 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.

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, «Видавництво Інституту Східної Європи», 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.
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 століття.
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…
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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.
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В рамках співпраці обмінялись подарунковими монографіями вчені В. Ідзьо та Б. Леброва, що нище на фото.

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…
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…
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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,
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2016р. - 546с». та доцента Василя Хитрука «Золота булава». На цих
же інформаційних стендах було анонсовані основні витяги з цих наукових книг, і було наголошено, що вчені є
фаховими істориками та філологами, які ось уже більше як 30 років займаються вивченням та дослідженням
зазначених в своїх наукових книгах проблем...

Отже в 17 березня 2016 року в приміщенні Культурного Центру міста Світави розпочалася Міжнародна
наукова конференція присвячена 760 - ти літтю від часу першої письмової згадки про місто Світаву.
Відкрили конференцію староста міста Світави магістр Девід Сімик, доктор історичних наук, доктор
філософських наук Ян Масарик, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
Першого дня Міжнародної наукової конференції відбулося дві презентації наукових праць доцента Василя
Хитрука «Золота булава» та академіка Віктора Ідзьо «Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку
та упадку в контексті еволюції стародавнього світу в VI-II тисячолітті до нашої ери».
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Слід наголосити, що всі ці дні дуже успішно здійснював переклади з української на чеську мову пан Ян
Лорченко.
В рамках другого дня конференції відбулися презентації докторів історичних наук: Р. Ірші, М. Ласко, В. Ідзьо.

В рамках другого дня Міжнародної наукової конференції з нагоди 760 - ти ліття Світави, відбулася
презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
«Європейська релігійна культура та зародження, становлення і розвиток християнства на території України.
Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 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.
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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. Масарик, Я. Лорченко, Б. Леброва, В. Ідзьо.
В рамках співпраці обмінялись подарунковими монографіями вчені В. Ідзьо та Б. Леброва, що нище на фото.
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На завершення останнього дня роботи Міжнародної наукової конференції відбулася презентація та аналіз
наукової монографії доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо «Галицьке Королівство в 1215-2015
роках».

Підводячи підсумок наголосимо, що конференці в місті Світаві з нагоди 760-ліття, виконала всю свою
Програму!
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Науково-освітня та культурна співпраця в Празі та в Слов’янській Бібліотеці.
Прага 21-25 береня 2016року.
21 березня 2016 року на запрошення завідувача Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Яна Миколайовича Лорченка, яке знаходиться в місті Празі,
делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» після
Міжнародної наукової конференції в міста Світаві прибула до столиці Чеської Республіки міста Праги.
На другий день після прибуття 22 березня були встановлені науково-освітні відносини з Науково-Дослідними,
освітніми та навчальними закладами міста Праги, які орієнтовані на надання конвертованої європейської освіти в
галузі економіки, маркетингу та бізнесу. Директором Міжнародного Департаменту з надання конвертованої
європейської освіти в галузі економіки, маркетингу та бізнесу в місті Празі є випускник і доктор економічних
наук, професор Таурського університету, що в Лондоні Властіміл Чорний.

Власне доктор економічних наук, професор Таурського університету, що в Лондоні Властіміл Чорний переніс
навчання та надання освіти з Лондона в Прагу і зацікавлений, щоби студенти з України, які знають англійську
мову отримували в очолюванім ним Вищім навчальнім закладі в Празі європейську освіту в галузі економіки,
маркетингу та бізнесу, Дипломи з якого, за його словами, признаються в Україні.
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Власне за безпосередньою участю та сприянням завідувача Відділення «Чесько-українська наука, освіта та
культура» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Яна Лорченка, який довший час співпрацював з
доктором економічних наук, професором Властімілом Чорним, завідувачем Кафедрою Українознавства Інституту
Східної Європи доктором історичних наук, академіком Віктором 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
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 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, який очолює Ян Миколайович Лорченко було відвідано
Службу Божу в Укрраїнській Греко-Католицькій Церкві міста Праги.

43

На завершення перебування в Празі завідувач Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Ян Миколайович Лорченко, як корінний пражанин,
організував екскурсію по місту, ознайомив з історичними, культурними, державними та християнськими
пам’ятками міста Праги…
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Слід наголосити, що гості зі Львова від Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства УЛС
познайомилися також з празьким художнім мистецтвом, що розміщується на Карловому мості та біля собору
святого Віта.
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Прощаючись з незабутньою Прагою, гості з Львова, з Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства
знайомилися також з сучасним художнім мистецтвом пражського середмістя, що концентрується в центрі Праги...
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Відкриття Відділення «Міжнародної громадянської співпраці» та вручення офіційних документів на
працю на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Євpопи . 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 ІСЄ, історика - магістра з міста Вроцлава Катерини Хоронжук.

Керівники Відділень, Олег Фецяк та Катерина Хоронжук за участю завідувача Кафедрою Українознавства та
директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи 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 Інститутом Східної Євpопи.
5 квітня 2016 року в приміщенні Інституту Східної Євpопи (ІСЄ) та Кафедри Українознавства

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, професор Кафедри Українознавства,
санскритолог В.О. Кобилюх, професор Кафедри Українознавства, доктор філософії О.В. Огірко, 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: 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 Катериною 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 «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська
Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів»
в Перемишлі!
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 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 греко-католицького згромадження міста Перемишля яке очолює
пані Катерина Федик-Козак.
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Окрім успішно презентаціїнової наукової монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська
Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів»
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 Інституту Схiдної Європи які мають вже свою традицію…
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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, гостя Голови «Австрійсько-українського
Товариства» з Відня Р. Рацин, І. Рацина, вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи відбулася
презентація книги директора ІСЄ, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Святославовича 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».
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Презентація нової наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України В.С. 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» 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...
Слід наголосити, що на підсумковому засіданні та 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, 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
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 55-літтю з дня народження (19602015 рр.), 35-літтю науково-педагогічної діяльності автора.
Вперше засобами сучасної історичної науки робиться глибокий, фактологічний аналіз архівних та військовописьмових джерел, більшість яких, під таким кутом зору досліджують австро-німецькі військові бойові
формування в першій половині ХХ століття та їх участь в українському державотворенні».

Тому було вирішено, надати книгу після презентації та обговорення на Кафедрі Українознавства в Інституті
Східної Європи на загальне вивчення з виставленням праці на Сайт Інституту Східної Європи…
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Презентація в Інституті Східної Європи на Кафедрі Українознавства книги викладача Кафедри
Українознавства Володимира Степановича Пилата «Кодекс лицарської честі гопаківця» 15 червня 2016 р.
15 червня 2016 року в приміщенні Інституту Східної Європи (ІСЄ), 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,
директором Інституту Східної Європи та завідувачем Кафедрою Українознавства, 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
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гопаківця», як наголосив сам автор праці В.С. Пилат «Кодекс лицарської честі гопаківця»: «це систематизація
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, професор Кафедри Українознавства Б.І. Сушинський, 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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Делегація Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи
та ЛУК 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
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 ЛУК 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, 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 Вівденського університету 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, генерал78

хорунжого Ліги Українського Козацтва, д.і.н., академіка Віктора Ідзьо “Відновлення Галицького королівства
(1215-1221рр.) Священною Римською імперією в австро-угорський період української історії(1772-1918рр.)”.

79

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 Інституті Східної Європи книги доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзьо
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, відвідав
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
міста Ярослава.

В ході святкування гості з Львова, завідувач Кафедрою Українознавства доктор історичних наук, професор
академік АНВШ України Віктор Ідзьо, був офіційно представлений 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 Ідзя. 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…
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На завершення для гостя з Львова була проведена екскурсія по місцях 1000-літнього міста Ярослава…
94

95

96

Вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника Галицького
королівства в 1215 році(1215-2015рр.) Інститутом Східної Європи, Кафедрою Українознавства 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 директором Інституту Східної Європи, завідувачем Кафедрою
Українознавства, 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 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 Святого
Петра.
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Як наголосив владика Іриней в соборі Святого Петра присутня і українська частина. Українці, наголосив
владика Іриней, єдина нація хто має на стінах собору Петра в Римі, зображення володаря Української держави,
великого князя Володимира з державним гербом Тризубом, та володарки України Х століття, великої княгині
Ольги.
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Після урочистостей в соборі Святого Петра на запрошення Посольства України при Святому Престолі
відбулося вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника Галицького
королівства в 1215 році Інститутом Східної Європи, Кафедрою Українознавства. В Посольстві України при
Свтому Престолі відбулись презентації наукових монографій директора Інституту Східної Європи, доктора
історичних наук, професора, академіка В.С. Ідзьо, які були подаровані Посольству України в Ватикані...
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Вшанування 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 Українського королівства в 1204 році та Галицького королівства в 1215
році, Інститутом Східної Європи, Кафедрою Українознавства 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 Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства,
Ліги Українського Козацтва та Міжнародного Фонду імені Івана Сірка, владиці Іринею були подаровані наукові
праці вчених Кафедри Українознавства ІСЄ, що прибули з Львова та України до Ватикану та Риму…
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Слід наголосити, що делегація з Львова, України з Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства, Ліги
Українського Козацтва та Міжнародного Фонду імені Івана Сірка 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 1204 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…

У висновок інформаційної статті наголосимо, що Інститут Східної Європи, Кафедра Українознавства
складають Подяку Єпископу УГКЦ Іринею (Білику) у Ватикані (Папська базиліка Санта Марія Маджоре) - члену
Капітули Папської Базиліки Санта Марія Маджоре, представникам Ліги Українського Козацтва, Міжнародному
Фонду імені Івана Сірка за допомогу та участь в організованому Інститутом Східної Європи, Кафедрою
Українознавства заході вшанування пам’яті відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника
Українського королівства в 1205 році та Галицького королівства в 2015 році у державі Ватикан та Римі…
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Вшанування 800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ (1216-2016рр.) –
засновника Українського королівства в 1204 році та 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 Українського королівства у 1204 році та 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.
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 з України на чолі з директором Інституту Східної
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Європи, завідувачем Кафедрою Українознавства, 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 у
1204 році та Галицького королівства в 1215 році(1215-2015рр.), який вперше запросив український народ,
українських християн до Унії та вступу в Союз Католицьких держав…
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Фото 2. Фото з Служби Божої, презентація книг доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора 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, директора Інституту Східної
Європи(ІСЄ), завідувача Кафедрою Українознавства, завідувача відділенням «Християнська історія», доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктра 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.
Доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України 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
Українського королівства у 1204 році та Галицького королівства у 1215 році - 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 - Галицьке королівство. 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 галицького князя Коломана королем Галичини. Отже, галицький
князь Коломан був офіційно коронований і 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”, стала складовою Союзу Католицьких держав…

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. Вподальшому,
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. 9. Родовий і Папський герб графа Лотаріо де Конті де Сеньї - 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 і поширив її на 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
Римський Іннокентій ІІІ 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, польський князь 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 створена 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
привезти лист в Угоршину, а другий в Галичину-Русь. Що стосується другого листа папи римського Іннокентія
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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 царства 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.
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
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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 Римський 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 Секретного 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 Святого. 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-європейського 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,
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, 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 Українського королівства у 1204 році та
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. Делегація з Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства, яка взяла участь у вшануванні
800-ліття відходу у вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ(1216-2016рр.) - засновника Галицького
королівства в 1215 році(1215-2015рр.) перед Лятиранським собором.
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Фото. 21. 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 Інститут Східної Європи, Кафедра Українознавства складають Подяку,
отцю Івану, представникам Ліги Українського Козацтва, Міжнародному Фонду імені Івана Сірка за участь у
організованому Інститутом Східної Європи, Кафедрою Українознавства заході вшанування пам’яті відходу у
вічність Папи Римського Іннокентія ІІІ - засновника Галицького королівства, в Лятиранському соборі в вічному
місті Римі…
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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. Отцю Івану від
ІСЄ для бібліотеки собору Святого Петра і Павла 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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Міжнародна науково-освітня та громадськя співпраці Інституту Східної Європи,
з Римським Католицьким 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»!

234

235

236

237

238

239

Керівництву Римського Університетом імені Павла Апостола, ректору, проректорам були подаровані
наукові монографії директора Інституту Східної Європи «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 15-ти ліття Інституту Східної Європи, яке відбудеться в м. Львові 26 листопада 2016 року в
Львівській Науковій Бібліотеці, за адресою: Проспект Т. Шевченка д.13.
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Окремо, в рамках укладеної угоди, були обговорені питання співпраці з Лігою Українського
Козацтва та створення в Римі та Італії регіонального представництва, яке б корегувало міжнародну
співпрацю з козацьких проблем. 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 директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства,
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
ліття з дня народження геніального українського вченого-історика, автора багатотомної
історії України-Руси, 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 Інституту Східної Європи», 2016.

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
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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 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 укладанні.

Угода Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства, наукового журналу «Українознавець»
з Католицьким Університетом Святого Павла Апостола в Римі.
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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.

Угода Інституту Східної Європи, Кафедри Українознавства
з Українським державним університетом міста Москви.
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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.
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Висновок
В науковій монографії академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора,
засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства, головного редактора
наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзьо “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016
році” досліджено міжнародну діяльність Інституту Східної Європи(ІСЄ), Кафедри Українознавства(КУ),
наукового журналу “Українознавець” в рік найактивнішої діяльності ІСЄ у 2016 році.
Наукова монографія “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи ” у 2016 році” що напрацьована до 15ти ліття Інституту Східної Європи, зробила глибокий аналіз фото-джерел з архіву Інституту Східної Європи,
Кафедри Українознавства та наукового журналу “Українорзнавець”, більшість яких проаналізували міжнародну
діяльність ІСЄ в 2016 році.
В монографії “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” наголошено, що досліджені
архівні фото-джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворили активну міжнародну науково-громадську діяльність
Інституту Східної Європи у 2016 році. В моногафії “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016
році” напрацьоване на фото-джерелах є одне і перших нових наукових досліжень, яке внесло свій вклад в
сучасний розвиток української науки та освіти в Україні. В дослідженні було показано, що особливо в 2016 році
новий науково-дослідниий заклад - Інститут Східної Європи, який розвивається з 2001 по 2016 роки, втілює
кардинально нові завдання в розбудову суто української науково-освітньої та видавничої системи на суто
європейських науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях, показав на основі фотодокументів свою реальну участь в міжнардоних науково-культурних заходах, свої реальні міжнородні
досягнення.В монографії “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” було досліджено, що
Інститут Східної Європи спрямований на розвивати основи українського міжнародного наукового, освітнього,
культурно-християнського прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських науковців та
освітян. В монографії “Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” на основі фото-документів
показоно, що в 2016 році Інституту Східної Європи засновує профільні науково-дослідні закордонні Відділи, для
вивчення наукових та освітніх передусім, для координації розвитку європейських українознавчих проблем…
Також в монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
“Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році” на основі фото-документів наголошено, що
Інститут Східної Європи успадкував і продовжив наукову та освітню львівську традицію з епохи відновленого
Священною Римською імперією - Галицького короліства.
Власне у XVIII cтолітті на основі реорганізації Ставропігійського братства, в Львові засновано в 1788 році
“Львівський Ставропігійський Інститут”, який до кінця ХІХ століття був єдиною науково-освітньою інституцією
в Західній Україні, який відігравав велику роль в науково-освітньому та культурно-християнському житті
українців, формуючи українську наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну та політичну еліту до ХХ
століття. Отже у монографії засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
Українознавства, головного редактора наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзьо “Міжнародна
діяльність Інституту Східної Європи” показано, що епоха ХХІ століття, особливо в 2016 році, в час 15-тиліття
Інституту Східної Європи, внаслідок активної міжнародної діяльності Інституту Східної Європи, постала нова
епоха міжнародної науково-освітньої та культурно-християнської співпраці на основі європейських традицій та
цінностей в умовах відновленння незалежності України.
Власне в умовах незалежності України, що було показано в монографії, Інститутом Східної Європи
генеруються нова міжнародна науково-освітня та культурно-християнська діяліность…
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