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Організаторська снага директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства,
засновника та головного редактора наукового журналу «Українознавець», доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя в ініціюванні, організації
та проведенні Міжнародних наукових конференції у 1997-2019 роках.
Практично з директором Інституту Східної Європи, завідувачем Кафедри українознавства, засновником
та головним редактором наукового журналу «Українознавець» що у Львові, доктором історичних наук,
професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України Вікторем Ідзем співпрацюю з Міжнародної
наукової конференції з с.Медоборів, яка пройшла в 1998 році і була присвячена 150-ти річчю відкриття
«Збручського ілода “Святовида”», в 2020 році це - 22 роки науково-освітньої міжнародної співпраці...
Перша міжнародна наукова конференція в якій я взяв участь, ним була проведена 20-22 травня 2000 року
в Україні в рідному місті академіка Віктора Святославовча Ідзя - Івана-Фраківську, остання - 13 жовтня 2019
року до Свята Покрови Пресвятої Богородиці у місті Жовкві Львівської області...
Карантин і корона-вірус в 2020 році внесли свої корективи за яких проводити повноцінні Міжнародні
наукові конференції в Україні, в Львові в блищі декілька років недоцільно, тому і було вирішено Вченою
Радою Інституту Східної Європи та рецензетами цієї праці підсумувати науково-освітню діяльність доктора
історичних напук, професора, академіка Віктора Ідзя науковою працею «Міжнародні наукові конференції у
1997-2019 роках» з нагоди його 60-ти ліття з Дня Народження (1960-2020рр.), яке припадає на 25.11.2020.
Слід наголосити, що наукова праця директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, засновника та головного редактора наукового журналу «Українознавець», доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя «Міжнародні
наукові конференції у 1997-2019 роках» приуроченa 60 - літтю від дня народження та рідному місту ІваноФранківську в якому в 1960 році народився автор.
У праці на глибоко-науковому фактичному матеріалі показані міжнародні наукові конференції які
директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, засновника та головного
редактора наукового журналу «Українознавець»доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо
ініціював, організував і провів у 1997-2019 роках.
Зібраний науковий і фактологічний матеріал за 1997-2019 роки., сконцентрований в праці академіка
Вітора Ідзя «Міжнародні наукові конференції у 1997-2019 роках» є науковом дороговказом всім вчениморганізаторам- науковцям, хто має потребу в організації Міжнародних наукових конференції в ХХІ столітті.
Подаю пропозицію і пропоную в знак поваги до науковоо-освітньої та науково-організаторської
діяльності доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя заснувати в майбутньому в Інституті
Східної Європи «Міжнародну накову премію», яку вручатимемо від Вченої Ради Інституту Східної Європи
за найкраще проведення міжнародної наукової конференції імені доктора історичних наук, професора,
академіка Віктора Святославовича Ідзя... Думаю що нагороджувати Премією слід найкращого науковцяорагнізатора за результативне проведення міжнародної наукової конференції один раз на 5 років…

В.С. Артюх - кандидат історичних наук, доцент Кафедри українознавства, вчений секретар Вченої
Ради Інституту Східної Європи, завідувач відділення «Стародавньої історії України» Інституту
Східної Європи, лауреат міжнародної премії імені короля Данила Галицького. 1 липня 2020р.
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І Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії”. (Москва 1997).
У 18 - 20 серпня 1997 року у конференц - залі Московського державного відкритого
педагогічного університету (МДВПУ) пройшла І Міжнародна наукова конференція “Українська
діаспора в Росії”. Ініціатором та організатором її став Український Історичний Клуб міста Москви
(УІК), регіональна громадська організація, зареєстрована московським управлінням юстиції 5
травня 1977 р., св. р. №7571. Організатор – кандидат історичних наук, доцент В.С.Ідзьо.
Ідея проведення І Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора в Росії” в УІК визріла
ще у серпні 1996 році. Вона народилась під час святкування УІК разом з посольством України в
Російській Федераці (РФ) 130 - ї річниці з дня народження визначного українського історика,
першого президента Української держави, Михайла Сергійовича Грушевського.
Під час організованої УІК спільно з посольством України в РФ книжкової виставки у Російській
державній історичній бібліотеці “Україна - шлях із глубини віків”, яка принесла УІК суттєві
наукові доробки, перед українською діаспорою, культурною, науковою громадськістю міста
Москви та Росії, гостями УІК із Українського Історичного Товариства (США), яких представляв
доктор історичних, доктор філологічних наук, професор Ютського університету Богдан Григорович
Чопик, було проголошено про проведення у серпні 1997 року І Міжнародної наукової конференції
“Українська діаспора в Росії”.
З цього часу УІК почав активно готуватися до першої міжнародної наукової конференції. Ідею
проведення наукової конференції в Москві підтримав Голова Об‟єдання українців Росії (ОУР)
Олександр Руденко - Десняк, який на шпальтах часопису “Український вибір” організував заходу
УІК всеросійську рекламу. Починання УІК підтримало також посольство України в РФ, а
конкретну допомогу надав радник з питань культури та освіти Віталій Григорович Крикуненко.
Внаслідок утворення Українського Інституту при (МДВПУ), якому сприяли УІК, ОУР і
посольство України в Російській Федерації (РФ), і першим про - ректором по науково організаційній роботі, якого був призначений ректором МДВПУ Ю.Г.Кругловим, голова УІК,
кандидат історичних наук, доцент Віктор Святославович Ідзьо, було вирішено провести І
Міжнародну наукову конференцію “Українська діапора в Росії” на рівні Українського Інституту і
Українського Історичного Клубу, залишаючи за Українським Історичним Клубом міста Москви
домінуюче право головування, як ініціатора організації І Міжнародної наукової конференції
“Українська діаспора в Росії” . До участі у наукові конференції долучилось ОУР, їй сприяло
посольство України в РФ.
Слід зауважити, що спочатку решту українських організацій м. Москви, такі як Товариство
“Славутич” і “Об‟єднання українців Москви” проігнорували ініціативу УІК, і окремі представники
яких, як М.С.Шикір, підключилися тільки тоді, коли на власні очі переконалися, що ідея І
Міжнародної наукової конференції “Українська діапора Росії” втілюється успішно. На жаль треба
відзначити, що ряд членів Ради ОУР, зокрема такі як В.Бабенко (Уфа), обіцяючи ще у серпні вересні 1996 року допомогу УІК у проведенні конференції і участь у ній української наукової еліти
з регіонів Росії проігнорували добре починання, і досі залишається незрозумілим неучасть деяких
українських науковців Росії у внутрішніх заходах української громадськості в Росії і в той же час їх
всеоб‟ємлююча участь у Всесвітніх заходах українців у Києві. Хочеться відзначити амбіційне
небажання окремих науковців з ОУР підключатися до конкретних наукових починань УІК, який,
до речі, є повноправним Членом Ради ОУР, і розвивати навчальну і науково - дослідницьку
діяльність у щойно утвореному Українському державному Інституті при МДВПУ.
З цього приводу слід зауважити, що з розумінням до починань УІК і УІ з віднеслось керівництво
Московського державного відкритого педагогічного університету, зокрема його ректор, академік
Ю.Г. Круглов, про - ректор, професор А.І.Ніжников, про - ректор професор П.С.Бурмака, про –
ректор, професор В.Б. Борисов, які не тільки надали приміщення для конференції і проживання
учасникам конференції, а особисто взяли участь у її урочистій частині.
Активно до підготовки конференції включилися наші земляки, українці, начальник відділу
облічувальної техніки МДВПУ Б.М. Грачов, а також інженер відділу ТЗН МДВПУ В.І. Дудченко,
яким УІК і УІ складають подяку.
Із виступу ректора МДВПУ Ю.Г.Круглова ми дізнались, що любов усього українського йому
прищепив його вчитель, український мовознавець, що у ту пору працював у Московському
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державному університеті, академік Гурджій, що спонукало ректора МДВПУ з розумінням
віднестися до вирішення життєво важливої проблеми для українців в Росії, такої як відкриття
вищого навчального закладу для української діаспори Росії - Українського Інституту. Таке щире
зізнання ректора Ю.Г. Круглова, якому учасники І Міжнародної наукової конференції надали
першим виступити перед українською науковою громадою, гостями, присутніми у залі
українськими та російськими науковцями, було зустрінуте довготривалими оплесками.
Другим привітав конференцію “Українська діаспора в Росії” директор Інституту Інформатизації
РФ Я.А.Ваграменко, який зупинився у своїй доповіді на проблемах улаштування діяльності
Українського Інституту і закликав науковців, разом з Українським Історичнипм Клубом міста
Москви, його невтомним головою кандидатом історичних наук, доцентом В.С.Ідзьо, який очолює
цей процес, активно включитися у розбудову Українського Інституту.
За голову ОУР О.О. Руденка - Десняка конференцію привітав його заступник В.Ф. Семененко,
який передав вітання від голови ОУР О.Руденка-Десняка і побажав І Міжнародній науковій
конференції “Українська діаспора в Росії” успішної роботи.
Від посольства України в РФ конференцію привітав радник з питань культури та освіти В.Г.
Крикуненко, який також виступив з доповіддю про українські письменницькі організації Москви та
Росії у 20 - 30 роках ХХ століття.
Від Ради УІК конференцію привітали секретар УІК О.Г. Храбан і член Ради УІК М.С. Забочень,
які закликали українські організації Москви та Росії у подальшому підтримувати заходи УІК і
Українського Інституту.
Від Московського товариства української культури “Славутич” конференцію привітав член Ради
товариства М.С. Шекір, який наголосив, що організація І Міжнародної наукової конференції
“Українська діаспора в Росії”, це звитяга однієї людини, історика, учня академіка Волродимира
Грабовецького, Віктора Ідзя. Інколи буває так, наголосив промовець, що історію рухають
особистості. Віктор Святославоівич Ідзьо, який вперше за всю історію Росії, організував,
зареєструквав і очолив Український Історичний Клуб міста Москви, це та особистість, яка рухає
сьогодні в Москві українську освіту і науку, заохочуючи до науково - дослідної та освітньої праці
всю українську Росію. Хочу наголосити, що зараз він ще є і про - ректором державного, який
нажаль не фінансується, Українського державного університету(УУМ) і почав у своїй діяльності
пробуксовувати із-за небажання російської влади реагувати на звернення ретора, професора Т.В.
Муранівського. Однак Віктор Ідзьо розуміючи таке важке становище УУМ, зумів домовитися з
керівництвом МДВПУ, зокрема з ректором Ю.Г.Кругловим та про-ректором В.М.Борисовим і
привести до життя і державний Український Інститут, який як складову підпорядкував і УУМ.
Оргнаізована ним І Міжнародна науковоа конференція “Українська діапора в Росії”, це новий
доказ його жертовної професійної діяльності на благо задоволення національних, освітніх та
наукових потреб українців в Росії, за що від імені Товариства “Славутич” складаю йому подяку.
Від організації ОУН - Руху міста Москви І Міжнародну наукову конференцію “Українська
діапора в Росії”, як нове явище в житті української громади Москви, привітав, голова В.С.
Гуменюк, від Української Греко - Католицької громади м. Москви і водночас від Мерії м. Москви
конференцію привітала О.В. Рязанцева, яка наголосила на необхідності щорічного проведення
українських наукових конференцій у Москві.
Від українських громад Росії конференцію привітала заступник голови українців Татарстана (м.
Нижньо - Камськ) Р.І. Степанова, яка закликала українську діаспору Росії активно включитися у
подальші наукові починання УІК та УІ.
Наукову еліту Української держави на конференції представила співробітниця Інституту Історії
Національної Академії Наук України О.І. Ганджа, яка передала в дар УІК усі наукові напрацювання
Інституту Історії НАН України за останні роки і назвала, організовану істориком Віктором Ідзьо, І
Міжнародну наукову конференцію “Українська діаспора в Росії” надзвичайним явищем у житті
науковців Росії та України і Світу, побажала успіхів у її роботі.
Схвально віднеслися учасники конференції до пропозиції професора Російського державного
гуманітарного університету Є.О.Саніна, щоб наступну міжнародну наукову конференцію
українських науковців Росії, України, Світу провести у серпні 1998 року, і присвятити її 300 річчю пам‟яті гетьмана України П.Д.Дорошенка. Його пропозицію зал зустрів тривалими
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оплесками і постановив:” Провести ІІ Міжнародну наукову конференцію: ‟‟Запорізьке козацтво в
історії, культурі та національній самосвідомості‟‟ - 17 - 19 серпня 1998 року.
Західно - український регіон представив голова проводу ОУН в Україні, довголітній політв‟язень
радянської імперії, який 25 років відсидів в радянських - конц - таборах, І.О. Кандиба, який
наголосив на необхідності розвивати українську освіту і науку в Росії для задоволення
національних та культурних потреб 15 - ти мільйонної української діаспори в Росії. Промовець
наголосив, що починання історика Віктра Ідзя потрібно всяко втому числі фінансово та
інформаційно підтримати. З своєї сторони Провід ОУН в Україні, та газета “Нескорена Нація”, яку
я очолюю, нададуть науково - освітнім починанням Українського Історичного Клубу міста Москви
інформаційну підтримку.
Привітали від імені Українського державного університету міста Москви (УУМ) конференцію
ректор, доктор філософських наук, професор, Тарас Васильович Муранівський та голова Вченої
Ради доктор історичних наук, професор Борис Онисимович Тимощук, де останній наголосив на
необхіодсті розвивати українську науку в Росії. В Росії сконцентровані великі українські архіви та
книгозбірні, УІК з його невтомним головою, про - ректором УУМ, Віктором Ідзьо вже почав цю
роботу і яку слід включинити всім українським вченим Москви та Росії.
Привітали наукову конференцію науковці з Чернівців Р.Тимощук, Полтави - Голова
Полтавського відділення ‟‟Товариства Україна‟‟ О.Кошова, Черкас - історик М.Степанов, Львова Л.Скоп, Києва - Є.Луценко, а також науковці Житомира, Донецька, чільних наукових закладів
Москви, зокрема Інституту Балканістики і Слов‟янознавства Б.М.Флоря, директор Центру
Україністики і Білорусистики МДУ М.В. Дмітрієв, Російського державного гуманітарного
університету Є.О.Санін, Інституту Історії РАН В.М.Кабузан, Інституту Археології РАН Б.О.
Тимощук і інші науково -дослідницькі і громадські заклади та організації міста Москви, Росії.
Сповнена тривоги і болю за українську діаспору Росії була промова - привітання архієпископа
Дніпропетровського і Московського (УПЦ КП) Адріана, яка сприяла більш гармонійному і
толерантному початку роботи конференції.
У подальшому учасники та гості конференції, дякуючи виступу архієпископа Адріана,
розпочала творчу, водночас клопітку роботу. Починаючи з першої доповіді засідання першого дня
“Українська діаспора Росії” до останньої доповіді третього дня, яку доповів науковій громадськості
автор цих рядків, конференція була насичена різностороннім науковим матеріалом.
На протязі трьох днів, з 10 ранку до 18 вечора у залі не вщухала жвава полеміка по
різноманітних напрямках і проблемах української історії. Конференція своєю бурхливістю та
емоціональністю пройшла, немов би на одному подиху, науковці ділилися своїми напрацюваннями
і намаганнями з‟ясувати наболілі проблеми, які накопичилися в українській діаспорі Росії. Завдяки
організованості і коректності при обговореннях проблем, стало можливим надати слово усім
гостям, науковцям з України і регіонів Росії.
Завчасно прошу вибачення у членів УІК В.О. Головко та інших, які приймали щонайактивнішу
участь в організації конференції, за неможливість через велику кількість гостей надати останнім
право бути заслуханими на конференції. Складаю також подяку активним членам Українського
Історичного Клубу Б.О.Тимощуку, Т.В.Муранівському, Ю.Ф.Овченку, А.А.Мануйленку, В.Я.
Прохоренку, М.Ю.Степанову, О.Я.Гордієнко - Головку, О.С.Масикевичу, І.В.Роздобудько,
В.М.Кабузану, С.І.Святодух та іншим за допомогу у проведенні конференції.
Широкомасштабною була і культурна програма конференції. Усі три дні працювала лавка
книгопродажу, організована членом Ради УІК А.А.Мануйленком і усі присутні гості мали
можливість придбати українські книги.
В перший день роботи, конференцію привітала українська народна хорова капела міста Москви
під керівництво Вікторії Скопенко, яка проспівала “Ще не вмерла Україна” і “Боже великий єдиний
нам Україну храни”. Ввечері Капела дала прекрасний концерт.
В другий день конференцію привітав сольний виступ народного артиста московського оперного
театру О.Круша під акопонемент визначного українського піаніста О.Симаки.
У третій день конференцію привітала секретар Ради спілки письменників України, голова
Черкаської обласної організації СПУ, головний редактор журналу “Холодний яр” Л.В. Тараненко,
яка подарувала УІК повну добірку часопису “Холодний Яр” і свою нову збірку віршів
“Ненамолений Храм”. Привітав конференцію і завідуючий інформаційно - аналітичним відділом
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Черкаської держадміністрації М.М.Калініченко. Гості з Черкас схвально віднеслись до пропозиції у
наступному році присвятити конференцію 300-літній пам‟яті їхнього земляка гетьмана України
П.Д.Дорошенка, і пообіцяли з своєї сторони всестороннє сприяння. Конференція зустріла їх
волевиявлення тривалими оплесками. В цей же день конференцію привітали тріо бандуристів
Черкаської філармонії “Вербена”, заслужені артисти України - Лідія Зайончковська, Людмила
Ларікова, Ольга Калина. Прекрасною була виставка творчих робіт художника В.Дерябіна (м.
Полтава), яку представила Голова полтавського відділення Товариства Україна О.Кошова.
У четвертий і п‟ятий день конференції, завдяки сприянню посольства України в РФ і його
натхненника радника з питань освіти і культури В.Г. Крикуненка гості і учасники конференції
відвідали могилу П.Дорошенка і меморіальний музей в селі Ярополче, а ввечері в Посольстві
України в РФ відбулася зустріч з учасниками І Міжнародної наукової конференції “Українська
діапора в Росії”. Завершенням конференції стало організоване посольством України в РФ
покладенням квітів до пам‟ятника Т.Г. Шевченка і екскурсія по місцях першопоселень в Москві,
яку провів краєзнавець М.С. Шекір.
На цьому І Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії” завершила свою
роботу, з одноголосним побажання, розпочати другу наукову конференцію 17- 19 серпня 1998 року,
яка присвячена відзначенню 300 - літньої пам‟яті гетьмана України П.Дорошенка і на яку
організатори УІК і УІ з грудня 1997 року розпочинають приймати заявки і тези.
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II Міжнародна наукова конференція в Москві
“Запорозьке козацтво в історії, культурі та національній самосвідомості”,
присвячена 300-літтю пам’яті гетьмана П.Д.Дорошенка. (Москва 1998).
ІІ Міжнародна наукова конференція “Запорізьке козацтво в історії, культурі та національній
самосвідомості”, яка була присвячена 300 - літтю пам‟яті гетьмана П.Д. Дорошенка, відбулася 1719 серпня 1998 р. в Москві в приміщенні Українського Інституту.
Організатори, Український Історичний Клуб м.Москви (УІК), ось уже вдруге під головуванням
голови Українського Історичного Клубу міста Москви, кандидата історичних наук, доцента Віктора
Святославовича Ідзьо, проводять науковий форум для україністів світу в Москві.
Ця конференція притягнула до себе широке коло науковців з України (Луцьк, Львів, Київ,
Полтава, Івано - Франківськ), США (Нью - Йорк, Нью - Джерсі), Німеччини (Мюнхен), Польщі
(Ольштин), українські наукові сили з безкрайніх теренів Росії. У конференції взяли участь
представники українських громад Республіки Татарстан (Нижньокамськ), Республіки
Башкортостан (Уфа), Республіки Комі (Воркута), Кольського півострова (Мурманськ),
Приморського Краю (Владивосток).
У конференції взяли участь чільні науковці з провідних наукових установ Москви: Московський
державний університет, Російський державний гуманітарний університет, Московський державний
відкритий педагогічний університет, Інституту Історії РАН, Інституту Археології РАН, Інституту
Слав‟янознавства, а також чільних міжнародних наукових установ: Національна Академія Наук
України, Інститут Історії НАНУ, Академії Інформатизації освіти Росії, Міжнародної Академії
Слов‟янознавства, Міжнародної Академії Євразії, Міжнародної Академії Інформатизації і багато
других. До присутніх звернувся з вступною промовою організатор і головуючий конференції
Голова УІК, про-ректор УІ кандидат історичних наук, доцент В.С.Ідзьо: Шановні друзі, ми
починаємо ІІ Міжнародну конференцію “Запорізьке козацтво в історії, культурі та національній
самосвідомості”, яка присвячена 300 - літтю пам‟яті гетьмана П.Д. Дорошенка і на яку, згідно
реєстрації, прибули гості з України, США, Польщі, Німеччини, різних регіонів Росії.
ІІ Міжнародна конференція “Запорізьке козацтво в історії, культурі та національній
самосвідомості” є логічним продовженням першої конференції “Українська діаспора в Росії” і буде
вивчати запорізьке козацтво, яке сформувало свою, властиву тільки козацтву, українську
національну державність, еліту і культуру.
ІІ наша конференція співпала з 300 - літтям пам‟яті гетьмана П.Д.Дорошенка, який покоїться тут,
у Московській землі. У зв‟язку з цим прошу вшанувати пам‟ять гетьмана П.Д.Дорошенка хвилиною
мовчання, а бандуристу Івану Михайліченку після хвилини мовчання виконати в честь пам‟яті
гетьмана козацьку пісню.
Слово для привітання було надане ректору Московського державного відкритого педагогічного
університету (МДВПУ), академіку Ю.Г.Круглову: “Шановні друзі, я був присутній на першій
конференції і ось відкривається друга конференція, організована Українським Історичним Клубом
м.Москви. Я думаю, що нова справа по вивченню козацтва повинна мати певний організаційний
шлях. Слід відзначити, що Український Історичний Клуб вже розвиває філіали по вивченню
української історії, зокрема в Башкирії, Карелії, Приморському Краї.
Другий момент, який слід відзначити, В.С.Ідзьо, голова УІК, виступив ІІ томи Наукового
Вісника Українського Історичного Клубу, що мені дуже приємно, а отже свої наукові
напрацювання Український Історичний Клуб теж уже має. Український Історичний Клуб почав
активно працювати, в нього влились студенти - історики в яких є наукові напрацювання по
українській історії. Мені хотілось, щоб наукова і освітня лінія Українського Історичного Клубу
продовжувалась у такому ж напрямку. Бажав би, щоб Український Історичний Клуб розвивав
відносини не тільки з Києвом, але й з науковими і освітніми установами, де розміщена українська
діаспора. Сьогоднішня конференція, яка вшановує козацтво, дуже своєчасна, я за походженням
донський козак, тому мені особливо приємно, що конференція буде з‟ясовувати проблеми
становлення козацтва. Бажаю успіху конференції.
Далі слово було надано раднику посольства України в РФ П.О.Кір‟якову, який від імені
посольства України в РФ привітав Український Історичний Клуб, зокрема його голову В.С.Ідзьо, з
конференцією і відзначив, що дуже приємно, що вдруге в Москві проводиться наукова
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конференція, на яку приїхали гості не тільки з України та з регіонів Росії, але й з США, Німеччини,
Польщі. Далі він наголосив, що ця наукова конференція для української діаспори Росії, Москви,
Українського Історичного Клубу, визначна подія: “Я розумію, настільки важко було організувати
Українському Історичному Клубу І міжнародну наукову конференцію, настільки важко було
організувати ІІ міжнародну наукову конференцію, але мені здається, що це тільки початок. Я
бажаю Вам продовжувати цей напрямок роботи і дай Бог, щоб усі присутні були гостями і на 4 і 5
конференції. Успіхів Вам у цій нелегкій роботі”.
Далі виступив директор Інституту Російської Академії Інформатизації Я.А.Ваграменко: “Дорогі
друзі, я звертаюсь, як член Ради Українського Історичного Клубу, до громадян Росії, які на
конференції, це українці з різних міст Росії, звертаюсь до всіх гостей, які беруть участь в роботі
конфереції і зацікавлені в розбудові української справи, яку очолює в Росії Український Історичний
Клуб м.Москви. Я звертаюсь до тих, хто приїхав в українську Москву з далеких міст з - за кордону і
віддає час і наукові напрацювання конференції Українського Історичного Клубу. Ми сьогодні
вдруге збираємося і це є відзнакою того, що український прошарок в Росії є вагомий і дуже
активний, який знає свої потреби, знає свою історичну роль і знає що їй треба розвивати і зберігати
українську історію та культуру. Українці в Росії відстоюють свої національні та культурні традиції.
Сьогодні, дякуючи зусиллям членів Українського Історичного Клубу, ми маємо пожвавлення
діяльності українців на території Росії. Ми повинні зробити усе, щоб національна самосвідомість
українців була висока, і усе, щоб українці були повноцінними громадянами РФ. Зараз у Росії
з‟являються сили, які розуміють необхідність задоволення національних і культурних потреб
українців. Усім цим буде займатися Український Історичний Клуб міста Москви, якому ніхто не
створював особливих умов, який прагне стати значним осередком української науки і культури в
Росії. Такі люди у нас уже є, які плекають українську науку і освіту в Росії, це насамперед наш
голова Віктор Святославович Ідзьо і другі. Мені прийшлось би зайняти багато часу, щоб зробити їх
перелік, але я хотів би сказати, що дуже багато зробили для розбудови української національної
справи в Росії, голова Українського Історичного Клубу м. Москви В.С. Ідзьо, активісти УІК. УІК
був прямим засновником, українського наукового та культурного руху в Москві та Росії, роль УІК
дуже велика, як і його Голови, сьогодні професора В.С.Ідзьо, завдяки його невтомній праці ми
сьогодні в Українському Історичному Клубі маємо багато усього, чим можемо вже пишатися, це і
те, що дякуючи його невтомній праці і зусиллям Український Історичний Клуб є з 5 травня 1997
рокуі офіційно зареєстрований, тобто є юридичною особою. Він приложився до
випуску:1)Українстького Історичного Альманаху Росії М.1996 - 1996, т.І; Наукових Вісників
Українського Історичного Клубу два томи: М1997,т.І; М.1998, т.ІІ (дві книги), прикладає він руки
до утворення, утворення Інформаційних Центрів УІК у регіонах Росії, збирає історичні матеріали
по українській діаспорі в Москві та Росії. Усі ці надбання повинні дати нам те, що Український
Історичний Клуб мусить стати вищою науковою, освітньою і культурною інституцією українців в
РФ. З боку ми зробили все, навіть неможливе, щоби мати результати і низку конкретних наукових
напрацювань. Дана конференція - це крок до розбудови діяльності Українського Історичного
Клубу, Українського Інституту, Українського Університету в Москві . Я дуже вдячний, що гості з
України і інших країн підтримали нашу конференцію, запрошую до роботи спільно з Українським
Історичним Клубом міста Москви”.
Далі слово було надане гостю від Національної Академії Наук України, Інституту Історії В.Г.
Сарбею, який відзначив великі досягнення НАНУ за час незалежності української держави у
розбудові національної науки і освіти. Звертаючись до роботи Українського Історичного Клубу в
Москві, наголосив: “Національна Академія Наук України з великою радістю зустріла ініціативу
відзначення науковою конференцією пам‟яті гетьмана П.Д. Дорошенка. Нам приємно, що саме тут,
в Москві, Ви підняли це питання і за це Вам велика подяка, тому, що П.Д. Дорошенко помер в
Росії, так і не побачивши України. Тут, на Московській землі, Ви через 300 років складаєте йому
шану. За це вам велика подяка. Споглядаючи на Раду Українського Історичного Клубу, бачу, що це
літні люди. Я бажав, щоби в Українському Історичному Клубі було більше молоді, маючи такого
молодого і енергійного Голову пана В.С.Ідзьо, я сподіваюсь, що керівництво буде омолоджуватись,
бо ми повинні орієнтуватися на молодь. Успіхів усім у роботі Українського Історичного Клубу,
який розбудовує українську науку та культуру в Москві”.
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Далі слово було надане Голові Об‟єднання українців Росії пану О.О. Руденку - Десняку, який
наголосив, що нинішню конференцію він вважає найбільшою подією в житті української діаспори в
Росії: “Я дуже вдячний московській владі за реєстацію Українського Історичного Клубу, як і
раніше Українського Університету, оскільки відновлення української української історичної науки
і культури є процесом демократизації Росії. Особливо хотів би наголосити, що українській громаді
в Росії необхідно потужно працювати, щоб улаштувати культурне, освітнє життя українців на усіх
теренах Росії з розумінням, що ніхто за них цю роботу не зробить. Українцям у регіонах потрібно
працювати приблизно так, як працюють науковці Українського Історичного Клубу, Українського
Університету. Мені особливо приємно сьогодні сказати про ініціативу Українського Історичного
Клубу м. Москви і його невтомного Голову, про-ректора УУМ Віктора Ідзьо, який багато зробив
для організації цієї конференції і українства в Росії. На жаль, російським урядом для Українського
Історичного Клубу, Українського державного університекту нічого не зроблено, усе на ініціативі
УІК.
Український Історичний Клуб заявив про себе 1995 року і з цього часу зробив дуже багато.
Згадаймо поважні наукові і освітні інституції в США та Канаді, скільки їм потрібно було років,
інколи десятиліття, щоб розвинути науково-освітню роботу. Будем сподіватись, що за десятиліття
Український Історичний Клуб в Росії буде з аналогічним статусом, як його колеги в західних
діаспорах”.
Далі до учасникі конференції звернувся президент Міжнародної Академії Євразії Є.Є.Ширяєв,
який привітав конференцію від білоруської діаспори Росії: “Я радий, що українська діаспора має
значні успіхи, радий поздоровити українську діаспору з організацією Українського Історичного
Клубу і цією прекрасною науковою конференцією. Це хороший приклад для білоруської діаспори в
Росії. Ми повинні знати свою власну історію, культуру і підтримувати її в наш час. Наша академія в
2000 році буде проводити конгрес і асамблею на Кіпрі. У її програмі будуть питання, пов‟язані з
2000 - чі річчям християнства. Ми знаємо, яка була роль України в поширенні християнства серед
східних слов‟ян, тому я запрошую учених і бажаючих прийняти участь у цьому конгресі. Я бажаю
українській діаспорі успіху у сьогоднішній конференції”. Привітала конференцію від наукової
громадськості столиці України, міста Києва пані Є.Луценко: “Я дуже рада, що вже двічі маю честь
прийхати на конференцію. На мою думку, на 99 а може і на усі 100 відсотків того, що відбуваються
такі цікаві конференції, належить пану Віктору Ідзьо при сприянні звичайно Українського
Історичного Клубу м. Москви, який він організував і очолює. Я бажаю конференції успіхів і
передаю привітання від наукової думки столиці України”.
До конференції звернувся голова УІК історик-професор Віктор Святославовч Ідзьо: “Шановні
друзі! Хочу виступити від імені УІК, який я очолюю від самого його заснування ось уже скоро 5
років і зусиллями якого створений весь комплекс науково-культурного життя в Москві та Росії,
передусім Український Університет в Москві. Якщо б не було такого загального розуміння усіх
членів УІК всіх цих наших інтелектуальних надбань небуло б. Споглядаючи через 5 років усю,
можна уже сказати, історію Українського Історичного Клубу, як він починався, як я з питанням
його утворення просив українських і російських науковців істориків підтримати наші починання,
згадую, як наша громадськість 8 квітня 1995 року втамувала запит українців - істориків і Москві та
Росії і проголосувала за утворення УІК.
Це було вперше в історії Росії в усе це зараз самому важко повірити. Але Український
Історичний Клуб в Москві сьогодні уже історична реальність. За таких обставин я ще раз хочу
подякувати в першу чергу Раді УІК, усім членам, які на зібранні в Посольстві України в РФ
підтримали мою ідею створення УІК. Дякуючи посольству України в РФ, і особливо культурному
раднику В.Г.Крикуненку і його розумінню нашої проблеми, ми зуміли спільно прийти до думки
про необхідність відкриття першого науково - культурного осредку, Українського Історичного
Клубу у в Москві, для задоволення національних, освітніх та культурних потреб 7 - ми, чи 10 - ти
мільйонної української громадськості в Москві та Росії. Усіма нашими діями, без сумніву, керувала
як Рада, так і усі члени УІК. Можна стверджувати, що УІК стоїть біля підвалин кристалізації УІК,
усі його члени робили все можливе, покладали усі свої сили на розбудову і утвердження
Українського Історичного Клубу, як юридичної особиї, яка могла б на законному рівні
задовольняти наукові, освітні і культурні потреби українців в в Москві, Росії і не тільки в Росії. Я
вважаю за необхідне подякувати членам Ради УІК: Р.Мартинюку, В.А.Коломацькому В.Я.
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Прохоренку, А.А.Мануйленку, П.М.Дуброво, О.Г.Храбану, членам: В.І.Дудченко, В.Л.Скрицькому,
К.Ю.Логінову і другим нашим членам, які робили усе, щоб Український Історичний Клуб став
юридичною особою. Ми звертались до посольства України в РФ, до державних установ РФ і
України і при таких обставинах Український Історичний Клуб був зареєстрований як наукова
організація. У цій роботі приймали участь члени Ради УІК В.Я. Прохоренко, А.А.Мануйленко та
інші. Якщо б не натхнення усіх членів УІК, то можна сказати, що мрія про утворення та
реєстарацію УІК для задоволення науково - культурних потреб українців в Росії, була б ще й досі
нездійсненною. Дякую всім науковцям, що підтримали нас, зокрема завудувача відділу Інституту
Історії НАН України, В.Г.Сарбею, якого ми на нашій конфереції, по його заяві, приймаємо першим
закордонним членом Ради Українського Історичного Клубу міста Москви”.
Конференція плідно працювала на протязі трьох днів. Було зачитано приблизно 63 доповіді.
Напрацювання конференції будуть опубліковані в “Козацькому” томі “Наукового Вісника
Українського Історичного Клубу”.
В рамках культурної програми перед учасникам конференції виступив з добіркою козацьких
пісень кобзар Іван Михайліченко. Перед учасниками конференції виступив гість кобзар з Ялти,
який виразив бажання представляти УІК у Криму та Кубані, Олексій Нирко, який виконав низку
пісень кубанських козаків.
У четвертий день, за сприянням Посольства України в РФ, гості конференції відвідали музей і
могилу П.Д.Дорошенка. В музеї, серед експонатів, які пов‟язані з особою П.Д.Дорошенка були
прочитані доповіді про діяльність гетьмана П.Д.Дорошенка.
На урочистому мітингу на могилі П.Д.Дорошенка в селі Ярополчому в Московській обл.,
виступив гість з Києва з Інституту Історі НАН України В.Г.Сарбей, який наголосив на
“необхідності перевезення тіла гетьмана Дорошенка в Україну”. Голова УІК міста Москви істориик
В.С.Ідзьо також наголосив, що УІК разом з щойно відкритим в рамках Інституту Історії НАНУ
Інститутом Козацтва буде співпрацювати по з‟ясування проблематики по українському,
запорозькому козацтву, зокрема розроблятиме російські архіви по цій проблематиці.
Більшість науковців, учасників конфереції та мітингу на могилі П.Д.Дорошенка, зокрема такі,
як: Б.О.Тимощук, Б.М.Флоря, Є.Є.Ширяєв, Г.Г Санін, В.М.Кабузан, С.М.Сімеряга та інші,
одностайно зауважили, що мало вивченим є період життя гетьмана як В‟ятського воєводи, як і
період його проживання в с. Ярополець.
Конференція завершила свою роботу одностайно схваливши пропозицію учасників і
організаторів конференції, провести наступну Міжнародну конференціюв Москві “Запорозьке
козацтво в історії, культурі та національній свідомості” в 2003, а до цього часу вивчити архіви по
історії козацтва та історі України епохи гетьмана П.Д.Дорошенка.
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ІІІ Міжнародна наукова конференція в Москві
“Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX століття” (Москва 1999).
ІІІ Міжнародна наукова конференція “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX
століття”, яка з‟ясовувала становище українців в Російській державі, відбулася 23 - 25 серпня 1999
р. в Москві в приміщенні Культурного Центру України в Москві. Організатори, Український
державний університет м.Москви (УУМ), Український Історичний Клуб міста Москви (УІК), ось
уже втретє під головуванням Голови Українського Історичного Клубу м. Москви, про -ректора
УУМ, професора Українського Інституту при Московському державному педагогічному
університеті(УІ) Віктора Святославовича Ідзьо, проводять науковий форум для україністів світу в
Москві .
ІІІ Міжнародна наукова конференція “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.”, як
зазначено в її програмі, притягнула до себе широке коло науковців з України (Тернопіль, Львів,
Київ, Полтава, Івано - Франківськ, Чернівці, Луганськ, Запоріжжя), США (Нью-Йорк, Нью Джерсі), Німеччини (Кьолн), Польщі (Варшава), Республіки Білорусь (Мінськ), Республіки
Таджикістан (Худжан) .
У ІІІ Міжнародній науковій конференції “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.”
взяв участь Голова Світового Конгресу Українців А.Лозинський, Голова Об‟єднання українців
Росії, О.Руденко - Десняк, Голова Уральської Асоціації Українців С.Паняк, який також представляв
українців Тюменської обл. На адресу конференції надійшло поздоровлення від українських
громад Республіки Татарстан (Нижньокамськ), Республіки Башкортостан (Уфа), Республіки Комі
(Воркута), Кольського півострова (Мурманськ), Приморського Краю (Владивосток), представники
яких через брак грошей не змогли приїхати на конференцію до Москви.
Було зачитане привітання від українців Америки, яке прийшло за підписом, професора Б.Чопика.
В роботк конференцію, в яку впереше включився Український державний університет в Москві,
взяли участь чільні науковці з провідних наукових установ Москви: Московський державний
університет, Російський державний гуманітарний університет, Московський державний відкритий
педагогічний університет, Інституту Історії РАН, Інституту Археології РАН, а також чільних
міжнародних наукових установ: Національний університет ім. Т.Г. Шевченка (м.Київ),
Міжнародної Академії Інформатизації (Ню - Йорк), Центр реабілітації Американської Академії
Наук (Ню - Джерсі), Інституту Історії Національної Академії Білорусі (Мінськ).
До присутніх звернувся з вступною промовою організатор і головуючий конференції голова
УІК, про - ректор, УУМ, кандидат історичних наук. доцент В.С.Ідзьо: “Шановні друзі, ми
починаємо ІІІ міжнародну конференцію “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.” у
цьому прекрасному палаці, про який ми українці Москви, Росії давно мріяли”.
ІІІ Міжнародна наукова конференція “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.” є
логічним продовженням попередніх наукових зусиль українських організацій Москви і передусім
Українського Історичного Клубу, Українського державного університету в Москві, які я
організував і за допомогою моїх друзів, однодумців привів до життя.
Завдяки таким нашим зусиллям, за непростих умов перебування в Росії, нам ось у третє вдається
організовувати українські наукові форуми в місті Москві.
Наша невтомна справа уже набирає світової поваги, про що може свідчити факт участь у нашій
конференції Голови Всесвітнього Конгресу українців пана Аскольда Лозинського. Звичайно, що
проблем у нас вистарчає, однак те що на нашу ІІІ міжнародну конференцію “Українське питання в
Росії сер. XVII - кінець XX століття” приїхали гості з України, США, Польщі, Німеччини,
Республіки Білорусь, Голова Світового Конгресу Українців, Голова Об‟єднання українців Росії,
Голова Уральської Асоціації українців, говорить про правильність нашої роботи.
Шановні гості, ваша підтримка нашим починанням своєчасна, оскільки зараз ми починаємо
утверджуватися і ставити перед російською владою питання про необхідність фінансування
Українського Університету, Українського Історичногоь Клубу, усіх українських програм із
бюджету Російської держави.
Третя міжнародна наукова конференція “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.” є
логічним продовженням першої і другої конференції, які Український Історичний Клуб м. Москви
проводив в попередні роки.
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Ш Міжнародна наукрва конференція співпала з 8 - річницею відновлення незалежності
Української держави і власне присвячується цій великій даті. Я дуже радий, що і цьогорічна
конференція в Москві така представна. Надіюсь що у подальшому ви теж уже з більшом бажанням
будете приїзджати до української Москви.
Слово для привітання було надане гостю, президенту Світового Конгресу українців, пану
Аскольду Лозинському. “Шановні науковці, мені дуже примно бути учасником наукового форуму
у Москві, який ось у третє проводить для світової української науки Український Історичний Клуб
м. Москви, а з цього року й Український державний університет міста Москви, який очолює
професор Віктор Ідзьо. Цілком очевидним є те, що зі сторони Світового Конгресу українців такі
починання потрібно підтримувати і ми будемо надавати їм всяку підтримку. Радий познайомитися з
Українським Історичним Клубом міста Москви, який, як я зрозумів є будителем української
наукової думки в Росії. Світовий Конгрес українців буде сприяти налагодженню співпраці з
аналогічними українськими організаціями в Америці і світі”. Пану Аскольду Лозинському було
подаровано два томи Наукового Вісника Українського Клубу за 1998 рік і 1 том Історико Філологічного Вісника Інституту за 1997 рік.
Дальше слово було надане генеральному директору Культурного Центру України в Москві
В.Сергієнку:” Шановні учасники конференції, я був гостем ІІ міжнародної конференції, яка
відбувалась в інституті і ось відкривається уже в наших стінах третя конференнція, організована
Українським Університетом і Українським Історичним Клубом. Я думаю, що нова справа в
Культурному Центрі, очолена її надхненником про - ректором Віктором Ідзьо повинна прижитися.
Слід відзначити, В.С. Ідзьо, особисто добре попрацював для її улаштування і надіюсь, що вона
пройде успішно. Зичу плідної роботи учаснеикам конференції і подальших Вам наукових успіхів”.
Дальше до присутніх звернувся голова Об‟єднання українців Росії пан О. Руденко - Десняк.
“Дорогі друзі! Звертаюсь довас від імені українських громад Росії, до всіх гостей, які беруть участь
в нашій роботі і зацікавлені в розбудові української науки в Росії, початки якої заложив
Українськимй Історичний Клуб м. Москви і його Голова Віктор Ідзьо. Я звертаюсь до тих, хто
приїхав до нас з далеких міст з - за кордону і віддає час і наукові напрацювання нашій конференції
“Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.”.
Ми сьогодні втретє збираємося і це є відзнакою того, що український прошарок в Росії є
вагомий і дуже активний, який знає свої потреби, знає свою історичну роль і знає що їй треба
розвивати і зберігати українську науку, культуру . Українці в Росії відстоюють свої національні та
культурні традиції. Сьогодні ми маємо пожвавлення діяльності українців на території Росії. Ми
повинні зробити усе, щоб національна самосвідомість українців була висока, і усе, щоб українці
мали свої освітні та науково - дослідницькі заклади в РФ.
Зараз у Росії з‟являються сили, які розуміють необхідність задоволення національних і
культурних потреб українців. Усім цим поки що займаються Український Історичний Клуб та
Український Університет в Москві, яким ніхто не створював особливих умов, однак вони прагнуть
стати осередками української світи і науки в Росії. Появилися у нас і серйозні науковці, які
плекають українську науку і освіту в Росії, це насамперед пан Віктор Ідзьо. Я хотів би сказати, що
він дуже багато зробив для розбудови української науки в Росії, як Голова Українського
Історичного Клубу м. Москви і його друзі активісти УІК. Роль УІК дуже велика, як і його Голови,
сьогоднішнього про – ректора, професора УУМ, завдяки його невтомній праці ми ось уже втретє
присутні на наукових конференціях маємо багато усього, чим можемо вже пишатися, це і
“Українськй Історичний Альнанах за 1995 рік” і 10 номерів “Української Історичної Газети в Росії”
за 1996 - 1997 роки, Історико-Філологічний Вісник, том 1 за 1997 рік і два томи Наукового Вісника
Українського Історичного Клубу за 1997 та 1998 роки. Усі ці надбання повинні прискорити
розбудову української науки в Росії. З боку ОУР ми зробимо все, навіть неможливе, щоби мати
результати по даних конференціях - низку конкретних виданих наукових напрацювань.
Дана конференція “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.” - це крок до розбудови
української науки в Росії, на чолі якої стоїть Український Історичний Клуб м. Москви, член Ради
Об‟єднання українців Росії. Я дуже вдячний, що гості з України і інших країн підтримали нашу
конференцію, запрошую до роботи спільно з Українським Історичним Клубом міста Москви
розбудовувати українську освіту, науку в Росії . Особливо хотів би наголосити, що українській
громаді в Росії необхідно потужно працювати, щоб улаштувати культурне, освітнє життя українців
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на усіх теренах Росії з розумінням, що ніхто за них цю роботу не зробить. Українцям у регіонах
потрібно працювати приблизно так, як працюють науковці у стінах Українського Історичного
Клубу. Мені особливо приємно сьогодні наголосити про ініціативу Українського Історичного
Клубу м. Москви і його невтомного Голову Віктора Ідзьо, який багато зробив для організації І, ІІ і
сьогоднішньої ІІІ міжнародної наукової конференції “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець
XX ст.”, яка потрібна як Україні так і взагалі для українства в Росії. На жаль, російським урядом
для української освіти та науки в Росії зроблено дуже мало, усе на ініціативі УІК і УУМ. Будем
сподіватись, що за десятиліття Український Історичний Клуб в Росії буде з аналогічним статусом з
яким є Українське Історичне Товариство Америки, мати такі самі досягнення, як його колеги в
західних діаспорах”.
Далі слово було надано раднику з питань освіти та культури Посольства України в РФ Ю.
Сердюку, який від імені посольства України в РФ привітав конференцію і відзначив, що дуже
приємно, що уже втретє в Москві проводиться міжнародна наукова конференція, на яку приїхали
гості не тільки з України та з регіонів Росії, але й з США, Німеччини, Польщі. Ю Сердюк
наголосив, що ця наукова конференція для української діаспори Росії, Москви, Українського
Історичного Клубу, - визначна подія: “Я розумію, настільки важко було організувати І міжнародну
конференцію, настільки важко було організувати ІІ міжнародну конференцію, але мені здається, що
це тільки початок. Хочу наголосити, що ІІІ міжнародна наукова конференція “Українське питання в
Росії сер. XVII - кінець XX століть”, це нова епоха, нован постановка української проблеми в
Росіїю. Я бажаю Вам продовжувати цей напрямок в на ІV конференції і дай Бог, щоб усі присутні
були гостями і на послідуючих конференціях. Успіхів Вам у цій нелегкій роботі”.
Далі слово було надане гостю з України, з національного університету ім. Т.Г.Шевченка
С.Пивовару, який відзначив великі досягнення національного університету ім.Т.Г. Шевченка за час
Незалежності Української держави у розбудові національної науки і освіти. Звертаючись до роботи
Українського Історичного Клубу м.Москви і Українського Університету м.Москви гість відмітив
правильний напрямок роботи цих науково-освітніх закладів, відзначив високі моральні якості
Голови УІК і про - ректора УУМ в розбудові української освіти в Росії, ще більше проявляться у
майбутньому. Нам приємно в Києві, що саме тут, в Москві, ви підняли українське питання, це
питання необхідно з‟ясовувати і за це Вам велика подяка. Я бажав, щоби в Українському
Історичному Клубі було більше молоді, маючи такого молодого і енергійного голову і про - ректора
УУМ пана-історика-професора Віктора Ідзьо, я сподіваюсь, що керівництво буде омолоджуватись,
бо ми повинні орієнтуватися на молодь. Успіхів усім у розбудові української науки в Москві”.
Далі слово від Міжнародної Академії Інформатизації, української діаспори Америки, було
надане пані О.Кудряшовій - Чопик(США):” Я рада, що українська діаспора має значні успіхи, рада
поздоровити українську діаспору Росії з організацією Українського Історичного Клубу,
Українського Університету в Москві і цією прекрасною науковою конференцією. Це хороший
приклад новизни, яка переживає українська діаспора в Росії, ми завдячуємо Віктору Ідзьо. Ми
українці Америки намагалися незабувати свою власну історію, культуру і підтримувати її в наш
час. І таке побажання я передаю Вам усім і зокрема надхненнику цієї нової ідеї професору Віктору
Ідзьо. Ми знаємо, що роль українства в Росії велика. Я бажаю українській діаспорі в Росії успіху у
сьогоднішній конференції “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.” і у подальших
ваших стремліннях”.
Наступним привітав міжнародну наукову конференцію “Українське питання в Росії сер. XVII кінець XX ст.” від наукової громадськості Польщі, від Об‟єднання українців в Польщі, Голова
Українсько-Польського Товариства пан А.Байцар.” Я дуже радий, що в Росії є певні зрушення до
українців, я дуже радий що запрошений прийхати на конференцію. На мою думку, на усі 100
відсотків того, що відбулася, як попередні так і ця конференція, належить пану професору Віктору
Ідзьо при сприянні звичайно Українського Історичного Клубу м. Москви, і очолюваного ним
Українського Університету, який він організував і очолює. Я бажаю конференції успіхів і передаю
привітання від наукової громадськості столиці Польщі - Варшави. Був би радий, щоб українці Росії
хоча б частково могли б задовільняти так свої національні та культурні потреби, як українці
Польщі”.
До конференції звернувся про-ректор УУМ, Голова УІК, професор В.С.Ідзьо: “Шановні друзі!
Гості конференції! Хочу виступити від імені УІК, УУМ який я організував і очолюю від самого
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його заснування, ось уже скоро 5 років зусиллями якого створений УУМ. Якщо дві перші
конференції організовував виключно УІК, то з ІІІ конференції, яку ми вперше проводимо в щойно
збудовоному Культурному Центрі України в Москві, в її підготовку активно включився
Український Університет міста Москви. Якщо б не було такого загального розуміння усіх членів
УІК та науковців УУМ не було б ІІІ Міжнаородної наукової конференції. Споглядаючи через
майже як п‟ять років усю, можна уже сказати, історію нашого розвитку та доробку, то усе що
зробив УІК в Росії, зараз самому важко повірити. Але те що зроблено мною і моїми друзями однодумцями, це сьогодні уже історична реальність. За таких обставин я ще раз хочу подякувати в
першу чергу членам Ради Клубу, які з розумінням віднеслись до посталеної нашої спільної
проблеми, ми зуміли спільно прийти до думки про необхідність, кристалізації Українського
Історичного Клубу, Українського Університету в Москві, для задоволення національних, освітніх
та культурних потреб 7 - ми си 10 - ти мільйонної української громадськості Росії. Усіма нашими
діями, і моїми в тому числі, без сумніву, керувала Рада і усі члени УІК. Можна стверджувати, що
УІК стоїть біля підвалин сучасної розбудови української освіти і науки в Росії і усі його члени
робили і роблять все можливе, щоб розбудувати і утвердити українську науку в Росії, яка могла б
задовольняти наукові, освітні і культурні потреби українців в Росії. Я вважаю за необхідне
подякувати членам Ради УІК Т.В.Муранівському, О.Ю.Кісєльову, Б.О.Тимощуку, О.Я.ГордієнкуГоловку, В.Я.Прохоренку, П.М. Дуброво, секретарю О.Г. Храбану, членам УІК І.В. Скрицькому,
В.І.Дудченко, В.Л. Скрицькому, К.Ю.Логінову, К.Ю.Логінову, С.І.Святодух, І.Я.Смульському,
О.А.Олійник, О.Ю.Кісельову, Н.А.Тимченко, О.С.Масикевичу, М.С.Забочню і другим нашим
членам і науковцям, які робили і роблять усе, щоб українська наука не припиняла своє існування в
Росії. Якщо б не натхнення усіх членів УІК, то можна сказати, що мрія про розширення діяльності
Українського державного університету в Москві, закладу для задоволення наукових потреб
українців в Росії, була б ще й досі нездійсненною”.
До учасників конференції “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.” з привітанням
звернувся директор Центру Україністики і Білорусистики МДУ пан М.Дмітрієв, який високо оцінив
роботу очолювано професором Віктором Ідзьо УІК та УУМ, він побажав подальших творчих
успіхів у роботі українських організацій Росії для задоволення національних та культурних потреб
українців в Російській Федерації.
Від Ради Об‟єднання українців Росії, до присутніх звернувся з привітанням Голова Уральської
асоціації українців, професор С.Паняк, який відзначив велику роботу професора Віктора Ідзьо у
розбудові українських наукових організацій. Російська влада, наголосив промовець, чинячи
перепони В.Ідзьо, втрачає шанс бути демократичною, законною, гуманною, а основне
багатокультурно. Підтримуючи традиції російської темряви, нові російські демократи небажають
вирішувати українського питання в Росії, роблячи вигляд, що його не має. Український Історичний
Клуб сміливо взявся, з наукової точки зору, за з‟ясування цього складного питанняі за це велика
подяка надхненнику цієї новітньої епопеї пану професору Віктору Ідзьо”.
В адрес ІІІ Міжнародної наукової конференції прозвучали привітання від наукової громадськості
Івано - Франківська, яку виголосив директор музею Манявський Скит І.Скрипник, від Історичного
музею м. Москви В.Дуров, від Інституту Історії Російської Академії наук В.Кабузан, від науковців
Чернівців А.Федорчук, від Українського Університету, вчений секретар О.Храбан і багато других
науковців, державних та громадських діячів України, Росії, Москви...
Конференція “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.” плідно працювала на протязі
трьох днів. У перший день для учасників конференції та гостей була проведена культурна
програма. Гості конференції поклали квіти до пам‟ятника Т.Г.Шевченка, побули на місцях
поховань визначних українців, зокрема Гулака -Артемовського, чоловіка Лесі Українки - Квітки,
визначного українського історика О.Бодянського. Відвідали резиденцію українських гетьманів в
Москві “палати гетьмана Івана Мазепи”, українську церкву XVIII ст. Вечором учасників
конференції було запрошено на святковий концерт в Культурному Центрі України в Москві.
У другий і третій дні конференція “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.” плідно
працювала. Було зачитано приблизно - 52 доповіді .
Найбільш проблемні, а це: М.С.Забочень “Перший пам‟ятник Т.Г.Шевченка в Москві”, В.С.Ідзьо
“Украинский Вестник - політичний рупор українців Петербурга в 1906 році”, В.Я.Парохоренко
“Историко - социологическая канва украинского вопроса в России”, І.Б.Голуб “Мій батько 22

Антоненко - Давидович”, Т.М.Дудко “Довженко і космос”, І.Р.Скрипник “Юрій Липа і Росія”,
О.Г.Храбан “Нові течії в російській історіографії”, В.С.Ідзьо “Українські періодичні газети та
журнали в Росії в XIX - XX століттях”, В.І.Дудченко” Історія та майбутнє України в
математичному вимірі”, показали високий рівень у досягненні мети конференції.
Напрацювання конференції будуть опубліковані в ІІІ томі Науково Вісника Українського
Історичного Клубу. Науковці одностайно схвалили продовжити розгяд складного Українського
питання в Росії, однак дещо під іншим історичним кутом. У зв‟язку з цим учасники конференції
схвально віднеслися до пропозиції керівництва УУМ та УІК провести конференцію в 8 - 10 квітня
2000 року на відзначення п‟ятилытньої діяльності Українського Історичного Клубу “Українська
діаспора Росії сер. XVII ст. - кінець XX ст.” і пообіцяли взяти участь в українському міжнародному
науковому форумі в Москві.
Міжнародна наукова конференці “Українське питання в Росії сер. XVII - кінець XX ст.”
завершила свою роботу одностайно схваливши пропозицію організаторів та учасників зібратись на
наступну Міжнародну наукову конференцію “Українська діаспора в Росії (середина XVII ст. кінець XX ст., яка буде присвячена 5 - ти літтю утворення Українського Історичного Клубу)” в час
заснування УІК в квітні 2000 року...
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IV Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії”
присвячена V - ти літтю Українського Історичного Клубу. ( Москва 2000 р.)
IV Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії”, яка була присвячена V - ти
літтю Українського Історичного Клубу, відбулася 7 - 9 квітня 2000 р. в Москві в приміщенні
Культурного Центру України в Москві.
Організатори, Український Історичний Клуб міста Москви (УІК) і Український державний
університет в Москві (УУМ), за участю Культурного Центру України в Москві(КЦУ), Об‟єднання
українців Росії(ОУР), Бібліотеки української літератури(БУЛ) ось уже вчетверте під головуванням
голови Українського Історичного Клубу міста Москви, ректора Українського державного
університету міста Москви, професора УУМ Віктора Святославовича Ідзьо, проводять науковий
форум для україністів світу в Москві.
Ця конференція притягнула до себе широке коло науковців з України: Харків, Миколаїв,
Донецьк, Львів, Ужгород, Київ, Полтава, Тернопіль, Сімферополь, Івано - Франківськ.
Ближнього зарубіжжя: Чехії (Прага), Польщі (Варшава), Литви (Вільнюс), Білорусі (Брест).
українські наукові сили з безкрайніх теренів Росії.
У конференції взяли участь представники українських громад Республіки Татарстан
(Нижньокамськ), Асоціації Українців Уралу (Єкатеринбург), Кубані (Новоросійськ), Української
громади Вороніжської області.
На адресу IV Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора в Росії”, прийшли
привітання з США від віце - президента Міжнародної Академії Інформатизації, закордонного члена
Ради УІК Б.Г.Чопика, від української громадськості США, пані О. Кудряшової - Чопик, від
академіка М.Мушинки (Словакія), а також поздоровлення від українських громад з Республіки
Башкортостан (Уфа), Республіки Комі (Воркута), Кольського півострова (Мурманськ),
Приморського Краю (Владивосток), української громади в Республіці Хакасія.
У IV Міжнародній науковій конференції “Українська діаспора в Росії”, взяли участь чільні
науковці з провідних наукових установ Москви: Московський державний університет, Російський
державний гуманітарний університет, Московський державний відкритий педагогічний
університет, Інституту Історії РАН, Інституту Археології РАН, Інституту Слов‟янознавства, а
також науковці України з чільних наукових установ: Національна Академія Наук України, Інститут
Історії НАНУ, Інститут Українознавства, міжнародних наукових установ: Міжнародної Академії
Інформатизації освіти, Міжнародної Академії Слов‟янознавства, Міжнародної Академії Євразії і
багато других.
До присутніх звернувся з вступною промовою організатор і головуючий конференції Голова
УІК, ректор, професор УУМ В.С.Ідзьо: “Шановні друзі, ми починаємо IV міжнародну наукову
конференцію “Українська діаспора в Росії”, яка присвячена V - ти літтю Українського Історичного
Клубу і на яку, згідно даних програми, прибули гості з України, Чехії, Польщі, Литви, Білорусі і з
різних регіонів Росії.
Четверта міжнародна наукова конференція є логічним продовженням попередніх конференції,
яку ми проводили в попередні роки під назвою “Українська діаспора в Росії”. Однак дана
конференція святкова, бо вона присвячена V - ти літтю УІК. Одже шановні учасники та гості, ось
уже 5 років в Москві функціонує науково - освітня органцізація УІК, яка займається питаннями
вивчення української історії, культури. На сьогоднішньому етапі УІК займається вивченням
української діаспори в Росії. Клопітка праця членів УІК починає мати розіміння в широкому
українському світі, це спонукає нас уже більш професійно підходити до своїх наукових витворів.
За V років УІК випустив уже 3 томи Наукового Вісника УІК, реорганізував і привів до життя
Українськй Університет у Москві.
Вершиною діяльності є вступ УІК в Міжнародну Академію Євразії. Без сумніву, що всі ці свої
напрацювання УІК не зміг би досягнути без підтримки з боку Об‟єднання Українців Росії,
Посольства України в РФ, Культурного Центру України в Москві (КЦУ), в якому УІК ось уде в
друге проводить свою наукову міжнародну конференцію. За таких обставин надаю перше слово для
привітання генеральному директору Культурного Центру України в Москві (КЦУ) пану
П.С.Сергієнку.
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До учаників та гостей IV Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора в Росії” , яка
присвячена V - ти літтю Українського Історичного Клубу звернувся генеральний директор КЦУ
П.С.Сергієнко: “Шановні друзі, ось уже вдруге ми вітаємо міжнародну наукову конференцію в
стінах КЦУ. Сьогодні вона найбільш урочиста, оскільки УІК, який організував і привів до
наукового і громадського життя, нинішній ректор і професор Українського Університету Москви,
пан Віктор Ідзьо сьогодні святкує свою V - ту річницю. Бажаю успіху нашій конференції, надіюся
на подальшу активну і творчу співрпрацю між КЦУ, УІК та УУМ, дякую за увагу. Передаю
вітальне слова професору, ректору УУМ, голові УІК пану професору В.С.Ідзьо, який доповіст Вам
про майбутні плани очолюваної ним організації.
Дальше до присутніх, учасникі та гостей, продовжуюжчи попередній аиступ, звернувся голова
УІК, ректор УУМ, професор В.С..Ідзьо:”Шановні гості нашої ювілейної конференції, хочу коротко
прозвітувати Вам про нашу п‟ятирічну діяльність. За п‟ять років активної роботи УІК зумів
видрукувати І том Українського Історичного Альманаху Росії(1995р.), виадати 10 номерів
Української Історичної Газети Росії(1996 - 1997), ІІІ томи Наукового вісника Українського
Історичного Клубу (І том - 1997, ІІ том - 1998, ІІІ том - 1999). Зараз готується до виходу том IV за
2000 рік. Надіємось, що спроможемось і на цей ювілейний том, який присвятимо V - ти літтю УІК.
Свої напрацювання УІК м.Москви не замикає на вчених Московського регіону. Ми видрукували
уже наукові доробки українських вчених з Нижньокамська, Владивостока, Усурійська,
Єкатеринбурга, Воронежа. По мірі приходу до нас наукових праць з других регіонів ми обов‟язково
їх видрукуємо.Однак наші можливості дуже обмежені усі наші видання створені на моїм ентузіазмі,
тому присутні в нас гості з Інституту Історії НАНУ, Інституту Українознавства, Національного
Державного університету ім.Т.Г.Шевченка повинні подумати про необхідність надання нам своєї
допомоги. Ще раз складаю подяку всім тим хто помагає нам у розбудові наших наукових надбань.
Дякую гостям, що не дивлячись на скрутний час найшли можливість приїхати до нас і підтримати
наше 5 - ти ліття”.
Дальше слово було надане директору Інституту Українознавства (м.Київ) академіку
П.П.Кононенку:” Дякую за можливість поділитися думками по питанню розвитку українознавства
в Росії. Росія майже єдина країна в Європі у якій українознавство не має державної підтримки. Що
стосується створеного і зареєстрованого могутньою енергією професора Віктора Ідзьо
Українського Історичного Клубу та Українського державного університету, то це не є справою рук
Російської держави, а справою однієї феноменальної особистості, яка як легендарний “Данко”
віддає всього себе цій дуже потрібній українській діаспорі та Україні, справі.
За 1998 рік знайомства та співраці з УІК та УУМ ми зрозуміли, що власне ці організації та їх
керманич, професор В.С.Ідзьо, є флагманом українського науково - дослідного життя в Росії.
Згадую, як в 1988 році ми запросили голову УІК, про -ректора УУМ в Центр Українознавства
тоді ще Київського університету і були вражені об‟ємом напрацювань по українській діаспорів в
Росії, яка була сконцентрована в подарованих І та ІІ томах Наукового Вісника Українського
Історичного Клубу за 1997 та 1998 роки, І томі Історико - Філологічного вісника Українського
Університету за 1997 рік, які редагує Віктор Ідзьо. Хочу наголосити, що до цього в Центрі
Українознавства вже мали уявлення про його наукову діяльність з І тому “Українського
Історичного Альманаху в Росії” з а 1995 р., та 10 - ти “чисел Української Історичної Газети в Росії”,
за 1996 - 1977 роки, про що доповіла українській громадськості газета “Історія України”, що
видається в Інституті Історі НАН України.
У 1999 році Інститут Українознавства уклав з Українським державним університетом та
Українським Історичним Клубом міста Москви довготермінову угоду на 10 років до 2009 року.
Як добрим дарунком до угоди та до сьогоднішньої конференції, є видрук у 1999 році, за
сприяння Інституту Українознавства, ІІІ тому Наукового Вісника УІК в якому поміщено кращі
наукові праці з питань української діаспори в Росії.
Сьогодні в Інституті Українознавства розуміють, що діяльність Українсьткого Історичного
Клубу та Українського державного університету в Москві явище визначне, тому ми будемо і в
подальшому підтримувати ці українські організації всіми наявними засобами.
Сьогоднішній 5 - ти річний ювілей УІК (1995 - 2000) усьому цьому показник. Інститут
Українознавства продумає як матеріально найскоріше надати вищеозначеним науково - дослідним
установам міста Москви посильну допомогу.
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Ще раз вітаю з обранням ректором Українського державного університету міста Москви, голову
УІК, професора Віктору Ідзьо, як і за запрошення на IV Міжнародну наукову конференцію
“Українська Діаспора Росії” , яка присвячена V - ти літтю Українського Історичного Клубу”.
Дальше слово для привітання було надане голові Об‟єднання українців Росії п. О. Руденку Десняку:” Я щиро вітаю УІК, УУМ учасників та гостей конференції з V - тиліттям, бажаю
конференції плідної роботи. В той час коли В.Гуменюк в українській і емігрантській пресі
заставляє своїми статтями розписує трагічний стан українців в Росії голова УІК, репктор УУМ,
професор Віктор Ідзьо, реорганізовує і очолює Український державний університет в Москві.
Роблячи тихо і досить скромно конкретну роботу в Росії, він організовує в Москві ось уже ІV міжнародну наукову конференцію “Українська Діаспора Росії” , яка присвячена V - ти літтю
Українського Історичного Клубу. Це яскравий показник дієвої організованості. Бажаю УІК та УУМ
і дальше продовжувати цю активну роботу. А зараз звертаюсь до всіх учсників та гостей
конференції, які беруть участь в нашій роботі і зацікавлені в ній. Я звертаюсь до тих, хто приїхав до
нас з далеких міст з - за кордону і віддає час і наукові напрацювання нашій конференції. Ми
сьогодні в четверте збираємося і це є відзнакою того, що український прошарок у Росії є вагомий і
дуже активний, який знає свої потреби, знає свою історичну роль. У Росії з‟являються сили, які
розуміють необхідність задоволення національних і культурних потреб українців. Усім цим буде
займатися Український Історичний Клуб та Український Університет яким ніхто не створював
особливих умов, які внаслідок консолідованої важкої праці, самі стоврили себе і стали осередками
української освіти і науки в Росії.
Я хотів би сказати, що фактично промотором усього цього є професор УУМ, нині, щойно
заслужено обраний ректор, Українського державного університету Віктор Святославович Ідзьо. Він
дуже багато зробили для розбудови Українського Історичного Клубу м. Москви, думаю, що як
ректор він розбудує і Український Університет, хоча би як науково - дослідний заклад, оскільки
важко повірити, що правляча еліта Росії, чи Москви будуть фінансувати УУМ як повноцінний
університет. Знаю, що вже сьогодні в нього є задум видавати Науковий Вісник Українського
державного університету, і це думаю він зробить, оскільки має вже досвід видання наукових
вісників Українського Історичного Клубу.
Дякуючи його невтомній праці ми сьогодні маємо багато наукових працю з історії української
діаспори, однак Науковий Вісник Українського державного університету був би вершиною його
діяльності, оскільки за всю історію Росії, державний Університет в Москві в Росії це вперше, як і
новий задум - Науковий Вісник УУМ. Думаю така благородна діяльність ректора, професора УУМ
і голови УІК Віктора Ідзьо, буде золотими буквами записана в історію українців Росії та в історію
України. Ми всі в ОУР можемо вже пишатися такою жертовною діяльність Віктора Ідзьо. Я дуже
вдячний, що гості з України і інших країн підтримали нашу IV міжнародну наукову конференцію
“Українська діаспора Росії” , яка присвячена V - ти літтю Українського Історичного Клубу.
Запрошую до роботи спільно з
Українським Університетом міста Москви, Українським
Історичним Клубом, якому сьогодні рівно V - років”.
Далі слово було надане президенту Міжнародної Академії Євразії (МАЄ) Євгену Ширяєву:”
УІК як я бачу процвітає і свідченням цьомує сьогоднішня IV Міжнародна наукова конференція
“Українська діапора в Росії”. Ми сьогодні приймаємо Український державний уніеврситет,
Українськй Історичний клуб в Міжнародну Академію наук Євразії, призидія МАЄ бажала б, щоб
УІК очолив Історичний відділ Академії. Ще раз бажаю успіхів УІК і успішної роботи
конференції”.
Дальше слово для привітання було надане засновнику та головному редактору газети
“Нескорена Нація” Івану Кандибі, довголітньому політв‟язню Радянської імперії: “Шановий пане
професоре Віктор Ідзьо, шановні гості від імені редакції “Нескореної Нації” жичу надхнення у
науковій і культурній роботі усім членам УІК. Нехай і в подальшому Ваша організація тримає
перед в справі розбудови української науки і культури в Росії”.
Далі слово було надане гостю з Національного державного університету ім.Т.Г.Шевченка
Н.В.Терес, яка привітала УІК м.Москви з V- ти літтям від імені історичного факультету:” Україна і
Західна діаспора, наголосила Н.Т.Терес, бажають щоб УІК та УУМ стали ініціатором розбудови
українських наукових справ в Росії. Уже сьогоднішні наукові доробки УІК виходять на
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міжнародний рівень. Ми вважаємо, що УІК уже став ключовою українською організацією в Росії.
Вірю, що наша співпраця з УІК принесе великі результати”.
Дальше слово було надане науковому співробітнику Донецького державного університету
В.В.Оліференку, який відзначив:” що він вперше в УІК і радий що він є в Москві і активно
функціонує ось уже V - років. Я вітаю його діяльність від імені усіх науковців Донецька і зичу
конференції “Українська діаспора Росії” доброї праці , а УІК подальших успіхів”.
Дальше від Інституту Історії НАН України слово було надане науковцю Г.Г.Єфименко, який від
імені заступника директора В.Кульчицького відзначив великі досягнення Інституту Історії НАН
України за час незалежності Української держави у розбудові національної науки і освіти.
Звертаючись до роботи Українського Історичного Клубу м Москви, гість наголосив: “що вітає УІК
з V - ти літтям, що він доповість про усе побачене дирекції Інституту Історії, на його думку, в
подальшому буде підтримувати наукові стремління УІК міста Москви. Успіхів усім у роботі
Українського Історичного Клубу, який розбудовує українську науку в Москві”.
Дальше слово було надане гості з Сімферопольського університету Л.П.Гарчевій, яка привітала
УІК від колективу Сімферопольського університету, від усіх українських науковців Криму, зокрема
він представника УУМ в Криму Олексія Федоровича Нирка. Дуже приємно, що майже усі члени
УІК розмовляють чистою українською мовою, це дуже приємно. Нехай УІК та УУМ і дальше
продовжує у такому дусі свою історико - філологічну роботу.
Дальше слово було надане учаснику конференції із Миколаєва, професору Ю.Білому, який
привітав УІК з V -ти літтям і побажав дальне продовжувати науково - культорологічну роботу.
Від регіонів Росії слово було надано слово заступнику голови Товаристава “Вербиченька”
(Республіка Татарстан) Р.Степановій, яка зауважила, що ось уже в третє на науковій конференції,
яку влаштовує УІК. Гостя побажала УІК плідної та активної праці.
Від посольства України в РФ УІК з V - ти літтям привітала другий секретар, відповідальний
працівник по стосунках Посольства з діаспорою О.О.Дарибогова: ” Я вітаю надхненника
української справи в Росії пана професора, ректора УУМ Віктра Ідзьо, який піднімає свідомість
українців в Росії. Посольство України в РФ і в подальшому буде надавати УІК всесторонню
допомогу у його діяльності”.
Академік РАН Михало Семеряга привітав УІК з V - ти літнім від імені Російської Академії Наук,
Російського державного гуманітарного університету і УІК ювілеєм. Вчений наголосив:” сьогодні
діяльність у Москві Українського Історичного Клубу та Українського державного університету, це
нова доба, яка повинна сприяти в задоволенні національних та культурних потреб українців в
Росії”, я дякую Вам всім за національну самосвідомість, яка дякуючи Вам, науково - освтіній
діяльності пана професора Віктора Ідзьо, пробудилась і в мене українця з Вінничини”.
Доктор історичних наук, провідний фахівець Інстиуту Історі РАН В.М.Кабузан привітав УІК від
імені Інституту Історії Російської Академії Наук. Доповідач зазначив:” що радий що українці
Москви мають дійсно фахові організації: Український державний університет та Український
Історичний Клуб”, які займаються вивченням української діаспори в Росії і в діяльності яких я,
приймаю найактивнішу участь ”.
Від політичної партії, Соцал - Національної партії України (СНПУ), УІК привітав А.Парубій,
який продемонстрував випущений для УІК його І том Наукового Вісника. Пан Андрій Парубій
наголосив, що СНПУ видасть і том IV Наукового Вісника УІК за 2000 рік, в якому будуть поміщені
всі матеріали цієї конференції, за що всі привітали його виступ тривалими оплесками.
Від Товариства “Любачівщина” (Львів) УІК привітав В.Пережило, який наголосив: ”що
Товариство “Любачівщина” встановило з УІК та УУМ міста Москви дружні довготривалі
відносини, він побажав УІК продовжувати і дальше наукову діяльність по розбудові української
науки в Росії”.
Від музею Історії релігії, що у Львові конференцію привітав його директор В.Гаюк, який
наголосив:” що музей історії релігії у Львові в 1998 році підписав угоду з УІК про співпрацю,
наслідком якої є видання в видавництві музею “Логос” у 1988 року ІІ тому Наукового Вісника УІК.
В.Гаюк побажав плідної роботи конференції, як і продальшій співпраці УІК міста Москви з музеєм
Історії релігії міста Львова”.
В плані конфереції було заявлено 74 доповідачі. Найбільш цікавіші і науково обгрунтовані
доповіді, які визвали широку дискусію це: П.П.Кононенко. Українознавство в країнах СНД і його
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розвиток (Україна. Київ); Г.Г.Єфименко. Національна політика ЦК ВКПБ стосовно українців
замежами України в 1930-1935 роках.(Україна.Київ); І.Б.Автушенко. Особливості культурного
розвитку України в умовах тоталітаризму (20 - 30 роки (Україна.Київ); Є.Савенко.Українці в
Нижньокамську. (Росія. Нижньокамськ); В.М.Кабузан. Українці в державах СНД та Балтії у XVIII XX століттях.(Росія.Москва); І.Б.Голуб. Мій батька Антоненко - Давидович.(Росія. Москва);
С.Г.Яковенко. Материалы Ватиканских архивов по отношениям России и Украині с Папством.
(Росія. Москва); В.І.Дудченко. Фонетична азбука і її місце в Євроазбуці, язасіб соціального
спілкування. (Росія. Москва); Е.Е.Ширяев. Ретроспективній анализ миграционных процессов
украиского этноса по старым картам.(Росія.Москва); І.Кандиба. Українці в російських концтабрах
(Україна. Львів); В.В.Оліференко. Навчальна книжка для східної діаспори. (Україна. Донецьк);
М.Д.Скільськой. Популяризація Шевченкової творчості в Росії. (Україна.Тернопіль); А.Парубій.
Сучасні завдання української діаспори в Росії(Україна. Львів); С.Федака. Проблеми генезису
української діаспори Росії в контексті дивергенції українського і великоруського етносів (Україна.
Ужгород); В.Гаюк.Розвок релігієзнавства в Україні. (Україна.Львів); В.Г.Любченко. Літературна
творчість полтавця В.Наріжного в Росії та її оцінака російською критикою.(Росія.Москва);
Н.А.Тимченко.Традиційні прикраси в українському народному одязі. (Росія.Москва);
В.Є.Коваленко. Російські анекдоти про українців, як показник російсько - українських
відносин.(Росія.Москва).
Широкомаштабною була і культурна програма. В перший день в кінці дня роботи конференції
для учасників і гостей УІК та УУМ виступив московський симфонічний оркестр, в третій день гості
поклали квіти до пам‟ятника Т.Г.Шевченка, побували на території україської пам‟яки “Мазепині
палати”, відвідали Українську церкву міста Москви. В Бібліотеці Української літератури відбулася
творча зустріч з гостями і учасниками конференції.
На цьому IV Міжнародна наукова конференція присвячена V - ти літтю УІК міста Москви
завершила свою роботу з одностайним схваленням організаторів та учасників провести наступну V
Міжнародну наукову конференцію “ Українська діаспора в Росії” в серпні 2001 року.
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V Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії” (Москва 2001р.).
V Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії” відбулася 15 - 16 серпня 2001
року в приміщенні Культурно Центру України в Москві і була присвячена Х - тій річниці
відновленню незалежності Української держави.
Організатори, Український державний університет в Москві (УУМ), Український Історичний
Клуб м. Москви (УІК), за участю Культурного Центру України в Москві, Об‟єднання українців
Росії, та сприянням посольства України в РФ ось уже вп‟яте під головуванням голови Українського
Історичного Клубу м. Москви, ректора, а з травня 2000 року професора Українського державного
університету в Москві Віктора Святославовича Ідзьо, проводять наукову конференцію для
україністів світу, які вивчають проблеми української діаспори в Росіїі.
Ця конференція притягнула до себе широке коло науковців з України: Харків, Миколаїв,
Черкаси, Львів, Київ, Полтава, Вінниця, Одеса, Тернопіль, Івано-Франківськ, Польщі (Ольштинек),
Литви (Вільнюс), США (Нью - Джерсі), українські наукові сили з безкрайніх теренів Росії.
У конференції взяли участь представники українських громад Республіки Татарстан
(Нижньокамськ), Асоціації Українців Уралу (Єкатеринбург), Кубані (Сочі), Української громади
Вороненежської області, Курської області, Кольського півострова (Мурманськ), Приморського
Краю (Владивосток), Оренбургу, Самари, Республіка Карелія (Петрозаводськ). На адресу
конференції прийшли привітання з США від віце - президента Міжнародної Академії
Інформатизації, закордонного члена Ради УІК Б.Г.Чопика, від представника УІК в Канаді п. В.
Буртняка, від української громадськості США, пані О. Кудряшової - Чопик, від академіка
М.Мушинки (Словакія), а також поздоровлення від українських громад з Республіки Башкортостан
(Уфа), Республіки Комі (Воркута), української громади в Республіці Хакасія.
У Конференці
взяли участь чільні науковці з провідних наукових установ Москви:
Московський державний університет, Московський державний відкритий педагогічний
університет, Інституту Історії РАН, Інституту Археології РАН, а також чільних міжнародних
наукових установ: Інститут Українознавства Міністерства освіти і науки (Київ), Міжнародної
Академії Євразії (Москва), Міжнародної Академії Інформатизації (США), Союз Композиторів
України (Київ), Шубертівське Товариство в Харкові і багато других.
До присутніх звернувся з вступною промовою організатор і головуючий V Міжнародної
наукової конференції “Українська діаспора в Росії”, голова УІК, ректор Українського державного
університету в Москві, професор В.С.Ідзьо: “Шановні друзі, ми відкриваємо V Міжнародну наукову
конференцію “Українська діаспора в Росії” яка присвячена Х - тій річниці відновлення незалежності
України. Вона присвячується також ІІІ Всесвітньому форуму українців, куди я запрошений
делегатом від українства Російської Федерації. Безсумніву що найбільшою у нас в Москві подією є
те, що всі попередні спроби української громадськості організувати вищий науково - дослідний і
навчальний ВУЗ в Росії в кінці 2000 року кристалізувались в одну освітню та науково - дослідну
установу, яка, згідно реєстрації у 1992 році реєстаційній палаті міста Москви носить назву
“Український державний університет в Москві”, який виник не на пустому місці, а є спадкоємцем
попередніх науково - освітніх українських стремлінь, які заявили про себе після розвалу СРСР. В
подальшому від не був розгромлений за явно українську науково - освітню роботу, внаслідок
підписання широкомаштабного договору України з Росією в 1997 році.
Однак, досвід показує, що організувати український навчальний процес в Москві, Російській
Федерації є справою нелегкою. Тому Український Університет в Москві в більшій мірі до 2005 року
буде функціонувати як науково - дослідний заклад. Зараз в ньому утворено і функціонує три
відділи: відділ української історії, відділ української мови та літератури, технічний відділ, який буде
намагатися в ближчий час інформаційно об‟єднати українську діаспору в Росії в одну українську
інформаційну мережу.
Плануємо відкрити в 2002 році відділ української філософії, відділ українського сходознавства.
Сьогодні Український державний університет в Москві є суто московська державна освітня та
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науково - дослідна установа, яка однак, буде активно займатися українською діапорою в Росії
взаємозв‟язками з світовою українською діаспорою, Україною.
Зараз ми уже відкрили науково - дослідні представництва в Владивостоці, Петрозаводську,
Екатеринбурзі. Плануємо в ближчі часи відкрити такі науково - дослідні представництва в Уфі,
Новосибірску, Санкт - Петербурзі, Мурманську та інших регіонах Російської Федерації. Надіємось
на підтримку України, її державних, наукових, освітніх та громадських організацій.
Український державний університет у Москві вже має свій науковий друкований орган. Очікуємо
вихід І Тому “Наукового Вісника Українського державного університету” М.2001, який буде видано
за сприяння Львівської облдержадміністрації в видавництві музею Історії релігії ”Логос”, у Львові.
Прибувші гості, за свідченням реєстрації, з України, США, Польщі, Литви та регіонів Росії,
повинні донести інформацію по світу про розбудову в Москві Українського Університету для
задоволення наукових, осавтніх та культурних потреб українців в Російській Федерації. Без сумніву,
що як і раніше діяльність Українського Університету в Москві підтримав Український Історичний
Клуб м. Москви, Об‟єднання українців в Росії.
Ця міжнародна наукова конференція на якій ми презентуємо Український державний університет
міста Москви є логічним продовженням попередніх конференцій, які ми проводили під назвою
“Українська діаспора в Росії” . Однак дана конференція святкова, бо вона присвячена Х - тій річниці
відновлення незалежності України, вона засвідчує, що в Москві українська громадськість, зокрема
Український державний університет, Український Історичний Клуб міста Москви, ось уже 6 років
робить всі спроби налагодити серйозну освітню та науково - дослідну роботу. Генератором цієї
справи є УІК, який як і раніше так і зараз займається питаннями вивчення української історії,
культури. Клопітка праця членів УІК має розуміння в широкому українському світі, це спонукає нас
уже більш професійно підходити до наших наукових праць.
За 6 років УІК випустив уже V томів (VI книг) Наукового Вісника Українського Історичного
Клубу (1997 - 2001). Зараз ми починаємо відчувати підтримку Культурного Центру України в
Москві (КЦУ), в якому УІК та УУМ ось в втретє проводять свою наукову міжнародну наукову
конференцію.
Сьогодні дозвольте вручити нашим науковцям нові посвідчення членів УІК за наукові досягненя
та та активну участь в роботі УІК. Слід привітати з наданням почесних членів УІК визначних
науковців - О.С.Масикевича за наукові праці по історії України, зокрема за монографію
“Шипинська земля” та за “Словник індоєвропейських мов”. Це ж звання надаємо члену УІК
М.С.Забоченю за книгу “Україна в поштових листівках”. Усі наші члени отримують нові членські
квитки з побажанням творчих успіхів у дослідженні української історії”.
Дальше слово було надане директору Інституту українознавства МОН України, академіку
П.П.Кононенку, який подякукв за обрання його Вченою Радою Українського державного
університету в Москві у 2000 році головою Вченої Ради УУМ.
Доповідач, наголосив: ”що ознайомивсять з роботою свого попередника Б.О.Тимощука і внесе
нові напрямки у розбудову українознавства в Росії, яку сконцентрує в свої доповіді, яку виголосить
на конференції.П.П.Кононенко, наголосив, широка міжнародна співпрацю Інституту
Українознавства та Українського державного університету міста Москви тільки починається і
побажав усім українським силам активної спіапвці”.
Дальше слово для привітання було надане заступнику генерального директора КЦУ
Ю.М.Василенку: “Шановні друзі, ось уже втретє ми вітаємо міжнародну наукову конференцію
“Українська діаспора в Росії”, яку організовують Український Історичний Клуб м.Москви і
Український державний університет м. Москви в стінах КЦУ. Сьогодні вона найбільш урочиста,
оскільки УІК та УУМ які організував і привів до наукового і громадського життя, ректор, професор
Віктор Святославович Ідзьо сьогодні святкує разом з Українською державою Х - ту річницю
відновлення незалежності Української держави. Культурне представництов України в Москві і
дальше буде надавати УІК та УУМ всяку підтримку для науково - культурних заходів цих
українських організацій в Москві”.
Дальше слово було надане раднику з питань освіти та культури Посольства України в РФ.
професору В.І.Рожку, який привітав конференцію “Українська діаспора в Росії” від посольства
України в РФ і зокрема від посла п. Білоблоцького, подякував ректору УУМ, професору В.С.Ідзьо,
за те, що така велика конференція організована на вшанування Х - ї річниці з для відновлення
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незалежності Української держави. Промовець наголосив: ” що зараз Українська держава поступово
стає стабільнішою і поступально розвивається як політично так і економічно і є надія, що скоро всі
незлагоди в Україні будуть забуті”.
Дальше слово для привітання було надане Голові Об‟єднання українців Росії п. О. Руденку Десняку:” Я щиро вітаю УІК, УУМ, зокрема ректора, професора Віктора Ідзьо, учасників та гостей
конференції з початком науково - освітньої роботи Українського Університету в Москві, бажаю
конференції плідної роботи. Хочу наголосити, що голова УІК, ректор УУМ Віктор Святославович
Ідзьо досить скромно робить конкретну роботу в Росії, тому V Міжнародна наукова конференція
“Українська діаспора Росії” присвячена Х - тій річниці відновлення незалежності Української
держави цьому яскравий показник. Бажаю УІК та УУМ і дальше продовжувати науков-освітню
роботу. Що ж до роботи ОУР, членом якого є УІК, то зауважу, що в Об‟єднанні з‟являються сили,
які розуміють необхідність задоволення національних і культурних потреб українців. Так наприклад
в Москві усім цим конкретно займається Український Університет, Український Історичний Клуб,
яким ніхто не створював особливих умов, і які внаслідок тяжкої праці самі себе зробили і стали
вагомими осередками української освіти і науки в Росії. Тому ректор УУМ, голова УІК, професор
В.С.Ідзьо, цілком справедливо обраний і буде представляти делегатом українців Москви на
Всесвітній Форум українців від Російської Федерації. Я бажав би наголосити, що професор Віктор
Ідзьо дуже багато зробив для розбудови української науки та освіти в Росії. Ось приклад, обіцяв у
2000 - році, що випустить Науковий Вісник Українського державного університету міста Москви, і
тоді це здавалось фантастикою, а сьогодні у 2001 році ми тримаємо в руках, сигнальний примірник
І - го тому Наукового Вісника Українського державного університету, який скоро вийде у Львові.
Дякуючи В.С. Ідзьо його невтомній праці яку ми сьогодні маємо. Реально видані Наукові Вісники
УІК, Науковий Вісник УУМ, це все, чим можемо пишатися на Світовому Конгресі українцв у
Києві.
Хочу наголосити, що візотною карточною нашої роботи на Конгресі є Наукові Вісники УІК,
поведені Міжнародні наукові конференціїї. Я дуже вдячний, що гості з України і інших країн
підтримали нашу наукову справу і разом з нами в Москві відзначають Х - річницю незалежності
України”.
Слово для привітання учасників та гостей конференції було надане голові українського
товариства в Самарі п. М.Карпенку, який наголосив, що давно споглядає за роботою УІК та УУМ,
багато чув про його науково - освітню роботу. Однак сьогодні особисто переконався настільки вона
потрібна. Бажаю учасникам конференції плідної праці.
Дальше слово було надане секретарю Конгресу національних об‟єднань Росії п.О.Г.Григоровичу,
який вручив вітальний лист ві Конгресу і привітав УІК та УУМ, всіх учасників та гостей з початком
конференції “Українська діаспора в Росії”.
Слово для привітання було надане директору Центру Україністики і Білорусистики
Московського державного університету п. М.Д.Дмітрієву, який наголосив на співпраці з
Українським Історичним Клубом м.Москви і Українським Університетом, поділився думками по
питанню розвитку українознавства в Москві та Росії.
До присутніх звернувся Член ради Товариства “Меморіал”, голова Лівого Історичного Клубу
Я.В.Леонтьєв, який привітав УІК та УУМ з організовнаою міжнародною науковою конференцією
“Українська діаспора Росії” і наголосив на необхідності виявляти разом з українськими науковими
організаціями усі злочини НКВД, КГБ. Доповідач наголосив, що товариство ”Меморіал” робить для
цього все можливе і має серйозні напрацювання в цьому напрямку.
Від Інституту Історії Російської Академії Наук конференцію привітав В.М.Кабузан, який
наголосив на необхідності досконало вивчати демографічні джерела пов‟язані з перебуванням
українців в Росії.
Цю ж тему порушила, вітаючи органнізаторів та учасників конференції, дослідниця з Черкас
Т.Д.Крамарчук, яка наголосила, що розробляє регіональне вивчення українців в Росії на прикладі
української громади в Республіці Башкортостан.
До присутніх звернувся завідувач кафедки історії України Одеського Національно університету,
професор В.П.Щетніков, який у своїй вітальній промові наголосив на необхідності допомагати
УУМ та УІК і їх передусім в наукоій діяльності по вивченні українських старожитностей та архівів
в Москві.
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Науковець з Миколаєва, професор Ю.Білий наголосив, що українська діаспора в Росії
найбідніша і Україна в першу чергу повинна звернути увагу на неї. Дослідник зауважив, що
особисто прикладе багато зусиль, щоб поширити інформацію про діяльність УУМ та УІК в східних
регіонах України.
З такою ж пропозицією звернувся гість із Харкова, директор Інституту Музикознавства,
Президент Шубертівського Товариства в Харкові Г.І.Ганзбург, який наголосив, що одна із перших
хвиль української діаспори в Росію була із Харкова, тому традиційно Харків візьметься опікувати
українську діаспору в Москві, зокрема науково - культурну організацію УІК.
Від Інституту Слов‟янознавства РАН конференцію привітав І.Є.Задорожнюк, який наголосив на
тому, що україністиці яку представляють суто українські організації Український Історичний Клуб
та Український державний університет міста Москви, особливо останньому, треба надати серйозну
державну технічну та фінансову підтримку.
Дальше конференцію привітав завідувач кафедри історії України Полтавського педагогічного
державного університету М.А.Якименко, який розказав про роботу очолюваної ним кафедри,
побажав розширити співпрацю УУМ з Полтавським педагогічним університетом, зокрема
кофедрою історії України.
Слово було надане гості з Національного державного університету ім.Т.Г.Шевченка Н.В.Терес,
яка вдруге привітала міжнародну наукову конференцію “Українськпа діаспора в Росії” від імені
історичного факультету. Н.Т.Терес побажала УІК та УУМ і дальше стояли біля керма українських
наукових справ в Росії. Надіюсь, що співпраця нашого історичного факультету з УІК та УУМ
принесе великі результати.
Від науковців з регіонів Росії конференцію привітав викладач Карельського університету
А.Литвин, який наголосив на необхідності розбудови української науки в Росії.
Від Катеринбугських українських науковців конференцію “Українська діаспора в Росії”
привітала О.І.Букей, яка передала вітання від Голови уральської асоціації українців п.С.Паняка і
побажала конференції плідної праці
Від молодих науковці Харкова учасників конференцію привітала аспірантка Харківського
Національного університету Т.Донцова, яка наголосила на необхідності допомоги УУМ молодими
фахівцями, особливо мовознавцями та істориками. Власне аспіранти можуть відіграти в становленні
УУМ в Росії ключову роль і закликала керівництво УУМ запрошувкати аспірантів з України для
науково - дослідної роботим в УУМ.
Від Українського державного університету міста Москви наукову конференцію привітав
завідувач технічного відділу В.І.Дудченко, який наголосив, що подальші конференції, видання
наукових вісників в більшій мірі буде залежити від більш конкретного надання УУМ Україною,
західною діаспорою та науковими закладами технічної та видавничої допомоги. Нам потрібні сучані
комп‟ютери, модеми, сканери, принтери, факси для активної розбудови інформаційного простору
українців в Росії, наголосив промовець.
Поблагословив конфернецію “Україська діапора Росії”, отець УГКЦ в місті Москві, Олександр
Сімченко.
В плані конфереції було заявлено 55 доповідачів.
Найбільш цікавіші і науково обгрунтовані доповіді, які визвали широку дискусію це: В.С.Ідзьо.
Українці в Росії: історія, культура. (Росія. Москва), П.П.Кононенко. Проблеми розбудови
українознавства в Росії засобами Українського Університету в Москві (Київ. Україна).
Я.В.Леонтьєв. Українські політичні партії в Росії: борбисти і боротьбисти. (Росія. Москва).
А.Литвин.Українська діаспора в Карелії. (Росія.Петрозаводськ). В.Чорномаз. Українська школа в
Далекосхідній республіці в 20-х роках ХХ ст. (Росія. Владивосток). О. Сімченко. До питання про
Українську Греко - Католицьку Церкву в Росії.(Росія. Москва). А.Литвин. Українська недільна
школа в Петрозаводську. (Росія.Петрозаводськ). В.А.Нагорний. Україна і Росія в контексті індоєвропейської історії. (Росія.Москва). Т.Д.Крамарчук. Особливості формування національних
діаспор в інонаціональному середовищі ( на прикладі української громади в Республіці
Башкортостан). (Україна.Черкаси). Г.І.Газбург. Про Санкт-Петербурзьку письменницю та
перекладачку С.Свіріденко. (Україна.Харків). Ю.Білий.Т.Біла. Козацький ватажок Антон Головатий
і його роль в чорноморському війську. (Україна.Миколаїв). М.А.Якименко.Українці Зеленого
Клину. (Україна.Полтава). В.І.Дудченко. Азбука “Вікторід” як зв‟язок для української та російської
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мови в процесах спілкування. (Росія. Москва). Т.Донцова. Маловідомі факти із біографії
Б.Грінченко, як культурно-громадського діяча (Україна. Харків). Ю.Білий. Як було встановлено, що
український лідер космонавтики Ю.Кондратюк і полтавчанин О.Шаргей-одна і таж
особа.(Україна.Миколаїв). В.П.Щетніков.Українці Росії та Одеса- сучасний аспект взаємовідносин.
(Україна. Одеса). В.М.Кабузан. Полякив в Україні в XVIII-XX століттях.(Росія.Москва).
О.Г.Григорович. Українська діаспора і сучасна російська влада. (Росія.Москва). О.Г.Храбан.
Міфологія в історії. (Росія.Москва). М.С.Забочень.Українці в гітлерівських концтаборах під час ІІ
світової війни.(Росія.Москва). І.Є.Задорожнюк. Драгоманов.- відповідь 130-ти літньої давності на
нові питання.(Росія.Москва).
Широкомаштабною була і культурна програма. В перший день роботи конференції для учасників
і гостей УІК та УУМ виступила з концертом українська хорова капела із Самари. Учасники
конференції поклали квіти до пам‟ятника Т.Г.Шевченка, побували на території української пам‟яки
“Мазепині палати”, відвідали Українську Церкву міста Москви XVII ст.
На цьому V Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії” присвячена Х - тій
річниці відновлення незалежності України завершила свою роботу з одностайним схваленням
провести наступну наукову конференцію “Українська діаспора в Росії” в Москві в Культурному
Центрі України в листопаді 2002 року.
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VІ Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії” присвячена 10 - ти річчю
утворення Українського університету в місті Москві. (Москва 2002р.)
VІ Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії” відбулася 28 - 29 листопада
2002 року в приміщенні Культурно Центру України в Москві (КЦУ) і була присвячена Х - й річниці
утворення Українського державного університету міста Москви (1992 - 2002).
Організатори, Український державний університет в Москві (УУМ), Український Історичний
Клуб м. Москви (УІК), за участю Культурного Центру України в Москві, та сприянням посольства
України в РФ ось уже вшосте під головуванням голови Українського Історичного Клубу м. Москви,
ректора, професора Українського державного університету в Москві Віктора Святославовича Ідзьо,
проводять наукову конференцію для україністів світу, які вивчають проблеми української діаспори
в Росії.
Ця конференція притягнула до себе широке коло науковців з України: Харків, Миколаїв, Київ,
Одеса, Чернівців, Ужгорода українські наукові сили з регіонів Росії.
У конференції взяли участь представники українських громад Росії, зокрема Саратовської та
Калінінградської областей.
На адресу конференції прийшли привітання з: Республіки Татарстан (Нижньокамськ), Асоціації
Українців Уралу (Єкатеринбург), Кубані (Сочі), Української громади Воронезької області, Курської
області, Кольського півострова (Мурманськ), Приморського Краю (Владивосток), Оренбургу,
Самари, Республіка Карелія (Петрозаводськ), Республіки Комі (Воркута), української громади в
Республіці Хакасія, які через брак фінансів не змогли взяти участь в ювілейній конференції.
З західної діаспори на адресу конференції прийшли привітання з США від віце - президента
Міжнародної Академії Інформатизації, закордонного члена Ради УІК та УУМ доктора філологічних
наук, професора Б.Г.Чопика, від представника УУМ в Чикаго, професора Володимира Ковалика,
від представника УІК та УУМ в Канаді п. В. Буртняка, Члена української жіночої організації Праги
( Чехія) - М.Прокоп‟юк, Перемишльського відділу ОУП, представника УУМ в Польщі - М.Козака.
У конференції взяли участь чільні науковці з провідних наукових установ Москви: Московський
державний університет, Московський державний відкритий педагогічний університет, Інституту
Історії РАН, а також чільних міжнародних наукових установ: Інститут Українознавства
Міністерства науки і освіти (Київ), Міжнародна Академія Наук Євразії (Москва), державні
організації України: Міністерство закордонних справ України, Посольство України в РФ.
Культурний Центр України в Москві.
До присутніх звернувся з вступною промовою організатор і головуючий VІ Міжнародної
наукової конференції Голова УІК, ректор, професор Українського державного університету в
Москві В.С.Ідзьо: “Шановні друзі, ми відкриваємо VІ міжнародну конференцію “Українська
діаспора в Росії” яка присвячена Х - тій річниці заснування в м. Москві Українського Університету.
Слід наголосити, що першим ректором доктором філософських наук, професором Тарасом
Васильовичем Муранівським (1992 - 2000рр.) робились великі спроби налагодити передусім
освітню роботу. Ця його ідея, на жаль у його виконанні зазнала краху, через небажання російської
влади задовільняти національні та культурні потреби українства в Росії.
Тому з 2000 року, коли мене було обрано ректором УУМ прийшлось проаналізувати реалії
сьогоднішньої українофобської Росії, спуститися з “освітніх” небес в яких літав Т.В.Муранівський
і перейти на науково-дослідні реалії з розумінням, історичної російської традиції, згідно якої, Росія
ніколи не задовільняла і сьогодні не буде задовільняти українських національних та науково освітніх потреб, а отже “спасіння утопаючих, справа рук самих утопаючих”.
Отже науково - дослідна діяльність УУМ у вигляді концентрації наукових праць в Науковому
Віснику УУМ це основне і першочергове, реальне і посильне завдання колективу УУМ. Друге
основне завдання це проведення міжнарлдних наукових конференцій “Українська діаспора в Росії”.
Історичний досвід українців в Росії показує, що організувати український навчальний процес в
Москві, Російській Федерації є справою не легкою, тому Український Університет в Москві в
більшій мірі з 2000 до 2005 року буде функціонувати як науково - дослідний заклад з освітніми
елементами та аспірантурою і докторантурою, з активно - функціонуючою Вченою Радою по
захисту кандидатських і докторських дисертацій, яку з 2000 року очолив доктор філологічних наук,
професор, академік П.П.Кононенко.
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Зараз в УУМ утворено і функціонує чотири відділи: відділ української історії, відділ української
мови та літератури, відділ українознавства та технічний відділ, який буде намагатися в ближчий час
інформаційно об‟єднати українську діаспору в Росії в одну українську інформаційну мережу.
Плануємо в 2003 - 2005 роках відкрити відділи: української філософії, українського
сходознавства. Український державний університет в Москві є суто московська державна науководослідна установа, “з усіми наданими РФ освтніми ліцензіями на навчння української історі,
літератури, мови”, Однак чомусь під освітні ліцензії, як це прийнято в Москві, забули виділити
гроші. Тому у більшій мірі УУМ, як суто московська дердавна організація, буде активно
займатися українською діаспорою в Росії взаємозв‟язками з світовою українською діаспорою,
Україною, на громадських засадах..?
Зараз ми уже відкрили науково - дослідні представництва в Владивостоці, Петрозаводську,
Єкатеринбурзі. Плануємо в ближчі часи відкрити такі науково-дослідні представництва в Уфі,
Новосибірську, Санкт-Петербурзі, Мурманську, Самарі та інших регіонах Російської Федерації.
Надіємось на підтримку України, в першу чергу Інституту Українознавства МОН України, та її
державних, наукових, освітніх та громадських організацій. Український Університет м. Москви вже
має свій науковий друкований орган.
Вийшло ІІ томи “Наукового Вісника Українського Університету” М.2001, М.2002. Надіємось,
що прибулі гості, донесуть інформацію про 10 - ти літній ювілей Українського Університету, який
створений в Москві у 1992 році українською діаспорою, для задоволення наукових, освітніх та
культурних потреб українців в Російській Федерації і є найстарішою науково - освітньою
організацією діаспори взагалі у Східній Європі.
Ця міжнародна конференція, яка присвячена 10 - ій річниці Українського державного
Університету міста Москви, є логічним продовженням попередніх конференції, які ми проводили
під назвою “Українська діаспора в Росії”.
Однак дана конференція святкова, підбиває підсумок всієї науково - освітньої діяльності
українців Росії з 1992 по 2002 роки. Вона засвідчує, що в Москві українська наукова громадськість,
робить всі спроби налагодити серйозну, на державному рівні, науково - дослідну та освітню роботу,
яка б концентрувалася в РФ навколо Українського Університету м. Москви.
Слід наголосити, що ми зараз починаємо відчувати підтримку Міністерства Закордонних Справ
України, Посольства України в РФ, Культурного Центру України в Москві (КЦУ), зокрема
директора, доктора історичних наук В.Ю.Мельниченка. В КЦУ УУМ та УІК ось вчетверте
проводять свою наукову міжнародну конференцію, надіємось, що така наша науково - культурна
співпраця буде розширюватися. Ще раз дякую всім гостям, що ні цьогорічні теракти ні холод, який
раптово постав в Москві не завадили Вам приїхати до нас на ювілей”.
А зараз по стародавніх українських наукових традиціях, прошу щойно прибулого з навчання з
України для задоволення духовних потреб української діаспори в Москві де закінчив Духовну
Академію, священика Української Греко - Католицької Церкви, корінного москвича, отця
Олександра Сімченка, благословити конференцію…
Дальше наукову конференцію привітав Голова Вченої Ради Українського державного
університету м. Москви, директор Інституту Українознавства Міністерства науки і освіти України,
доктор філологічних наук, професор, академік П.П.Кононенко, який наголосив, що 10 - ти річне
функціонування Українського Університету в м. Москві, який вже видав ІІ томи Наукового Вісника
і який розвиває українознавчу діяльність в регіонах РФ знаменна дата. Однак, слід наголосити, що
Вчена Рада УУМ, яку я очолюю розпочала захист докторських і кандидатських дисертацій в
університеті, що дасть можливість готувати науковців для регіонів РФ. Однак ця справа виявилася
непростою, оскільки російська освітня система не сприяє цьому процесу. В той же час в Україні
успішно розвивається для росіян російська освітня система і вона немає ніякої протидії з боку
української освітньої системи. Я виступаю за паритетні відносини в усіх сферах українськоросійських відносин, в першу чергу науково -освітніх… Надіюсь, що в близькому майбутньому ми
інтегруємо науково - освітню діяльність Українського державного університету міста Москви з
аналогічною роботою Інституту Українознавства Міністерства науки та освіти України, що
прискорить процес по науково - освітній розбудові української діаспори в Росії.
З привітанням до учасників конференції звернувся голова Об‟єднання українців Росії
О.О.Руденко - Десняк, який наголосив, що вітає УУМ з 10 - літтям і бажає швидше розвинути
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науково - освітню роботу на всіх теренах Росії де функціонує українська діаспора. Хоча справа ця
нелегка, однак промовець вірить, що ці 10 - ти літні починання дали і в подальшому дадуть свої
плоди.
З привітанням до учасників наукової конференції звернувся директор Культурного Центру
України в Москві (КЦУ), доктор історичних наук В.Ю.Мельниченко, який наголосив, що і дальше
буде підтримувати науково - освітню діяльність УУМ. В своєму привітанні В.Ю.Мельниченко
ознайомив присутніх з творчими проектами очолюваного ним КЦУ. Так згідно планів КЦУ
готується великий проект “Тарас Шевченко”, проект “Діаспора”. Зокрема сам В.Ю.Мельниченко
працює над великою монографією “М.С.Грушевський в Москві”, з окремими розділами якої
ознайомив учасників наукової конференції під час свого наукового виступу.
До присутніх звернувся з привітанням від імені Інституту Російської Історії Російської Академії
Наук, доктор історичних наук, професор В.М.Кабузан, який привітав УУМ з 10 - ти річчям.
Промовець наголосив на актуальності поставленої на конференції проблеми, оскільки українці в
Росії це велика демографічна група, яка як слід не вивчається. Бідність сучасної російської науки не
дозволяє як слід у новітню пору займатися цією проблемою, тому такого роду наукові конференції,
які ось уже в продовж з 1997 по 2002 роки проводять Український Історичний Клуб, Український
державний університет м. Москви, повинні заповнити цю прогалину.
До присутніх звернувся радник - посланник посольства України в РФ доктор філософських наук,
професор Київського національного університету Г.Ф.Хорунжий, який привітав УУМ з 10 - ти
річчям від імені посольства України в РФ. Промовець наголосив, що посольство підтримує
стосунки з українськими організаціями в РФ і зокрема в Москві і допомагає УУМ чим зможе.
Розбудова української науки і освіти в РФ, чим займається УУМ є справою пріоритетною, тому
посольство України в РФ бажає УУМ подальших успіхів.
Від імені Українського державного університету м. Москви наукову конференцію привітав
завідувач технічного відділу, професор В.І.Дудченко. Промовець привітав всіх наукових
співробітників університету з ювілеєм. Від імені колективу поздоровив ректора, професора
В.С.Ідзьо з успішним захистом докторської дисертації і присудженням йому вченої ступені –
доктора історичних наук. Професор В.І.Дудченко наголосив, що Українська держава уже повинна
звернути увагу на десятирічну діяльність УУМ і надати йому посильну, зокрема технічну
допомогу. Українському Університету вкрай потрібна оргтехніка: нові комп‟ютери, принтери,
ксерокси, факси, перезаписуючі системи для оптичних дисків і т.д. Будемо дуже вдячні, якщо
Українська держава посприяє нам в технічному забезпеченні університету оргтехнікою. Що
стосується колективу УУМ, то В.І.Дудченко побажав йому успішної наукової діяльності зокрема у
питаннях підготовки наукових праць до захисту кандидатських і докторських дисертацій.
Від імені Міністерства Закордонних справ України наукову конференцію присвячену 10 - ти
річчю утворення УУМ привітав головний радник Надзвичайний і Повноважений Посланник
України, С.Ю.Лазебник який наголосив, що Міністерство Закордонних справ вивчить всі прохання
по питаннях з всесторонньою допомогою для УУМ. Зараз можу наголосити, що в наступному “Році
Росії в Україні” Ви проводите багато наукових конференцій спільно з українськими науково дослідними організаціями в успішних проведеннях яких ми будемо Вам сприяти.
Від імені Саратовського земляцтва “Українці Поволжя” УУМ з 10 - ти річчям привітав кандидат
історичних наук, член правління Ігор Шульга, який наголосив на необхідності тісної співпраці між
УУМ і українськими науковцями Саратовської області.
Від імені Товариства “Знання” та “Університету Сучасних Знань” УУМ з 10 - ти літнім ювілеєм
та початком наукової конференції “Українська діаспора в Росії” привітав, голова правління,
В.І.Кушерець, який наголосив на необхідності започаткувати дистанційну систему освіти для
української діаспори в Росії.
Від Конгресу Національних об‟єднань Росії УУМ з 10 - ти річчям та організацією наукової
конференції привітав, секретар О.О.Григорович, який наголосив на необхідності розвивати
українське науку і освіту в Росії. Все це іде в руслі Закону “ Про Національно - Культурну
Автономію”, тому я від імені Конгресу Національних Об‟єднань Росії бажаю Вам успіху в своїх
починаннях.
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Від імені історичного факультету Харківського національного університету УУМ з 10 - ти
річчям привітала науковець Н.Аксьонова, яка побажала УУМ успішно розвивати науково дослідну роботу в РФ і закликала до активної співпраці з Харківським національним університетом.
Від імені науковців Українського державного університету м. Москви колектив УУМ з 10 - ти
річчям привітав вчений секретар, професор О.Г.Храбан, який наголосив, що тільки злагоджена
робота, особиста дружба всього колективу привела до вагомих результатів, що видно по двох томах
Наукового Вісника УУМ. Вчений секретар побажав колективу УУМ і гостям подальших наукових
творчих злетів.
Від історичного факультету Ужгородського національного університету УУМ з 10 - ти річчям
привітав науковець С.Федака, який наголосив на необхідності наукової співпраці вчених УУМ і
вчених Ужгородського національного університету.
Від Міжнародної Академії Наук Євразії (МАЄ) і водночас від Білоруської діаспори в Росії УУМ
з 10 - ти річчям привітав її президент, доктор технічних наук, професор, академік РАН та МАЄ
Є.Є.Ширяєв, який наголосив, що Асамблея МАЄ вирішила обрати членом -кореспондентом МАЄ,
ректора УУМ доктора історичних наук, професора В.С.Ідзьо, з чим його і привітав.
Від науковців м. Чернівців УУМ з 10 - ти річчям привітала начальник відділу історико культурної території м. Чернівців (мистецтвознавець, архіректурознавець) С.В.Біленкова, яка
наголосила, що постарається від громадсько - наукових організацій області посприяти в придбанні
для УУМ нової оргтехніки, зокрема: комп‟ютерів, принтерів, факсів.
В плані конференції було заявлено 39 доповідачів з Росії, України, США, Польщі.
Найбільш цікаві і науково обґрунтовані доповіді, які визвали широку дискусію це:
1.В.Ідзьо.Українська діаспора в Росії в 1912 - 1916 роках на шпальтах часопису московських
українців “Украинская Жизнь”. (Москва. Росія).
2.П. Кононенко. До проблеми розвитку українознавства в Україні і Росії. Український державний
університет міста Москви. Координація співпраці. (Київ. Україна).
3.В.Ю.Мельниченко.М.С.Грушевський у Москві.(Київ. Україна).
4.В.Кушерець. Україна і проблема інтелектуальної активності і створення сприятливого
інноваційного клімату.(Київ. Україна).
5.В. С.Ідзьо. Історико - статистичний аналіз джерел чисельності українського населення в Росії
(XVIІ - XXI ст.). (Москва. Росія).
6.С.Святодух. Аналіз праці “Отчі світильники”. (Москва. Росія).
7.О.Храбан. Бачення майбутньої історії в сучасній російській літературі.(Москва. Росія).
8.И.Шульга. Структурирование украинской диаспоры в Саратовской области. Опыт и проблемы.
(Саратов. Росія).
9.С.Біленкова. Аналоги руського стилю у храмовій архітектурі Буковини ХХ століття. (Чернівці.
Україна).
10.В.Кабузан.Формирование украинской этнической территории в XVIII-XX веках. (Росія.
Москва).
11.В.Дудченко. Периодическая общесистемная азбука знаков, символов, понятий “ВИКТОРИД”как основа украиноведения. (Москва. Росія).
12.О.Руденко - Десняк. Українский Університет як флагман організації науки та освіти в
Росії.(Москва. Росія).
13.С.Федака. Адміністративно - політичний устрій України: уроки і перспективи. (Ужгород.
Україна).
14.Н.Аксьонова. Актуальні проблеми вивчення етнології Слобожанщини. (Харків. Україна).
15.О.Ткаченко. Особливості розвитку індоєвропейців і слов‟ян. (Москва. Росія).
16.В.Ідзьо. Іван Франко на шпальтах громадсько -політичного журналу українців Росії “Украинская
Жизнь”. (1912-1916 роки).
17.О.Кісельов. Журнал московських українців “Украинская Жизнь” про розбудову українських
оргшанізацій в Росії. (Москва. Росія).
18.А.Савін. Російська Академія Наук та українські науко-дослідні організації в Росії.(Москва.
Росія).
19.Є.Ширяєв. Нарис співпраці Міжнародної Академії Наук Євразії з Українським державним
університетом в Москві. (Москва. Росія).
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20.Є.Кудряшова. Український державний університет в Москві як флагман української наукової
думки в Росії.(Нью-Джерсі.США).
В перший день роботи конференції відбулась презентація Міжнародної Академії Наук Євразії на
якій ректора, професора, доктора історичних наук В.С.Ідзьо було обрано член - кореспондентом
Міжнародної Академії Наук Євразії (МАЄ). Диплом члена - кореспондента Міжнародної Академії
Наук Євразії вручив президент академії доктор технічних наук, професор, академік Є.Є.Ширяєв. З
вручення диплома ректора УУМ вітали всі присутні, учасники ювілейної наукової конференції, а
це: Віце - Президент Російської Академії Наук, академік РАН, Савін Анатолій Іванович, який в
своїй промові наголосив, що йому приємно, що в “Рік України в РФ” голову УІК м. Москви,
ректора УУМ доктора історичних наук, професора В.С.Ідзьо обрано членом - кореспондентом такої
славної Академії в лавах якої майже всі відомі вчені світу. Промовець наголосив, що президент
України Л.Кучма є його учнем в тій області науки якою він займається і передав вітання всім
учасникам ювілейної конференції з України і Росії. Промовець наголосив, що цьогорічна Асамблея
Академії відбувається в Культурному Центрі України в Москві, що є добрим знаком в “Рік України
в РФ” для налагодження наукової співпраці між науковими установами України і Росії. Від
Української делегації, Вченої Ради Українського державного університету м. Москви вчених
Російської Академії Наук і МАЄ привітав академік П.П.Кононенко, який наголосив на необхідності
більш активної співпраці між РАН, МАЄ і Національною Академією Наук України, Академіє Наук
Вищої Школи України. Від державних структур РФ, а тобто від Міністерства природних ресурсів
РФ з обранням членом - кореспондентом МАЄ ректора УУМ привітав керівник департаменту
міжнародної співпраці, радник РФ 3 класу, академік РАЕН, доктор технічних наук, заслужений
еколог РФ Мамін Р.Г., який виразив побажання налагодження співпраці між українськими і
російськими науково - дослідними установами, передусім екологічними центрами. В свою чергу
дякуючи за обрання членом - кореспондентом такої всесвітньо відомої Академії як МАЄ, ректор
УУМ, голова УІК м. Москви наголосив: ”Українська діаспора в Росії одночасно проживає як в
Європі так і в Азії, тому втуп в Академію для більш ширшого її вивчення під дахом МАЄ української діаспори в Росії, ми українці Росії, вважаємо необхідністю. Надіємось, що за
допомогою МАЄ ми зможемо більш активно вивчати історію зародження та становлення
українських організацій як на території європейської так і азіатської частини Росії.
В цей же час диплом члена - кореспондента Міжнародної Академії Наук Євразії було вручено
другому відомому українцю в Росії, артисту та кіномитцю М.Лановому, який у звернені до
учасників наукової конференції, Асамблеї МАЄ сказав: ”Те, що вручення диплома члена кореспондента МАЄ проходить сьогодні в час 10 - ти річчя Українського Університету м. Москви і
в Культурному Центрі України в Москві, мені як українцю, двічі приємно. Бажаю Вам всім творчих
злетів та успіхів у налагодженні сучасних українсько - російських стосунків…”
Ввечері для учасників і гостей УУМ та УІК виступила з концертом “Козача хорова капела м.
Москви.”
На другий день Учасники конференції поклали квіти до пам‟ятника Т.Г.Шевченка, відвідали
музей М.В.Гоголя, побували на території української пам‟ятки “Мазепині палати”, відвідали
Українську церкву міста Москви XVII століття.
На запрошення Болгарського Товариства м. Москви, яке очолює професор Академії нафти і газу
ім. Губкіна В.Ф.Петров, в Культурному Центрі Посольства Болгарії в Москві був влаштований
перший в історії Москви “День дружби українського і болгарського народів” на якому пройшов
обмін науковою, культурною інформацією про розвиток двох братніх слов‟янських народів. Від
української делегації вітання виголосив академік П.П.Кононенко, від болгарської професор
В.Ф.Петров. Ректор УУМ, професор В.С.Ідзьо вручив Болгарському Товариству м. Москви від
імені УУМ та УІК грамоту з нагоди 10 - річниці УУМ, з побажанням подальшої активної співпраці
між українськими і болгарськими організаціями м. Москви. Завідувач технічного відділу УУМ,
професор В.І.Дудченко виголосив привітання на болгарській мові…
Аналогічними грамотами за активну співпрацю та в честь 10 - ти річчя УУМ нагородив: Інститут
Українознавства Міністерства науки і освіти України, Посольство України в РФ, Культурний
Центр України в Москві, Міжнародну Академію Наук Євразії, Об‟єднання українців в Росії.
На цьому VІ Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії” присвячена 10 - тій
річниці заснування Українського державного університету міста Москви завершила свою роботу з
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одностайним схваленням провести наступну міжнародну наукову конференцію “Українська
діаспора в Росії” в Москві в Культурному Центрі України в “ Рік РФ в Україні” 27 - 28 листопада
2003 року.
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VIІ Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії”. (Москва 2003р.)
27 - 28 листопада 2003 року в Москві відбулась VIІ Міжнародна наукова конференція
“Українська діаспора в Росiї”, яку організували Український державний університет міста Москви
(УУМ), Український Історичний Клуб міста Москви (УІК).
У VII Міжнародній науковій конференції взяли участь вчені з Москви: Московський державний
університет, Московський державний відкритий педагогічний університет, Інститтут
Слов‟янознавства РАН, Інститут Історії РАН, вчені з України: Харків, Київ, Львів, Миколаїв,
Луганськ, Кам‟янець - Подільський.
Конференцію відкрив організатор і головуючий, ректор УУМ, голова УІК, доктор історичних
наук, професор, член - кореспондент Міжнародної Академії Наук Євразії, лауреат премії ім.
академіка І.Крип‟якевича Віктор Ідзьо, який наголосив:” що 2003 рік , що ось уже з 1997 року УІК
та УУМ щорічно проводять наукові конференцію “Українська діаспора в Росії” в Москві.
Необхідність такої конференції полягає в тому, щоб з наукової точки зору ознайомити вчених
України, світу з проблемами та доробками українських вчених в РФ, виробити плани вивчення
українських старожитностей в РФ та паритетні наукові, освітні відносини між Україною та
Росією. Як відомо, в Росії проживає від 10 до 12 мільйонів українців, які потребують допомоги
України. Вчені УУМ взялися за вирішення цієї складоної проблеми та вивчення процесів, які
проходять в українській діаспорі в Росії, виступили ініціаторами за зближення її науково культурних та освітніх організацій з науково - освітніми закладами України, як і з громадськими та
державними організаціями. За таких обставин сьогодні найбільш визначні вчені Українського
університету за свої успіхи у вирішенні цієї проблеми атестуються атестатами доцентів та
професорів УУМ, а організації, які сприяють проведенню міжнародних наукових конференцій,
будуть нагороджені грамотами УУМ за особливі досягнення у співпраці. Зокрема званням
професора та грамою нагороджуємо нашого голову Вченої Ради П.Кононенка, директора Інституту
Українознавства МОН України.
Другим привітав вчених УУМ та УІК та гостей міжнародної наукової конференції, директор
Культурного Центру України в Москві (КЦУ) В. Мельниченко, який наголосив на небхідності
подальшої співпраці між УУМ, УІК та КЦУ і перенесення досвіду цієї співпрвці на всі регіони, де
компактно проживають українці.
Голова Вченої Ради УУМ, академік П.Кононенко, подякувавши за нагороду, звернув увагу на
неохідносі перенесення науково - дослідної роботи УУМ в регіони Росії:” В мене складається
враження, що російська влада бажає мати тільки Український Університет виключно в Москві, для
суто столичної його репрезентації, а поширення його діяльності в регіони Росії, чомусь не бажає
чи боїться. На мою думку, філії УУМ дуже потрібно в глибинах Росії, однак як я бачу
зареєструвати їх неможливо, оскільки влада Росії цього не бажає. Звичайно предствництва УУМ в
регіонах потрібні, однак вони не вирішують питань задоволення національно -культурних та
освітньо - наукових потреб українців, а тільки збирають науково - освітню інформацію для її
презентації в Москві, що є малоефективною діяльністю...”.
Голова ОУР О.Руденко - Десняк наголосив:” що активна співпраця між УІК, УУМ та ОУР
продовжується уже впродовж 10 років і має свої результати, зокрема є факт, що УІК та УУМ, які
очолює доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо, ось уже 7 років є членом ОУР. При такій
ситуації УУМ може черпати науково - дослідну інформацію та кадри для представництв УУМ в
структурах ОУР”.
Від УУМ та УІК міста Москви, привітав наукову конференцію вченпий секретар, професор
О.Храбан, який наголосив, що українські вчені в Москві, Росії розпочали вже вивчення української
діаспори в Росії, що засвідчується працями, які опубліковані в Наукових Вісниках Українського
Історичного Клубу м. Москви(Видано з 1997 по 2003 р VIІІ томів, Х книг), що стосується науково дослідної роботи Українського Університету, вчені УУМ мають в доробку IV томи Наукового
Вісника. Останній IV том виданий за сприянням Інституту Історії НАНУ, за що ми складаємо
Інституту велику подяку.
Від імені Інстититуту Історі НАН України конференцію привітав доктор історичних наук,
професор, член - кор. НАН України Віктор Даниленко, який подякував голові УІК, ректору УУМ
Віктору Ідзьо за плідну роботу. Промовець наголосив, що, що вітає конференцію і передає
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привітання від директора Інституту Історії НАНУ доктора іст. наук, академіка В.Смолія і бажає їй
плідної праці. Інститут Історії НАНУ підтимує роботу УУМ та УІК з 1997 року. Цю клопітку
роботу започаткував наш покійний науковий працівник доктор іст. наук, професор В. Сарбей.
Цьогорічне видання IV тому Наукового Вісника УУМ, це конкретна ознака співпраці з науково освітніми заклади в українській діаспорі в Росії, яка символізує втілення указу президента України
Л.Кучми “Про підтримку діаспори до 2005 року”, наголосив промовець.
Від Московського державного університету(МДУ) конференцію привітав докт. іст. наук.
Владислав Волков, який наголосив, що співпраця з УУМ та УІК МДУ веде уже ось впродовж 10
років, активно беручи участь в науковій роботі УУМ та наукових конференціях. Промовець
побажав успішної роботи конференції. Від Харківського національного університету (ХНУ)
конференцію привітав доктор іст. наук Г.Гінзбург, який наголосив, що ХНУ буде активно
підтримувати всі наукові програми УУМ та УІК. Участь вчених ХНУ в наукових конференціях в
Москві в продовж ось уже 5 років цьому яскраве підтвердження. Від Московського державвного
відкритого педагогічного університету наукову конференцію привітав професор В.Дудченко, який
наголосив, що україністика завдяки діяльності УУМ та проведення ним наукових конференцій стає
в Москві все цікавішим науковим явищем. Науковець побажав конференції успішної праці.
Від Луганського педагогічного університету наукову конференцію “Українська діаспора в Росії”
привітав М.Закіров, який наголосив, що давно знайомий з науковою творчістю УУМ та УІК і
сьогодні задоволенй такою могутньою активністю цих науково - дослідних закладів. Промовець
наголосив на необхідності продовжувати започатковану працю і побажав успіху конференції.
Від Української Всесвітньої Координаційної Ради наукову конференцію “Українська діаспорав
Росії” привітала секретар С. Остапів, яка наголосила на необхідності співпраці УУМ, УІК з УВКР.
УВКР вивчить всів клопотання УІК та УУМ і в рамках своєї діяльності надасть посильну допомогу
цим організаціям. Від Українського Університету м. Москви конференцію привітав ректор, доктор
історичних наук, професор, член - кореспондент Міжнародної Академії Наук Євразії, професор
університету “Львіський Ставропігіон”, лауреат премії ім. І.Крип‟якевича Віктор Ідзьо, який
наголосив, що Український Д Університет м.Москви намагається вивчати всі українські проблеми
на території Росії, починаючи з сивої давнини. Зокрема нас цікавлять процеси виникнення
української діаспори, про що можуть засвідчити проведені в Москві чисельні міжнародні наукові
конференції “Українська діаспора в Росі” “Українсько - Російські відносини”. “Українське питання
в Росії” та праці видані в IV томах за 2001 та 2003 роки “Наукового Вісника Українського
Університету”. Цього року ми нагороджені Грамотою Міністерства Національностей України “За
вагомий вклад у збереженні українських старожитностей в РФ”, за що складаємо Українській
державі веклику подяку за визначну оцінку нашої роботи. Таку ж подяку складаємо і Інституту
Історії НАН України за видання IV тому Наукового Вісника, який присвячений Х річниці (1992 2000) заснування УУМ.
На конференції було заслухано близько 20 доповідей. Найбільш цікаві із них, які визвали
широку дискусію:
1.В.Даниленко.Національно - культурний розвиток українців у Російській Федерації (20 - 30
роках).(Київ).
2.В.Ідзьо.Українці в Росії - сучасний стан та перспективи розвитку в “Рік РФ в Україні”.(Москва).
3.О.Ковальчук. Роль М.Скрипника в піднесенні національно - культурного руху українців у росії на
кінець 20 - х, початок 30 - х рр. ХХ ст.(Київ).
4.П.Кононенко.Критичний огляд діяльності російської влади щодо розбудови українознавства в
Росії. (Київ.Україна).
5.М.Закіров.Проблеми збереження етнічної індентичності і національного відродження в українців
в росії в ХІХ ст.(Луганськ).
6.О.Храбан. Кирило - Мефодіївське братсво. (Москва).
7.Г.Ганзбург. Сергій Нагій - український композитор та російський сенатор.(Харків).
8. І.Смульський. До українського питання в Росії в кінці ХХ, на початку ХХІ ст. (Москва).
9. С.Остапа.Українське питання на Далекому Сході. (Київ).
10.П.Дуброво. Сергій Єфремов на шпальтах часопису московських українців “Украинская
Жизнь”.(Москва).
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11.В.Дудченко. Загальносистемна Азбука Вікторід для мовних потреб україн ської діаспори.
(Москва). 12.В.Волков.Вернадський і Кримський.(Москва).
13.І.Голуб. Мій батько Антоненко - Давидович - до портрету особистості.(Москва).
14.М.Свінціцький. Роль УВКР у розвитку електронних засобів масової інформації. (Київ).
15.В.Білан.Українське мистецтво в Москві (Київська школа).(Москва).
16.О.Олійник.Українська політична еміграція в росію в 20 - 30 роках.(Москва).
У другий день конференції учасник підвели підсумок, згідно якого VII Міжнародна наукова
конференція “Українська діаспора Росії” в основному виконала свою роботу, були заслухані
зауваженя В.Ідзьо по питаннях надсилання наукових доповідей та термінів подання статтей, та
пропозиції гостей по питаннях подельших проведень конференцій.
Учасники конференції поклали квіти до пам‟ятника Т.Шевченка, меморіальної дошки
М.Грушевського, відвідали комплеккс “Мазепині палати”, Українську церкву, відвідали музей
Гоголя в Москві.
Організаторами VII Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора в Росії”
Українським Університетом та Українським Історичним Клубом м.Москви, були складені особливі
подяки керівництву Культурного Центру України в Москві, заступникам директора: Ю.Василенку,
П.Ткачу за сприяння в частковому наданні готелю (9 чоловік) для однодневного проживання
учасникам наукової конференції, та Посольству України в РФ за наданий автобус ( з 11 до 14 - 30)
для організації екскурсії по українських місцях м.Москви.
На адресу конференції надійшли привітання від науковців В.Грабовецького (Україна),
М.Прокоп‟юк (Чехія), Б.Чопика (США), П.Кононенка (Україна), В.Буртняка (Канада).
Наступну міжнародну наукову конференцію “Українська діаспора в Росії” УУМ та УІК
вирішили провести 18 - 19 листопада 2004 р.
Однак зі - за недостаніх фінансів в УУМ та УІК та ігнорування московською владою потреб
української діасропи в Росії, конференція в 2004 році так і не була проведена...

43

44

VIII Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії”, яка присвячена
10 - ти літтю Українського Історичного Клубу міста Москви. (Москва, 2005р.)
10 - 11 листопада 2005 року в Москві відбулась VIІІ Міжнародна наукова конференція
“Українська діаспора в Росiї”, яку організували Український державний університет міста Москви
(УУМ), Український Історичний Клуб м. Москви (УІК) за сприянням Культурного Центру України
в Москві (КЦУ), сприяння Посольства України в РФ.
В VIII Міжнародній науковій конференції взяли участь вчені з Москви: Московський
державний університет, Московський державний відкритий педагогічний університет, Інститтут
Слов‟янознавства РАН, Інститут Історії РАН, Міжнародна Академія Наук Євразії, вчені з України:
Харків, Київ, Львів, Ужгород, Переяслав - Хмельницький.
Українська діаспора в Росії з міст: Тюмень, Петрозаводськ, Владивосток, Перм, Єкатеринбург,
Саратов, Петербург. З далекого зарубіжжя: Польщі, Німеччини, Канади, США.
Конференцію відкрив організатор і головуючий, ректор УУМ, голова УІК, доктор історичних
наук, професор Віктор Ідзьо, який наголосив, що з 1995 року по 2005 рік в Москві функціонує
Український Історичний Клуб, якому в цьому році виповнилося 10 років. Всю інформацію про 10ти літню роботу УІК можна почерпнути на сайті УІК – www.UIK.boom.ru.
Найвизначнішими досягненнями УІК за 10 років, є реєстрація в Міністерстві юстиції РФ УІК, як
громадської організації м.Москви (св. Р.№7571), видання І тому “Українського Історичного
Альманаху в Росії”. М.1995, 10 номерів “Української Історичної Газети” (1996 - 1997), ХІ томів (13
книг) Наукових Вісників УІК, видання всіх протоколів засідань УІК з 1995 по 2005 роки. За 10
років УІК провів VIII Міжнародних наукових конференції.
Як відомо, в Росії проживає від 10 до 12 мільйонів українців, які потребують допомоги України
і якої українська діаспора в Росії ніяк не може дочекатися. Вчені УУМ взялися за вирішення цієї
складоної проблеми та вивчення процесів, які проходять в українській діаспорі в Росії, виступили
ініціаторами за зближення її науково-культурними та освітніми закладами України, громадськими
та державними організаціями.
Від Світового Конгресу Українців (СКУ) УІК міста Москви привітав, його член В.Коломацький,
який сьогодні представляє УІК в СКУ, штаб - квартира якого в Торонто. Передаючи вітання УІК
від Правління СКУ, В. Коломацький наголосив: ” що буде сприяти УІК в міжнародній співпраці та
коордиції роботи УІК з СКУ”.
Другим привітав вчених УІК та гостей міжнародної наукової конференції, заступник директора
Культурного Центру України в Москві (КЦУ) Ю. Василенко, який наголосив на небхідності
подальшої співпраці між вченими УІК, УУМ та колективом КЦУ.
Від українців Риму, Італії VIII Міжнародну наукову конференцію “Українська діаспора Росії”
привітав, представник УУМ в Італії, отець доктор філософйських, політичних наук, професор
Михайло Пришляк, який наголосив на необхідності надання допомоги в задоволенні духовних
потреб українців греко - католиків в Росії.
Від Ялтинського Центру кобзарства “Кубані та Криму” конференцію привітав, представник
УУМ О.Нирко, який наголосив на небхіоності подальшого вивчення кобзарства не тільки у Кубані
та Криму, але й на усій теритрії РФ.
Від Об‟єднання українців Росії(ОУР) УІК з 10 - ти літтям привітав заступник голови
Ю.Кононенко, який наголосив, що така співпраця між УІК та ОУР продовжується уже впродовж 10
років і має свої результати, зокрема є факт, що УІК ось уже 8 років є членом ОУР.
Від Українського Університету м.Москви, привітав наукову конференцію вчений секретар,
професор О.Храбан, який наголосив, що українські вчені в Москві, Росії розпочали вже вивчення
української діаспори в Росії, що засвідчується працями, які опубліковані в Наукових Вісниках
Українського Історичного Клубу м.Москви (Видано з 1997 по 2005 р ХІ томів, ХІІІ книг).
Від Московського державного університету (МДУ) конференцію привітав директор центру
україністики та білорусистики, доктор історичних наук, професор. Михайло Дмітрієв, який
наголосив, що співпраця з УІК МДУ веде уже ось впродовж 10 років, активно беручи участь в
науковій роботі УІК та УУМ та наукових конференціях. Промовець побажав успішної роботи
конференції. Від Московського державвного відкритого педагогічного університету наукову
конференцію привітав професор В.Дудченко, який наголосив, що україністика завдяки діяльності
45

УІК та проведення ним наукових конференцій стає в Москві все цікавішим науковим явищем.
Науковець побажав конференції успішної праці.
Від, Міжнародної Академії Наук Євразії, доктор історичних наук, професор, член - кореспондент
Міжнародної Академії Наук Євразії, професор університету “Львіський Ставропігіон”, лауреат
премії ім. І.Крип‟якевича Віктор Ідзьо, який наголосив, що створений і зареєстрований УІК
намагається вивчати всі українські проблеми на території Росії, яка знаходиться в Євразії,
починаючи з сивої давнини. Зокрема нас цікавлять процеси виникнення української діаспори, про
що можуть засвідчити проведені в Москві чисельні наукові конференції “Українська діаспора в
Росі” “Українсько - Російські відносини”. “Українське питання в Росії” та праці видані в ХІ томах
“Наукового Вісника Українського Історичного Клубу”, де сам Вісник в 2007 році буде святкувати
своє 10 - ти ліття. Від Інституту Українознавства МОН України з 10 - ти літтям Українськй
Історичний Клуб міста Москви привітав директор, почесний член УІК міста Москви, академік
П.Кононенко, який наголосив:” що на прикладі співпраці Інституту Українознавства з УІК міста
Москви слід розбудовувати співпрацю з іншими українськими громадськими організаціями в
Росії”. Від посольства України в РФ УІК з 10 - ти літтям привітала культурний аташе посольства
України в РФ М.Вітушик, яка побажала активної співпраці посольства України в РФ з УІК
м.Москви.Від українських релігійний громад в Росії УІК з 10 -літтям привітав священник УГКЦ
м.Москви отець Олександр Сімченко, який подякував за створення в УІК духовного відділення.
Від науковців Львова конференцію привітав професор О.Огірко, який наголосив на активній
співпраці між УІК, УУМ та науковими організаціями міста Львова.
На конференції було заслухано більше 30 доповідей. Найбільш цікаві із них, які визвали широку
дискусію:
1.о.О.Сімченко.Український Історичний Клуб м.Москви – 10 років з Богом в серці. (Благословення
та побажання конференції українського священнка). ( Москва. Россия)
2.В.Ідзьо. Український Історичний Клуб м.Москви - як центр українознавства в Росії, та його роль у
розвитку національної освіти і зв‟язків з Україною та діаспорою. (Москва. Росія)
3.М.Дмитриев.Синопсис Инокентия Гизеля и трансформация представлений об истории восточных
славян. (Москва. Росія)
4.П.Кононенко., Т.Кононенко. Українознавство в системі освіти України та діаспори.
(Київ.Україна)
5. М.Плющ. Україна моя нещасна... (Москва. Росія)
6.Е.Ширяев. История и культура беларусов. (Москва. Россия)
7.О.Храбан. Міф про віроломний напад Гітлера на СРСР.(Москва. Росія)
8.І.Шульга.Українські чумаки в Нижньому Поволжі.(Саратов. Росія)
9.В.Волков.Новейшие исследования творчества В.И.Вернадского. (Москва. Россия)
10.І.Голуб. Мій батько Антоненко-Давидович.(Москва. Росія)
11.А.Кудряшова. Новое направление в области решения проблем экологии и питания и здоровья
населения на примере Украины, России и других развитых стран мира.(Нью-Джерсі.США)
12.Г.Санин. Проблемы русско-украинских отношений во второй половине XVIII века. (Москва.
Россия)
13.В.Білан.Мистецька виставка Україна-Крим.(Москва. Росія)
14.П.Дуброво.Украинский вопрос в Государственной Думе.(Москва. Росія)
15.С.Набок. Діяльність та науковий доробок товариства дослідників української історії,
письменства та мови (и.Ленінград) у складі Всеукраїнської Академії Наук.(ПереяславХмельницький. Україна)
16.В.Крикуненко. Творчість видатного російського літературознавця Ф.Прийми в українській
літературі Кубіні. (Москва.Росія)
17.С.Святодух, Н.Тимченко. Український рушник. (Москва. Росія)
18.В.Дудченко. Вселенная как единая система. (Москва. Россия)
19.О.Олійник. Історія українського народу, як функція рис його психічного складу. (Москва. Росія)
20.С.Федака.Українсько-російські
взаємовідносини
в
час
трансформації
імперії
Рюриковичів.(Ужгород.Україна)
21.О.Ткаченко.Геоистория Древней Руси. (Москва. Россия) 22.А.Мануйленко. Політичні погляди
українського козацтва.(Москва. Росія)
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23.В.Коломацький. Наукові конференції Українського Історичного Клубу, як приклад для
вдосконалення роботи Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців.
(Торонто.Канада)
24.П.Коваль. Противник-колаборант чи союзник? (Ольштинек. Польща)
25.М.Кабузан. Українці в Росії.Статистичні джерела. (Москва. Росія)
26.Б.Чопик. Громадські організації США та Канади на прикладі українських громадських
організацій.(Нью-Джерсі.США)
27.М.Пришляк. Минуле та сучасне філософське та релігійне світобачення української діаспори в
Росії.( Рим. Італія)
28.Г.Ганзбург. Українсько-російські взаємовідносини на Слобожанщині. (Харків.Україна)
29.В.Ідзьо. Олександр Дзигар - український громадський діяч в Харбіні та Москві. (Москва. Росія)
30.А.Мануйленко. Люблінська унія та її історичне значення. (Москва. Росія)
31.Я.Крик. Аналіз виконання договорів між Українським Вільним Університетом в Мюнхені та
Українським Університетом м.Москви. (Мюнхен. Німеччина)
32.В.Артюх. Українці в Росії росіяни в Україні - історія взаємовідносин. (Львів. Україна)
33.І.Смульський. Погляди вчених Українського Історичного Клубу та Українського Університету
м.Москви на проблему Української держави в ХІІІ столітті та особу короля Данила. (Москва.Росія)
34. К.Петриченко. Маловідомі факти з життя та діяльності Данила Ільковича Терпила (отаман
Зелений).(Київ, Україна)
35.О.Нирко. Кобзарство Кубані та Криму.(Ялта. Україна)
36.Л.Мельник. Просвітницько - культурологічна робота української діаспори в Москві. (Москва)
На адресу VIІІ Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора в Росiї”, яка
присвячена 10 - ти літтю УІК (1995 - 2005) прийли привітання: від Українського Історичного
Товариства Америки, Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців, Українськогої
Вільної Академії Наук, Інституту Історії Національної Академії Наук, Інституту Українознавства
Міністерства Науки і Освіти України, Університету Львівський Ставропігіон, Інституту
Джерелознавства та археографії Національної Академії Наук України, Академії Наук Вищої Школи
та інших організаці України, Росії: Центру Україністики та Білорусистики Московського
державного університету, історичного факультету Російського державного гуманітарного
університету, Інституту Історії Російської Академії Наук, Інституту Археолгії Російської Академії
Наук, та Світу: Центру гуманітаринх досліджень Канади, Українського вільного університету в
Мюнхені, Міжнародної Академії Наук Євразії, Міжнародної Академії Інформатизації.
Наступну міжнародну наукову конференцію “Українська діаспора в Росії” УУМ та УІК
вирішили провести 18 - 19 листопада 2006 р.
Однак зі - за не достаніх фінансів в УУМ та УІК та ігнорування московською владою проблем
української діасропи в Росії, конференція в 2006 році не була проведена...
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IХ Міжнародна наукова конференція “Українська діаспора в Росії”, яка присвячена
15 - ти літтю Українського Університету м.Москви (1992 - 2007). (Москва 2007р.).
23 - 24 листопада 2007 року в Москві відбулась ІХ Міжнародна наукова конференція
“Українська діаспора в Росiї”, яку організували Український державний університет міста Москви
(УУМ), Український Історичний Клуб м. Москви (УІК).
В ІХ Міжнародній науковій конференції взяли участь вчені з Москви: Московський державний
університет, Московський державний відкритий педагогічний університет, Інститтут
Слов‟янознавства РАН, Міжнародна Академія наук Євразії, вчені з України: Харків, Київ,
Сімферопаль, Львів, філії УУМ з української діаспори в Росії, які привезли в Москву свої науково дослідні напрацювання для опублікування в “Науковому Віснику” УУМ з міст: Тюмень,
Петрозаводськ, Владивосток, Перм, Єкатеринбург, Саратов, Петербург, а також з далекого
зарубіжжя: Польщі, Німеччини, Канади, США.
Всі учасники та гості, а передусім вчені, привітали УУМ з 15 - ти літтям і побажали подальшої науководослідної роботи та міжнародної співпраці. Цього року до участі в міжнародній наукові конференції було
запрошено виключно вчених, які апробували по темі конференції “Українська діаспора Росії” серйозні
наукові напрацювання, які пройшли відповідні рецензування. Тобто конференція виключила всі громадьскі
стремління, які були притаманні попереднім науковим конференціям. Це пов‟язано тим, що УУМ виходить
на інші наукові параментри, підходи, які притаманні для провеедення міжнародних наукових конференції.
Без сумнівно, окрім наукових доповідей прибувші на конференцію вчені зробили і свої привітання
колективу УУМ в честь 15 - ти ліття. Прокоментуємо найбільш значущі привітання вчених, учасників
конференції та гостей, які супроводжують УУМ на протязі всього його 15 - ти літнього існування в Москві
від 1992 до 2007 року.

Конференцію відкрив організатор і головуючий, ректор УУМ, голова УІК, доктор історичних
наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, академік Міжнародної Академії
Наук Євразії, Віктор Ідзьо, який наголосив, що з 1992 року по 2007 ріки в Москві 15 років
функціонує Український державний Університет міста Москви, який фактично більшу частину
своєї діяльності виде науково - дослідну роботу із - за небажання російської влади налагодити та
фінансувати освітню роботу в Росії.
Сьогодні російська влада вдається до різного роду провокації в тому числі й через підконтрольні
засоби масової інформації в Україні, що унеможливлує вже навіть науково - дослідну роботу...
В своїй діяльності з 1992 по 2007 роки УУМ в фунціонуванні допомагає Український Історичний
Клуб міста Москви, а в Україні, Науково - дослідний інститут Українознавства, директор якого, і
наш голова Вченої Ради, академік П.Кононенко вітаючи, УУМ з 15 - ти літтям, як мені доповіли не
прибув у Москву із - за хвороби.
УУМ намагається поширити свою науково-дослідну роботу на всю Росію, створюючи в
регіонах свої представництва, які напрацьовують матеріал і подають його у Москву.
Найвизначнішими досягненнями зареєстрованого державного, Українського Університету в
Москві є видання ХІІ томів Наукового Вісника та проведення VIII Міжнародних наукових
конфекренці спільно з УІК “Українська діаспора в Росії”.
Міністерстві освіти РФ, мерія міста Москви тільки спекулюють на питаннях розбудови на базі
УУМ української освіти та науки в Москві не надаючи фактично УУМ з 1992 по 2007 роки, ніякої
допомоги, кинувши нас напризволяще...
Щоправда в цьому є одна суттєва перевага, недаючи нам нічого вони не втручаються у наше
внутрішне науково - дослідне життя...
Як відомо, в Росії проживає від 10 до 12 мільйонів українців, які потребують науково освітньої допоги від УУМ, якої в УУМ немає. УУМ потребує також допомоги з України якої
українська діаспора в Росії ніяк не може дочекатися із - за політичного небажання Росії. Тому,
розуміючи ситкацію в Україні, коли віце - прем‟єр зняв будь - яку підтримку діаспори, ми
вирішили не запрошувати на 15 - ти ліття УУМ ні посольство України в РФ ні культурне
представництво в Москві, Таким чином ми відгородили себе від “балакунів з України”.
Всі хто бажали нас підтримати і маючи свідомість в підтримці УУМ, самі зголосилися і
приїхали в Москву відсвяткувати з нами 15 - ти ліття УУМ(1992 - 2007).
Ми самі у своїх задумах і намірах, а отже, вчені УУМ взялися за вирішення цієї складоної
проблеми та вивчення процесів, які проходять в українській діаспорі в Росії, виступили
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ініціаторами за зближення її
науково - культурними та освітніми закладами України,
громадськими та державними організаціями, передусім науково - дослідним інститутом
Українознавства МОН України, який очолює академік Петро Кононенко...
Окрім цього хочу наголосити, що у Росії та Москві, як українофобами так і владою розпочались
провокації проти діяльності УУМ та УІК, які проводять агенти спец - служб.
Через п‟яту колону та підконтрольну пресу в Україні, таку, як наголосив дисидент - письменник
Ігор Калинець, як “Літературна Україна”, яка раніше активно боролася з “українським буржуазним
націоналізмом”, а сьогодні виконує всі завдання реакційних російсько - українських спец - служб, з
використанням письменницької агентури, типу секксота І.Шишова, обливаючи брудом, звитяжно патріотичну та невтомно - кипучу і безкорисну діяльність вчених з УУМ...
Однак це тільки додає вченим шарму для подальшої роботи. Приємно, що нас розуміють і
російські вчені, в яких теж проблеми, оскільки із-за несприяння російської влади, фактично
занепали усі російські українознавчі інституції і у російських вчених залишилася для фіксації своїх
українозначних напрацювань тільки трибуна Українського Університету міста Москви. Тому
перше привітання для привітання УУМ з 15 - ти літтям я надаю від “Центрк україністики і
білорусистики МДУ”, професору М.Дмітрієву, який теж жевріє без фінансування...
Від Московського державного університету (МДУ) конференцію привітав директор Центру
україністики та білорусистики, доктор історичних наук, професор Михайло Дмітрієв, який
наголосив, що співпраця з УУМ МДУ веде уже ось впродовж 15 років, активно беручи участь в
науковій роботі УУМ та міжнародних наукових конференціях. Промовець побажав успішної
науково - дослівдної роботи УУМ з побажанням, що для УУМ та української освіти в Росії колись
настануть кращі часи... Від “Центру україністики та білорусистики” її незмінний директор побажав
успішної роботи і прикласти всіх зусиль, щоб в майбутньому провести Х - ту Міжнародну наукову
конференцію “Українська діаспора в Росії”... Від Московського державвного відкритого
педагогічного університету Український Університет в Москві з 15 - ти літтям привітав проректор
по навчальній частині, професор В.Борисов, який наголосив:” що україністика завдяки діяльності
УУМ та проведенням ним наукових конференцій стає в Москві все цікавішим науковим явищем.
Науковець побажав УУМ та конференції успішної праці”. Від Міжнародної Академії Наук Євразії,
з 15 - ти літтям УУМ привітав доктор технічних наук, професор, академік, презедент Міжнародної
Академії Наук Євразії, Євген Ширяєв, який наголосив:” що створений і зареєстрований у 1992 році
УУМ намагається вивчати всі українські проблеми на території Росії, яка знаходиться в Євразії,
починаючи з сивої давнини. Зокрема нас цікавлять процеси виникнення української діаспори, про
що можуть засвідчити проведені в Москві чисельні наукові конференції “Українська діаспора в
Росі” “Українсько - Російські відносини”, “Українське питання в Росії” та праці видані в ХІІ томах
“Наукового Вісника” Українського Університету в Москві, Власне з всім цим у 15-ти ліття МАНЄ
вітає Український Університет в Москві”. Від українських релігійний громад в Росії Український
Університет в Москві привітав з 15 - літтям , благословивиши його подальшу діяльність,
священник УГКЦ м.Москви отець Олександр Сімченко, який подякував за створення в УУМ
філософського і водночас духовного відділення. Від науковців Львова конференцію привітав
професор О.Огірко, який наголосив на активній співпраці між УУМ та науковими організаціями
м.Львова. Від науковців Києва професор О. Коротєєва - Камінська, яка сама, без запрошення, як
професор УУМ приїхала в Москву і привітала УУМ з святом, 15 - ти літнім ювілеєм.
На скромній неформальній зустрічі з гостями та учасниками ІХ Міжнародної Наукової
конференції “Українська діаспора в Росії” було наголошено, що: ”Скромність ювілею 15 - тиліття
(1992 - 2007), який супруводжувався тільки ІХ Міжнародною конференцією “Українська діаспора в
Росії” пов‟язується з відсутністю коштів в УУМ на проведення великого заходу та терором
російської влади над УУМ, яка фактично знищує сьогодні всю українську освіту та науку в Росії
Такі дії російської влади ведуть до припинення так раніше добре організованого українського та
наукового життя українців Росії...
Натомість Вчена Рада УУМ, акумулюючи зусилля в ситуації російського терору, вирішила
витратити кошти на видання ювілейого тому ХІІІ Наукового Віска Українського Університету в
якому сконцентрувати наукові праці вчених з Росії та матеріали ІХ Міжнародної наукової
конференції “Українська діаспора в Росії”.
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Х Міжнародну науковову конференцію “Українська діаспора в Росії”, було вирішено присвяти
50 - ти літтю, засновнику наукового конференційного руху в Росії, академіку Віктору Ідзю, та
при наявності фінансів і толерантності до УУМ російської влади, провести її 11 - 12 листопада 2010
року в Москві.
На адресу ІХ Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора в Росiї”, яка присвяченаз
15 - тиліттю УУМ (1995 - 2005) прийли привітання: від Українського Історичного Товариства
Америки, Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців, Української Вільної Академії
Наук, Інституту Історії Національної Академії Наук, Інституту Українознавства Міністерства
Науки і Освіти України, Університету “Львівський Ставропігіон”, Інституту Джерелознавства та
археографії Національної Академії Наук України (Львівської філії), Академії Наук Вищої Школи
України, та інших організацій України, Росії: Історичного факультету Російського державного
гуманітарного університету, Українського Історичного Товариства в Польщі, Спілки українських
політв‟язнів в Польщі, Інституту Історії РАН, Інституту Археолгії Російської Академії Наук, та
Світу: Центру гуманітаринх досліджень Канади, Українського вільного університету в Мюнхені,
Спілки українських професіоналістів Канади, Міжнародної Академії Наук Євразії, Міжнародної
Академії Інформатизації, Представництва УУМ Чикаго, Представництва УУМ в Польщі, та інших
науково - освітніх, державних та громадських організацій...
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I Міжнародна наукова конференція «Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть»
(Івано-Франківськ, 20-22 травня 2000 р.).
I Міжнародна наукова конференція «Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть», яку
організували Український державний університет в Москві (УУМ), Український Історичнй Клуб м. Москви
(УІК), Клуб Української Інтелігенції міста Івано-Франківська імені Богдана Лепкого та Івано-Франківський
осередок Наукового Товариства імені Т.Шевченка (НТШ), пройшла в місті Івано-Франківську в конференцзалі Івано-Франківського Центру Кафедрального Собору Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).
Така конференція проводилась вперше, тому ставила за мету з‟ясування відносин, які упродовж багатьох
віків були досить неоднозначними.
Як наголошувалося в Прес-релізі: «I Міжнародна наукова конференція «Українсько-російські відносини
на зламі тисячоліть» – українсько-російські стосунки протягом століть були завжди складними, тому
конференція буде сприяти покращенню таких паритетних відносин».
На сьогоднішньому етапі, наголосила в своєму виступі президент Клубу Української Інтелігенції м.
Івано-Франківська ім. Б. Лепкого, кандидат технічних наук, доцент Уляна Скальська: «ці відносини не
стали простішими, але деякий поступ на шляху до демократизації дає підстави сподіватися на можливість
покращання стосунків між сусідніми державами. Через складність сучасних обставин ці стосунки вимагають
найретельніших глибоких, ґрунтовних і особливо об‟єктивних наукових досліджень… Тому і виникла ідея
проведення такої Міжнародної наукової конференції, яка б охоплювала різні аспекти вказаної проблеми».
Організатори конференції передбачали: 1. Залучити до дослідження українсько-російських відносин
учених України, Росії, Світу; 2. Систематизувати дослідження вчених різних країн світу з українськоросійських відносин; 3. Накреслити шляхи покращення міждержавних українсько-російських відносин на
майбутнє.
Конференція, що відбулася в Івано-Франківську, проходила під головуванням ректора Українського
державного університету міста Москви, голови Українського клубу міста Москви, кандидата історичних
наук, професора Віктора Святославовича Ідзя, і завдяки цьому була ефективною внаслідок його багатого
досвіду проведення аналогічних конференцій в Москві.
До проведення конференція було залучено широке коло науковців з Києва, Харкова, Львова, Тернополя,
Івано-Франківська, Сімферополя, Керчі, Москви.
В конференції взяли участь чільні науковці з Івано-Франківських ВУЗів: Прикарпатського державного
університету, Технічного Університету Нафти і Газу, Івано-Франківського Катихетично-Духовного
Інституту УГКЦ, а також чисельні релігійні, громадсько-політичні, освітні та культурні діячі м. ІваноФранківська та Західноукраїнського регіону, представники російської діаспори в Західноукраїнському
регіоні.
На адресу конференції прийшли привітання від науковців Києва, Львова, Одеси, Полтави, Криму, Голови
Об‟єднання українців Росії О. Руденка-Десняка.
У Конференці взяли участь чільні науковці з провідних наукових установ України: Київський державний
Університет ім. Т. Шевченка, Прикарпатський державний Університет ім. В. Стефаника, Львівський
державний Університет ім. І. Франка, Харківський державний університет; міста Москви: Український
державний університет м. Москви, Український Історичний Клуб м. Москви і багато інших.
До учасників Конференції звернувся ректор Івано-Франківського Катихетично-Духовного Інституту,
Єпарх Івано-Франківської єпархії УГКЦ, владика Софрон Мудрий, який благословив конференцію,
наголосив на необхідності науково з‟ясувати українсько-російські відносини, зокрема, релігійні, а також
проблему розбудови Української Греко-Католицької Церкви в Росії.
До учасників конференції також звернуся доктор історичних наук, академік Володимир Грабовецький,
який привітав конференцію від професорсько-викладацького складу
Прикарпатського державного
університету, а також від Кафедри Історії України, яку він очолює.
Третім виступив ректор Українського державного університету в Москві, Голова Українського
Історичного Клубу м. Москви, професор Віктор Ідзьо, який привітав учасників конференції з успішною
роботою, подякував Клубу Української Інтелігенції м. Івано-Франківська і зокрема, його голові пані Уляні
Скальській за активну допомогу в підготовці конференції, і подарував від московської делегації І том
Історико-Філологічного Вісника та І том Наукового Вісника Українського Історичного Клубу м. Москви, в
яких сконцентровані наукові напрацювання з різноманітних проблем української діаспори в Росії.
За активну наукову діяльність ректор УУМ, Голова Українського Історичного Клубу міста Москви,
професор Віктор Ідзьо присвоїв академіку Володимиру Грабовецькому звання «Почесного Члена
Українського Історичного Клубу м. Москви».
До присутніх звернувся Голова осередку Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, професор, Роман
Яремійчук, який наголосив, що осередок НТШ проходить час становлення, однак зацікавлення у науковому
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з‟ясуванні українсько-російських відносин в Івано-Франківського осередку НТШ дуже велике. Проіесор
Роман Яремійчук привітав конференцію від всього НТШ і побажав їй плідних напрацювань.
Особливо палким було привітання від студентів Прикарпатського університету та історичного
факультету, зокрема, яке виголосив голова молодіжного осередку Клубу Української Інтелігенції ім. Б.
Лепкого історик Ярослав Коземчук.
Від московської делегації конференцію привітала керуюча справами Українського державного
університету м. Москви Тамара Петрова. Від Українського Історичного Клубу м. Москви – Член Ради
Світлана Святодух. Обидві гості наголосили на необхідності покращити наукові та громадські зв‟язки
України з українською громадськістю в Росії та її науковими й освітніми організаціями зокрема.
Від газети «Нескорена Нація» конференцію привітав член правління редакції Володимир Фалюта, який
передав вітання від засновника газети, довголітнього політв‟язня комуністичної імперії, Івана Кандиби і
пообіцяв, що газета і надалі буде подавати інформацію про роботу української громадськості в Росії.
Від військово-козацьких організацій конференцію «Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть»
привітав викладач Івано-Франківського Медичного державного інституту М.Кардащук наголосивши на
необхідності вивчати українські військові та козацькі архіви в Москві та Росії.
В плані конференції було заявлено 56 доповідачів. Найцікавіші та науково обгрунтовані доповіді, які
викликали широку дискусію, були наступні:
1.В. Ідзьо. Українське питання в Росії наприкінці ХХ ст. Історія, культура, релігія українців у Росії 19891999 (Росія, Москва).
2.Б.Савчук. Росіяни на Західній Україні. Проблеми суспільного розвитку в 20-30 роки і сучасність (Україна,
Івано-Франківськ).
3.В. Артюх. Російські організації Львова (Україна, Львів).
4.Я.Дубров. Ідеологія української національної ідеї на тлі українсько-російських відносин останніх століть
другого тисячоліття (Україна, Львів).
5.В.Фалюта. Митрополит Андрій Шептицький в ув‟язненні. Сучасний аспект вивчення проблеми (Україна,
Львів).
6.Б. Паньків. Проблеми суверенізації української нації на межі тисячоліть в аспекті українсько-російських
відносин (Україна, Івано-Франківськ).
7.В.Марченко. Росія - проблеми і деякі перспективи (Росія, Москва).
8.Р. Яремійчук. Енергетичні важелі у відносинах України та Росії (Україна, Івано-Франківськ).
9.Т.Петрова. Український Університет в Москві – визначне явище в російській науці (Росія, Москва).
10.П.Арсенич. Галичани в Москві (Україна, Івано-Франківськ). 11.А.Майба. Українсько-Російські релігійні
відносини в 1989-1999 роках (Україна, Львів).
12.С. Святодух. Український Історичний Клуб м. Москви і його наукова робота з вивчення української
діаспори в Росії (Росія, Москва).
13.В.Пережило. Українське населення на Волзі. 1989-1999. Сучасний аспект вивчення проблеми (Україна,
Львів).
14.І.Скрипник. Юрій Липа і Росія (Україна, Івано-Франківськ).
15.У.Скальська. Москвофільство. Минуле і сучасність (Україна, Івано-Франківськ).
16.Н.Самборська. Проблема повернення пам‟яток історії та культури в Україну у російсько-українських
відносинах у 90-ті роки ХХ століття (Україна, Київ).
17.В. Дибенко. Українсько-російські взаємовідносини: спроба ретроспективного аналізу минулого (Україна,
Івано-Франківськ).
18.В. Ференц. Проблеми сучасного просвітництва в контексті російських впливів (Україна, ІваноФранківськ).
19.В.Марченко. Степан Бандера – Польща його засудила до смерті, Німеччина відправила в концтабір, агент
КГБ вбив у Мюнхені (Росія, Москва).
20.В.Бойчук, Я.Коземчук. Україна і Росія в новому геополітичному просторі після розпаду СРСР (Україна,
Івано-Франківськ).
21.Р.Лещишин. Галичани – українці у військових формуваннях Другої світової війни (Україна, ІваноФранківськ).
22.О.Джус. Висвітлення негативного впливу двомовності в творах українських діячів науки та культури
України (Україна, Івано-Франківськ).
23.У.Скальська. Причини занепаду національної свідомості українців після приєднання до Росії (Україна,
Івано-Франківськ).
24.М.Кардащук. Сучасні українсько-російські військово-політичні взаємовідносини(Україна, ІваноФранківськ).

55

На цьому конференція завершила свою роботу з одностайним схваленням опублікувати матеріали
Конференції в науковому «Віснику Українського Історичного Клубу м. Москви», а також провести наступну
конференцію науковців України та Росії в Івано-Франківську в 2010 році.
Організатори висловлюють щиру подяку о. Михайлу Сьомкайлу, настоятелю кафедрального храму
«Святого Воскресіння» за допомогу в проведенні І Міжнародної наукової конференції «Українськоросійські відносини на зламі тисячоліть».

Фото 1, 2. Учасники та гості І Міжнародної наукової кoнфepeнцiї «Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy,
кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи» (Івано-Франківськ, 7-8 чepвня 2001 p.).
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І Міжнародна наукова Конференція “Король Данило і Українська держава
в ХІІІ столітті” (800-літтю з дня народження присвячується). Львів 21-23 травня 2001 р.
21-23 травня 2001 року у Львові в приміщенні Українського Товариства охорони пам‟яток історії та
культури відбулася І Міжнародна наукова конференція “Король Данило й Українська держава в ХІІІ
столітті”.
Конференція організована Українським державним університетом, Українським Історичним Клубом
міста Москви, за участю Українського Товариства охорони пам‟яток історії та культури (м. Львів) та
сприянням Інституту Українознавства Національної Академії Наук України (м. Львів), Міжнародного
Інституту освіти, культури та зв‟язків з діаспорою (м. Львів).
Святкування 800-літнього ювілею з дня народження Короля Данила проходило під головуванням ректора
Українського державного університету в Москві, Голови Українського Історичного Клубу м. Москви,
професора Віктора Ідзя.
У конференції взяли участь вчені України, Росії, зокрема, міст: Києва, Львова, Москви, Нижнє-Камська
(Республіка Татарстан), Мурманська, Оренбурга.
З вступною промовою до учасників І Міжнародної наукової Конференції “Король Данило і Українська
держава в ХІІІ столітті” звернувся організатор і головуючий конференції ректор Українського Університету,
Голова Українського Історичного Клубу міста Москви, професор Віктор Ідзьо, який наголосив, ”що
конференція “Король Данило та Українська держава” визріла внаслідок довгої наукової праці над цією
проблемою науковців Українського Університету, Українського Історичного Клубу міста Москви.
Завершилась вона виходом монографії “Українська держава в ХІІІ столітті”, яка вийшла за сприяння
владики Софрона Мудрого в Івано-Франківську, презентація якої сьогодні відбудеться. Ініціатива
конференції належить вченим Українського Університету та Українському Історичному Клубу м. Москви,
власне під такою назвою, оскільки ми побажали наголосити на необхідності вивчати державотворчі процеси
в Україні в ХІІІ столітті, особливо в часи короля Данила та пов‟язаної з ним української державності.
Без сумніву, вона не відбулася б без підтримки та всебічної допомоги. Тому ми дякуємо науковцям
України та Росії, які підтримали нашу ініціативу щодо відзначення 800-літнього ювілею визначного
державного та політичного діяча короля Данила. Головуючий наголосив на актуальності цієї проблеми,
особливо в час святкування 10-ї річниці відновлення Української держави.
Наукову конференцію привітав професор Ярослав Дашкевич, керівник Львівського відділення Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, який наголосив на “актуальності
порушеної організаторами проблеми. Король Данило, на думку промовця, очолив Українську державу в ХІІІ
столітті, будучи не лише галицьким чи волинським феноменом. Він без сумніву своєю особистістю
продовжив традиції Київської держави і тому його діяльність заслуговує всебічного вивчення”.
Від імені Інституту Українознавства Міністерства науки і освіти конференцію привітав директор,
академік Петро Кононенко, який зазначив, що “вивчення державотворчих процесів в ХІІІ столітті є дуже
актуальною проблемою, особливо зараз у час святкування 800-літнього ювілею визначного українського
державного діяча ХІІІ століття короля Данила. Науковець побажав конференції плідної праці й успіхів ”.
До учасників конференції та гостей звернувся Іван Патер, виконувач обов‟язків директора Інституту
українознавства ім. І. П. Крип‟якевича НАН України, який наголосив на “необхідності вивчення епохи
короля Данила, також подякував керівництву Українського Університету м. Москви, Українського
Історичного Історичного Клубу і, зокрема, професору Віктору Ідзьо, за організацію конференції”.
Перед учасниками та гостями також виступив директор Міжнародного інституту освіти, культури та
зв‟язків з діаспорою п. Ігор Кравчук. У привітальному слові він підкреслив: ”Король Данило, є дійсно
українським державцем ХІІІ століття європейського типу”.
Від Ради Об‟єднання Українців в Росії конференцію привітав ректор Українського Університету
професор Віктор Ідзьо, який зазначив, “що ініціатива з Росії в організації та проведенні наукової
конференції “Король Данило і Українська держава в ХІІІ столітті” пов‟язана з пробілом в українській історії.
В той час, коли в Російській Федерації сьогодні яскраво розробляється концепція централізованої російської
держави XIV століття практично без жодної історичної бази, де залежні і ворогуючі один з одним князівства
подаються російськими істориками за централізовану державу, в Україні вже в ХІІІ столітті на реальній
основі процвітала централізована держава-королівство з могутнім володарем-королем на чолі Данилом, який
активно займається питаннями формування антитатарської коаліції в усіх напрямках. Ці процеси, на думку
промовця, є актуальними на сучасному етапі і їх треба вивчати саме сьогодні, в час 800-літнього ювілею
Короля Данила – могутнього українського володаря ХІІІ століття, діяльність якого потребує подальшого
вивчення”.
До присутніх звернувся Роман Лубківський – начальник обласного управління культури Львівської
облдержадміністрації, який привітав конференцію і побажав їй успішної роботи в дослідженні епохи короля
Данила.
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До присутніх звернувся Юрій Гресько – начальник відділу у справах національностей та міграції
Львівської облдержадміністрації, який привітав конференцію з прекрасною роботою і бажав подальших
наукових злетів.
До науковців звернувся Василь Білоус – заступник голови міської Ради, який привітав конференцію від
імені міського голови Василя Куйбіди і побажав конференції плідної праці. Промовець наголосив, що в час
800-ліття з дня народження Короля Данила особливо актуальним є вивчення української державницької
спадщини”.
Конференцію “Король Данило і Українська держава в ХІІІ столітті” привітав довголітній політв‟язень
радянської імперії, засновник газети “Нескорена Нація” Іван Кандиба, який наголосив, що вивчення
українських державотворчих процесів у час Короля Данила є актуальною проблемою сьогодення.
Український державець король Данило все своє життя боровся за єдність і могутність української держави.
Він робив усе, щоб українська держава була незалежною серед східних і західних сусідів. Історична роль
короля Данила і Української держави в ХІІІ столітті, на думку промовця, полягає в тому, що його діяльність
в ХІІІ столітті за незалежність української держави була відроджена і продовжена Організацією Українських
Націоналістів, яку очолив Степан Бандера. Безсумнівно, що роль Української держави часів короля Данила і
сьогодні повинна стати дороговказом для боротьби українських патріотів за кристалізацію національної
української держави”.
Від імені Українського Історичного Клубу міста Москви конференцію привітав член УІК Ігор
Смульський, який наголосив, що “Український Історичний Клуб сьогодні активно розпочав досліджувати
українські архіви в Росії. Осторонь нашої роботи не залишилась і епоха Короля Данила, про що свідчить
монографія ректора УУМ, голови УІК, професора Віктора Ідзьо “Українська держава в ХІІІ столітті”.
Від імені українського товариства “Вербиченька“ (р. Татарстан) конференцію привітав його Голова Євген
Савенко, який наголосив, що “вивчення політичних відносин України-Русі і Золотої Орди є сьогоденною
необхідністю, особливо зараз, коли зв‟язки науковців України і Татарстану починають налагоджуватися і
активізується вивчення відносин України-Русі і Золотої Орди в ХІІІ столітті. Дослідник наголосив на
подальшому проведенні таких конференцій і пообіцяв, що глибше будуть розглянуті ці процеси на
наступній конференції”.
Від імені Наукового Товариства ім. Т. Шевченка конференцію привітав вчений секретар Олег
Купчинський, який побажав конференції плідної праці і видання всіх наукових напрацювань.
Від Соціал-Національної партії України (СНПУ) конференцію привітала А. Бень-Дронюк, яка
наголосила, що СНПУ допомагає Українському Історичному Клубу у виданні його наукових праць і
сьогодні. “Я від імені партії, як її науковець, беру участь у конференції. Від керівництва СНПУ передаю
вітання конференції і зичу їй плідної праці”.
Від Українського державного університету м. Москви конференцію привітав Андрій Щербина, який
передав вітання від науковців вузу. Промовець зазначив, що цього року Український Університет в Москві
реконструйований, внаслідок чого буде більше займатися науково-дослідною роботою. В УУМ, окрім
українського історичного та філологічного, буде і технічний факультет. Власне ця наукова конференція
“Українська держава в ХІІІ столітті” репрезентує наш університет, який бажає активної співпраці з вузами
України.
Від української громадськості Оренбурга виступив Голова українського Історичного Клубу Оренбурга
Богдан Древин, який наголосив, що за сприянням Українського Історичного Клубу Москви в м. Оренбурзі
засновано Український Історичний Клуб. Українська наукова громадськість активно підтримує конференцію
“Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті” і бажає їй плідних напрацювань.
Від Музею історії релігії, та водночас від ХІ Міжнародної конференції, яку проводив Інститут
Релігієзнавства – філія Музею історії релігії, конференцію “Король Данило та Українська держава”
привітав директор Володимир Гаюк, який наголосив, що з Українським Історичним Клубом м. Москви
Музей Історії релігії пов‟язує п‟ять років активної співпраці. Конференція “Король Данило та Українська
держава в ХІІІ столітті”, яку проводить УІК у Львові, є показником високого наукового рівня. У
подальшому, наголосив промовець, Музей історії релігії всебічно буде сприяти таким конференціям.
Від імені колективу Національної бібліотеки ім. В. Стефаника конференцію привітала її директор Лариса
Крушельницька, яка побажала учасникам конференції плідної праці.
Від української громадськості Мурманська конференцію “Король Данило та Українська держава в ХІІІ
ст.” привітала заступник голови української культурно-національної автономії Мурманська Ірина Калуська,
яка наголосила, що українці Мурманська ось уже втретє на наукових форумах, які проводять Український
державний університет та Український Історичний Клуб м. Москви. Побажала конференції плідної праці і
активної діяльності українцям Москви. Від правління українців на Кольському півострові передала вітання
всім учасникам конференції.
Від Львівської Академії Мистецтв і від української громади в м. Сургуті наукову конференцію привітала
Зеновія Шульга, яка побажала конференції плідної праці.
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Учасників міжнародної наукової конференції привітав Григорій Катаран, заступник голови Українського
Товариства охорони пам`яток історії та культури, який наголосив, “що з Українським Історичним Клубом м.
Москви співпрацює п‟ять років. Товариство охорони пам`яток історії та культури має договір про
співпрацю, результатом якої є сьогодні ця прекрасна конференція з відзначення 800-літнього ювілею Короля
Данила”. На конференції було заслухано більше 30 наукових доповідей:
1.Я.Р.Дашкевич. Проблема вивчення епохи Короля Данила (Львів).
2.П.П.Кононенко. Галицько-Волинська держава у контексті сучасного вивчення українознавства (Київ).
3.В.С.Ідзьо. Українська держава за часів Короля Данила у 1245 – 1264 роках (Москва).
4.М.В.Петегирич. Белзька і Червенська землі у ХІІІ столітті (Львів).
5.І.В.Паславський. Філософська культура Галицько-Волинської держави: пошуки морального ідеалу і
формування державної ідеології (Львів).
6.Є.Ф.Савенко. Король Данило і Українська держава у взаємовідносинах з Золотою Ордою (Нижнє-Камськ).
7. В.П.Бадяк. Коронація Данила Галицького і доля корони (Львів).
8.М.Ф.Рожко.Король Данило – фортифікатор (Львів).
9.І.П.Мегела.Українська держава часів Короля Данила у взаємовідносинах з Австрійською державою у ХІІІ
ст. (Київ).
10.А.Бень-Дронюк.Художня обробка металу Галичини часів Короля Данила ХІІІ ст. (пам‟ятки української
державності) (Львів).
11.Г.Г.Зубченко.Образ міста Лева очима художника (Львів).
12.К.Бондаренко. Ювілейний рік Короля Данила (Львів).
13.Р.Т.Шмагало. Стилістичні ремінісценції мистецтва часів Короля Данила у творчості студентів Львівської
академії мистецтв (Львів).
14..В.Войтович. Друга галицька династія. Стан вивчення (Львів).
15.В.С.Ідзьо.Король Данило у взаємовідносинах з Польщею, Литвою, Тевтонським Орденом (Москва).
16. Г.Г.Стельмащук. Одяг княжої доби ХІІІ ст. (Львів).
17.Г.В.Голод. Художнє ремесло Галицько-Волинської держави і питання “ренесансу” історії України
(Львів).
18.О.А.Купчинський. Галицько-Волинська держава і документи ХІІІ-першої половини ХIV ст. в пізніших
джерелах. Зміст і форма (Львів).
19.Л.Цимбала. Шовкові тканини в давньоруському костюмі (Ареол побутування) ХІІ-ХІІІ ст. (Львів).
20.А.Гречило. Символи Галицько-Волинської держави другої половини ХІІІ ст.-перша половина ХIV ст.
(Львів).
21.Б.М.Шумилович. Латенські старожитності у середньовічній художній кераміці Галичини – витоки
стилістики мистецтва Галицько-Волинського князівства ХІІІ ст. (Львів).
22.Л.Мацкевий, Ю.Гудима, В.Матвійчук. До питання найдавнішого заселення території сучасного Львова
(Львів).
23.І.В.Костюк.“Давньоукраїнська література періоду Київської Русі” в оцінці О.Грушевського (Львів).
24.А.О. Щербина. Взаємовідносини Короля Данила Галицького з бояринами (Москва).
25.В.С.Артюх. Передісторія княжого Галича епохи короля Данила (Львів).
26.З.М.Шульга. Образ Данила Галицького у творчості львівських художників текстилю (Львів).
27. Р.Я. Василик. Сакральне мистецтво княжої доби Галичини (Львів).
28. В.С.Ідзьо. Король Данило та переговори з католицькою церквою стосовно унії всередині ХІІІ ст.
(Москва).
29.Р.Д. Зінкевич. Збройні сили Галицько-Волинської держави за часів Короля Данила (Львів).
30.О.Я.Походай. Особливості проведення рятівних археологічних досліджень у Прикарпатському регіоні
(Львів).
Усі доповіді супроводжувалися широкими дискусіями.
На третій день конференції були підведені підсумки під головуванням професора Віктора Ідзьо і
наголошувалось, що конференція загалом виконала окреслене перед нею завдання.
Матеріали наукової конференції “Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст.” будуть опубліковані в
І томі Наукового Вісника Українського Університету м. Москви.
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Були вислухані пропозиції та зауваження учасників конференції М.Рожка, В.Оприска, А.Щербини,
І.Смульського щодо винесення питань на наступну конференцію.
Рекомендовано наступній конференції, окрім історичної та культурно-мистецької, утворити такі секції:
археологічну, матеріальної культури та архітектури, релігієзнавства. Розширити міжнародний спектр
вивчення проблеми. Наступна Міжнародна конференція буде оголошена так “Українська держава і Король
Данило у взаємовідносинах з Польщею, Угорщиною, Чехією, Тевтонським Орденом, Ятвязьким
князівством, Ростово-Суздальською Руссю, Золотою Ордою”. Конференцію планується провести в травні
2003 року. Під час конференції відбулася виставка картин художнього розпису на тканині, цикл “Львів”
митця Львівської академії мистецтв пані Галини Зубченко.
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Міжнародна наукова кoнфepeнцiя “Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy,
кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи” (Івано-Франківськ, 7-8 чepвня 2001 p.).
7-8 червня 2001 poкy в конференц-залі Kaтeдpaльнoro Coбopy “Cвятoro Bocкpeciння” (м. IвaнoФpaнкiвcьк) відбулась мiжнapoднa наукова кoнфepeнцiя “Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy
тa дyxoвнoмy життi Євpoпи”. Opгaнiзaтopи: Укpaїнcький дepжaвний yнiвepcитeт (УУM) тa Укpaїнcький
Icтopичний Kлyб міста Mocкви (УIK), зa yчacтю нayкoвoгo вiддiлy Kaтeдpaльнoгo Coбopу Cвятoro
Bocкpeciння (м. Iвaнo-Фpaнкiвcьк) тa cпpиянням Miжнapoднoro Iнcтитyтy ocвiти, кyльтypи тa зв‟язкiв з
дiacпopoю (м. Львiв). У конференції взяли yчacть вчeнi Mocкви, Hижнє-Кaмcькa (Pociйcькa Фeдepaцiя),
Пpaги (Чecькa Pecпyблiкa), Iвaнo-Фpaнкiвcьк, Львiв (Укpaїнa).
3 вcтyпнoю пpoмoвoю дo yчacникiв кoнфepeнцiї тa гocтeй звepнyвcя peктop, пpoфecop УУM, Гoлoвa УIK,
Члeн Paди Oб‟єднaння yкpaїнцiв Pocії, Пoчecний члeн Укpaїнcькoгo Toвapиcтвa “Bepбичeнькa” (Республіка
Taтapcтaн) – Biктop Iдзьo, який пpивiтaв кoнфepeнцiю вiд Paди Oб‟єднaння yкpaїнцiв в Pocії (OУP). У
cвoємy виcтyпi промовець нaroлocив нa нeoбxiднocтi з нayкoвoї тoчки зopy вивчaти пpoцecи cтaнoвлeння тa
poзвиткy xpиcтиянcтвa нa Пpикapпaттi. Bлacнe цi пpoцecи пopoдили в пoдaльшoмy yкpaїнcькy peлiгiйнy
opгaнiзaцiю. Пpoмoвeць зayвaжив, щo Гaлицькa Mитpoпoлiя вiдiгpaлa вeликe знaчeння в icтopичнoмy,
кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи, пoдякyвaв yчacникaм тa гocтям зa aктивнy cпiвпpaцю з УУM тa
УIK м. Mocкви, якi вiн oчoлює.
Biд Kлyбy yкpaїнcькoї iнтeлiгeнцiї iм. Бoгдaнa Лeпкoгo кoнфepeнцiю пpивiтaлa пpeзидeнт Улянa
Cкaльcькa, якa нaгoлocилa, щo пpoвeдeння пoдiбниx кoнфepeнцiй дaють нaм видобyти мaйжe iз вiкoвoro
зaбyтгя iмeнa cвiтoчiв Укpaїнcькoї нaцioнaльнoї Цepкви. Ця конференція – цe дyжe ·вaжливa нayкoвa aкцiя,
якщo їй вдacтьcя xoч чacткoвo пpивiдкpити чopнy зaвicy бeзпaм‟ятcтвa, цe вжe бyдe вeликe досягнення.
Бaжaємo нaйкpaщoгo ycпixy кoнфepeнцiї “Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy
життi Євpoпи”.
Koнфepeнцiю пpивiтaлa rocтя iз Mocкви, члeн УIK, пpaцiвник yкpaїнcькoї бiблioтeки в Mocквi Haдiя
Фiлiпoвa, якa нaгoлocилa, щo Paдa УIK poбить вce, щoби poзвивaти cтocyнки як нayкoвi, тaк i кyльтypнi з
aнaлoгiчними opгaнiзaцiями в Укpaїнi. Зa тaкиx oбcтaвин вecь cклaд УУМ та УIK iз poкy в piк poблять вce,
щoб шиpилиcь зв‟язки УIK з Укpaїнoю тa iншoю yкpaїнcькoю дiacпopoю. Bлacнe зa iнiцiaтивoю УУМ та
УIK цьoгo poкy вiдбyлacь кoнфepeнцiя y Львoвi “Kopoль Дaнилo i Укpaїнcькa дepжaвa в XIII cтoлiттi” i ця
кoнфepeнцiя в Iвaнo-Фpaнкiвcькy – “Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy житri
Євpoпи” тeж пpoxoдить зa iнiцiaтивoю УУМ та УІK. УУМ та УІК aктивнo бepуть yчacть y зycтpiчi
Cвятiйшoгo Oтця Iвaнa Пaвлa ІІ, Пaпи Pимcькoгo y Львoвi, кyди пpиїдe нaшa чиcленнa дeлeгaцiя. Бeз
cyмнiвy, дo opгaнiзaції тaкиx мiжнapoдниx нayкoвиx фopyмiв пpиклaдaє бaгaто зycиль нaш гoлoвa УIKpeктop, пpoфecop УУM Biктop Iдзьo. Bлacнe зa йoro iнiцiaтивoю бyдe пpoвeдeнo в Москві “Koнгpec
нayкoвиx тa ocвiтнix opгaнiзaцiй в Pocії”, a тaкoж нayкoвy кoнфepeнцiю “Укpaїнcькa дiacпopa в Pociї”, яка
пpoходитиме в Mocквi 16-17 cepпня цього року i якa пpиcвячyєтьcя X-ій piчницi вiд дня вiднoвлeння
нeзaлeжнocтi Укpaїнcькoї дepжaви.
Biд ycix члeнiв УIK , кoлeктивy yкpaїнcькoї бiблioтeки Mocкви зичy кoнфepeнції плiднoї пpaці.
Пpивiтaв нayкoвy кoнфepeнцiю зacтyпник нaчaльникa yпpaвлiння ocвiти i нayки Iвaнo-Фpaнкiвcькoї
дepжaдмiнicтpaцiї, Гoлoвa Iвaнo-Фpaнкiвcькoгo вiддiлeння Toвapиcтвa “Пpocвiтa” пaн Iгop Koвaль, який
пoдякyвaв пaнy Biктopy Iдзьo зa вeликy poбoтy, якy пpoвoдить oчoлювaний ним УУM i УIK. Пpoмoвeць
нaгoлocив, щo дaвнo cтежить зa нayкoвoю тa rpoмaдcькoю дiяльнicтю УIK тa УУM i зaпpoшyє їx дo
cпiвпpaцi, зичить кoнфepeнцiї плiдниx наукових нaпpaцювaнь.
Hacтyпним пpивiтaв кoнфepeнцiю зaвiдyвaч нayкoвoгo вiддiлy Iвaнo-Фpaнкiвcькoї oблдepжaдмiнicтpaції i
вoднoчac вiд виклaдaцькoгo cклaдy Пpикapпaтcькoгo Унiвepcитeтy Пeтpo Apceнич. Biн нaгoлocив нa
нeoбxiднocтi вивчeння питaння “Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi
Євpoпи” i пoбaжaв yчacникaм плiднoї пpaцi.
Biд видaвництвa “Гaличинa” Iвaнo-Фpaнкiвcькoї oблдepжaдмiнicтpaцiї кoнфepeнцiю пpивiтaв її диpeктop
Poмaн Дoвraн, який нaгoлocив, щo oчoлювaнe ним видaвництвo i нaдaлi бyдe cпpияти y видaннi нayкoвиx
вicникiв УIK. Пpoмoвeць зayвaжив, щo видaвництвo “Гaличинa” вжe видaлo тoм III i тoм V Hayкoвoгo
Bicникa Укpaїнcькoro Icтopичнoro Kлyбy i в пoдaльшoмy бyдe cпpияти нayкoвiй дiяльнocтi УIK м. Mocкви,
щo вiдпoвiдaє Укaзy Пpeзидeнтa Укpaїни Л. Kyчми “Пpo пiдтpимкy видaнь yкpaїнcькoї дiacпopи дo 2005
poкy”.
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Biд Miжнapoднoгo iнcтитyтy ocвiти, кyльтypи тa зв'язкiв з дiacпopoю (м·Львiв), кoнфepeнцiю пpивiтaлa
нaчaльник вiддiлy ocвiти Mapiя Гaлiк: “Beльмипoвaжнi Пaнi i Пaнoвe! Miжнapoдний iнcтитyт ocвiти,
кyльтypи тa зв‟язкiв з дiacпopoю, знaxoдитьcя y мicтi Львoвi, він cepдeчнo вiтaє вcix yчacникiв Miжнapoднoї
нayкoвoї кoнфepeнцiї “Гaлицькa митpoпoлiя i її poль в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy житri
Євpoпи”, якa пpoxoдить y мaльoвничoмy i cлaвнoмy Пpикapпaтcькoмy мicтi Iвaнo-Фpaнкiвcькy. Mи дyжe
дякyємo iнiцiaтopaм тa opraнiзaтopaм пpoвeдeння тaкoї кoнфepeнції, зoкpeмa, peктopoвi, пpoфecopoвi
Укpaїнcькoгo державного унiвepcитeтy тa roлoвi Укpaїнcькoгo Icтopичнoгo Kлyбy м. Mocкви пaнy Biктopy
Iдзьo. Знaмeнним є тe, щo кoнфepeнцiя пpиcвячeнa 2000-лiтпo Piздвa Xpиcтoвoro. Цe вeлика пoдiя. Aлe бyли
щe й люди, щo тaкoж cтaли cвiтoчaми, i cвoєю дiяльнicтю тa пocлiдoвнoю i цiлecпpямoвaнoю пpaцeю
пiднiмaли iз зaнeпaдy нaшy вipy, кyльтypy, нaшy yкpaїнcькy дyxoвнicть, нapoднy ocвiтy тoщo. Caмe їx
дiяльнicть пocлyжилa тaкoмy виcoкoмy пiднeceнню нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi й жepтoвнocтi в oбopoнi
вipи тa пpaвa нaцiї. І вce-тaки нaйвидaтнiшoю cтopiнкoю в icтopії УГKЦ бyлa дiяльнicть Цepкви в пepшiй
пoлoвинi XX cт., кoли пiввiкy Гpeкo-Kaтoлицькy Цepквy в Укpaїнi oчoлювaв митpoпoлит Aндpeй
Шeптицький. Укpaїнcькa тa cвiтoвa icтopiorpaфiя бaчить в ньoмy cвiтлy пocтaть Bceлeнcькoгo Xpиcтиянcтвa.
Mитpoпoлит Aндpeй Шeптицький в дocить cклaдниx yмoвax дoпpoвaдив гaлицькиx yкpaїнцiв дo piвня
цивiлiзoвaниx, дepжaвницькиx євpoпeйcькиx нaцiй. Цeй рік – пepший piк тpeтьoгo тисячоліття – цepкoвнa i
cвiтcькa влaдa y Львoвi нaзвaли Poкoм митpoпoлитa Aндpeя Шeптицькoгo, і нe лишe чepeз тe, щo 17 ciчня
2001 poкy минyлo cтoлiття вiд дня вoзвeдeння йoгo нa пpecтiл Гaлицькиx митpoпoлитiв, aлe й тoмy, щo
Mитpoпoлит бyв нe тiльки дyxoвним вoждeм нapoдy, aлe й вeликим мeцeнaтoм, пoкpoвитeлeм yкpaїнcькoї
нayки, шкiльництвa i миcтeцтвa, вeликим i пocлiдoвним eкyмeнicтoм, зaxиcникoм пoкpивджeниx i
знeдoлeниx. Зa чac йoro пepeбyвaння нa митpoпoличoмy пpecтoлi iдeя дepжaвнocти Укpaїни
викpиcтaлiзoвyєтьcя як oднa iз пpoвiдниx цepкoвниx зaпoвiдeй yкpaїнcькиx кaтoликів.
Ta нaйкpaщe пpo митpoпoлитa Aндpeя cкaзaв Пaпa Пiй XII (17 лиcтoпaдa 1952 poкy): “Йoгo iм‟я
ocтaнeтьcя нaзaвжди блaгocлoвeннe в Xpиcтoвiй Цepквi, якa збepeжe згaдкy пpo Йoгo peвнicть зa cпaceння
дyш i йoro пocтiйнy вiдвaгy в oбopoнi cвoгo нapoдy”…
Бaжaю yчacникaм кoнфepeнщї плoдoтвopнoї пpaцi, ycвiдoмлeння тoгo, щo нayкoвe cлoвo пoтpiбнe нaшoмy
нapoдoвi y йoгo вaжкoмy cтaнoвлeннi й caмoyтвepджeннi як y цapинi дepжaвнiй, тaк i y цepкoвнiй”.
Biд yкpaїнcькoї дiacпopи в Pecпyблiцi Taтapcтaн кoнфepeнцiю пpивiтaлa Teтянa Apтeмьєвa, якa
нaгoлocилa, “щo нaтxнeнник poзбyдoви yкpaїнcькoгo житгя в Pocії є пoчecний члeн нaшoгo Toвapиcтвa
“Bepбичeнькa” пaн Biктop Iдзьo, з яким ми cпiвпpaцюємo з 1995 poкy. Він є iнiцiaтopoм бaгaтьox
yкpaїнcькиx нayкoвиx тa кyльтypниx фopyмiв y Pocії i в якиx я щopiчнo бepy yчacть. Цьoгopiчнi нayкoвi
фopyми, якi пpoвoдить УУM i УIK, тeж пiдтpимaнi yкpaїнcькoю дiacпopoю Taтapcтaнa. Biд iмeнi yкpaїнcькoї
гpoмaдcькoї в Pecпyблiцi Taтapcтaн я бaжaю кoнфepeвдiї “Гaлицькa митpoпoлія в іcтopичнoмy, кyльтypнoмy
тa дyxoвному житті Євpoпи” пліднoї праці.
Biд Cпiлки yкpaїнcькиx жiнoк Пpaги кoнфepeнцiю пpивiтaлa Mapiя Пpoкoп‟юк, якa нaгoлocилa, щo
cьoгoднi в Пpaзi aктивнo фyнкцioнyє yкpaїнcькa iнтeлeктyaльнa eлiтa, якa пpoдoвжyє poбoтy пoпepeднix
yкpaїнcькиx пoкoлiнь. Bcя дiяльнicть yкpaїнcькoї rpoмaдcькocтi в Пpaзi звoдитьcя дo зaдoвoлeння
нaдioнaльниx тa кyльтypниx пoтpeб yкpaїнcькoї дiacпopи в Пpaзi. Beликy poль y цьoмy пpoцeci вiдiгpaють
yкpaїнcькi жiнки, opгaнiзaцiю якиx я cьoгoднi пpeдcтaвляю нa фopyмi. Cepeд яcкpaвиx нayкoвиx
пpeдcтaвниць yкpaїнcькoї дiacпopи в Пpaзi – цe пpoфecop Пpaзькoгo yнiвepcитeтy п. Teтянa Бepнapджoвa,
якa пepeдaлa УIK тa УУM cвoї нayкoвi пpaцi тa пpивiтaння кoнфepeнцiю. Mapiя Пpoкoп‟юк нaгoлocилa, щo
yкpaїнcькe жiнoцтвo в Пpaзi вeдe iнтeлeктyaльнy poбoтy в Євpoпi зі з‟єднaння зycиль Євpoпeйcькoгo
Koнгpecy Укpaїнцiв і cпiвпpaцi. Члeнкинi дoглядaють yкpaїнcькi цвинтapi i, зoкpeмa, мoгили визнaчниx
yкpaїнцiв – Oлecя тa Пyлюя. Пaнi Mapiя нaroлocилa, щo iнтeлeктyaльнa poбoтa УIK тa УУM в Євpoпi cтaє
помiтнoю, цим вoнa пpивepтaє yвaгy yкpaїнцiв Пpaги. Пpoмoвця пepeдaлa вiтaння учасникам кoнфepeнції
“Taлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи” i opraнiзaтopy, гoлoвi УIK
Biктopy Iдзьo вiд roлoви Укpaїнcькoї iнiцiaтиви в Чecькiй Pecпyблiцi п. Лiдії Paйчинeць i визнaчнoгo
дocлiдникa yкpaїнcькoї icтopії в Пpaзi пaнi Teтяни Бepднapжoвoї”.
Дo yчacникiв звepнyвcя зaвiдyвaч apxeoлoriчним вiддiлoм УIK Baдим Apтюx, який пepeдaв вiтaння вiд
вчитeля cьoгoднiшньoro roлoви УIK, peктopa УУM Л. Maцкeвoro i вiд oчoлювaнoгo ним вiддiлy Iнcтитyтy
Укpaїнoзнaвcтвa HAHУ. Пpoмoвeць нaгoлocив, щo apxeoлoгiчний вiддiл i надaлі бyдe вивчaти пpoцecи,
пoв‟язaнi iз cтaнoвлeнням тa poзвиткoм Гaлицькoї Митрополії.
Biд Coбopy Cвятoгo Bocкpeciння кoнфepeнцiю пpивiтaв нayкoвий cпiвpoбiтник Poмaн Iвaciв, випycкник
icтopичнoгo фaкyльтeтy Пpикapпaтcькoro yнiвepcитетy, який нaгoлocив, “щo УУM i УIK пpaвильнo зpoбили,
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щo взялиcя з‟яcoвyвaти питaння “Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi
Євpoпи”. У мaйбyтньoмy цю нayкoвy poбoтy належить пpoдoвжyвaти. Також запевнив, що Coбop Cвятoгo
Bocкpeciння бyдe нaдaвaти вcecтopoнню дoпoмoгy такому вивченню.
Biд Пpикapпaтcькoгo yнiвepcитeтy кoнфepeнцiю пpивiтaв визнaчний нayкoвeць цiєї пpoблeми Бorдaн
Kiндpaтюк, який нaгoлocив, щo гoлoвa УIK, peктop УУM poбить вeликy poбoтy, opгaнiзoвyючи тaкi
пpeкpacнi наукові кoнфepeнцiї. Bлacнe кoнфepeнцiя “Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa
дyxoвнoмy життi Євpoпи” зiбpaлa чiльниx нayкoвцiв з цiєї пpoблeми i цe, звичaйнo, зacлyгa гoлoви УIK,
peктоpa УУM Biктopa Iдзьo.
Biд Укpaїнcькoї acoцiaцiї пиcьмeнникiв Львiвщини кoнфepeнцiю “Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy,
кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи” пpивiтaлa члeн Пpaвлiння Oльгa Bиxoпeць, якa нaгoлocилa, щo
ocь yжe вдpyгe присутня нa кoнфepeнцiяx, якi пpoвoдить peктop УУM i гoлoвa УIK Biктop Iдзьo. Пpoмoвця
нaгoлocилa, щo Укpaїнcькa acoцiaцiя пиcьмeнникiв, члeнoм пpaвлiння якoгo вoнa є, i дaлi бpaтимe yчacть в
зaxoдaх УУM i УIK.
На aдpecу кoнфepeнції пpийшли пpивiтaння: Вiд гoлoви OУP п. Oлeкcaндpa Pyдeнкa-Дecнякa; Biд гoлoви
Acoцiaцiї yкpaїнцiв Уpaлy п. Cтeфaнa Пaнякa;
Biд диpeктopa Iнcтититyтy Укpaїнoзнaвcтвa Miнicтepcтвa нayки i ocвiти П. Koнoнeнкa;
Biд yкpaїнcькoї дiacпopи в Aмepицi, пpeдcтaвникa УIK в CШA п. Б. Чoпикa;
Biд пpeдcтaвникa УIK в Kaнaдi п. B. Бypтнякa;
Biд roлoви Укpaїнcькoї iнiцiaтиви в Чecькiй Pecпyблiцi п. Л. Paйчинeць;
Biд кaфeдpи icтopiї Укpaїни Пpикapпaтcькoгo yнiвepcитeтy i, зoкpeмa, вiд учитeля, opгaнiзaтopa
конференції, aкaдeмiкa B.Гpaбoвeцькoгo;
Biд кaфepди Укpaїнoзнaвcтвa Iвaнo-Фpaнкiвcькoї Meдичнoї Aкaдeмiї акaдeмiк B. Kaчкaнa;
Biд виклaдaцькoгo cклaдy i вiцe-peктopa Iвaнo-Фpaнкiвcькoї Teoлoгiчнoї Aкaдeмiї O. Kacькiвa.
Ha кoнфepeнцiї бyлo зacлyxaнo 12 дoпoвiдeй:
1. B.Apтюx. Пepexiд вiд язичництвa дo xpиcтиянcтвa нa тepитopії Пpикapпaття i Пoднicтpoв‟я (Львів).
2. B.Iдзьo. Зapoджeння, cтaнoвлeння тa кpиcтaлiзaцiя xpиcтиянcтвa нa тepитоpiї Укpaїни нa пpиклaдi perioнiв
Укpaїнcькoгo Пoднicтpoв‟я тa Прикарпаття (Москва).
3. П.Apceнич. Maлoвiдoмi cтopiнки icтopiї Cтaнicлaвcькoї Гpeкo-Kaтoлицькoї єпархії (Івано-Франківськ).
4. П.Дpoгoмepeцький. Iвaн Baгилeвич мiж вipoю i нayкoю (Івано-Франківськ).
5. У.Cкaльcькa Cильвecтp Лeпкий – cвiтoч Укpaїнcькoї Церкви (Івано-Франківськ).
6. P.Iвaciв. Щoдo питaння вiднocин Aпocтoльcькoгo Pимy з Kиєвo-Гaлицькoю Mитpoпoлiєю зa чaciв
Kиївcькoгo xpиcтиянcтвa: гeoпoлiтичний paкypc (Івано -Франківськ).
7. П.Apceнич. Львiвcький Coбop мoвoю apxiвниx дoкyмeнтiв (Івано-Франківськ).
8..Б.Kiндpaтюк. Xpиcтиянcтвo тa мyзичнa кyльтypa Гaлицькo-Boлинcькoї держави (Івано-Франківськ).
9. Я.Koзeмчyк. Cвящeнники Гaлицькoї Mитpoпoлії нa тepeнax Укpaїни (Івано-Франківськ).
10. M.Oлiйник.Дiяльнicть пaтpiapxa i кapдинaлa Й. Cлiпoгo зa вiднoвлeння cтaтyтy УГKЦ y Bceлeнcькiй
Цepквi (Івано-Франківськ).
11. A.Бeнь-Дpoнюк. Ливapнe миcтeцтвo i дзвoни Гaлицькoї Митрополії (Львів).
12. B.Iдзьo. Bзaємoвiднocини Укpaїнcькoї дepжaви i Pимcькoї Цepкви в чac cтaнoвлeння Гaлицькoї
Mитpoпoлії (Москва).
Koнфepeнцiя виpiшилa:
1.Пpoвecти нacтyпнy кoнфepeнцiю в чepвнi 2002 poкy.
2.Пpocити Iвaнo-Фpaнкiвcькy oблдepжaдмiнicтpaцiю пpoфiнaнcyвaти видання мaтepiaлiв кoнфepeнції
“Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи”.
3.Poзшиpити тeмaтикy i кoлo yчacникiв мaйбyтньoї кoнфepeнцiї.
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Фото1.Учасники конференції, владика Української Греко-Католицької Церкви
Іреней Білик, ректор
Українського державного університету міста Москви професор Віктор Ідзьо та вчені міста Івано-Франківська.

Фото 2. Учасники та гості І Міжнародної наукової кoнфepeнцiї «Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy,
кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи» (Івано-Франківськ, 7-8 чepвня 2001p.).
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І Міжнародна наукова конференція “Кельтська цивілізація на території України”
( Львів, 21-22 травня 2002 р.)
21-22 травня 2002 року в приміщенні Львівського відділення Товариства охорони пам‟ятників історії та
культури відбулась І Міжнародна Конференція “Кельтська цивілізація на території України”.
В І Міжнародній науковій конференції взяли участь вчені з Росії: Москва, Санкт-Петербург, Франції
(Париж), Польщі (Перемишль), України: Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ,
Ужгород.
Конференцію відкрив організатор і головуючий, ректор, професор Українського державного
університету, голова Українського Історичного Клубу міста Москви Віктор Ідзьо, який наголосив, “що за
два століття праці археологів на території України зафіксовано велика кількість кельтських старожитностей
“епохи Латена”, які збігаються з численними античними та римськими джерелами, картою К.Птолемея і які
дають право стверджувати присутність кельтів на території України. Ігнорувати цією проблематикою
вченим не можна, тим паче, що ці питання неодноразово піднімалися на міжнародних наукових
конференціях вченими Великобританії, Росії, України, Польщі, Чехії, Угорщини, Франції, Німеччини та
інших країн та в випущених монографіях з цієї проблематики.
Зокрема в Росії в останні часи з цієї проблематики вийшло три фундаментальні монографії. Тому
презентація нової монографії В.Ідзьо. “Кельтська цивілізація на території України”, яскравий початок
вивчення взаємин кельтів і слов‟ян на території України. Безсумнівно, що однією монографією з‟ясувати цю
складну проблему неможливо, тому І Міжнародна наукова конфекренція вперше на високому науковому
рівні розгляне проблему кельтів на території України, кельто-слов‟янські стосунки та наявні старожитності.
Ініційована міжнародна наукова конференція Українським державним університетом міста Москви та
Українським Історичним Клубом міста Москви “Кельтська цивілізація на території Україні” пов‟язана з тим,
що російські вчені Москви та Санкт-Петербурга активно розробляють концепції з цієї теми, беручи за
основу археологічний, джерельний матеріал з території України. Тому, на нашу думку, конференція
“Кельтська цивілізація на території України” окреслила мету вивчення цієї проблематики з точки зору
розвитку українського народу з “епохи Латена”, оскільки власне вона і культури, що розвивалися під її
впливом, впритул сягають часу достовірно вивчених найраніших слов‟янських старожитностей,
зафіксованих на території України.
З таким визначним початком від українських науковців Польщі, Об‟єднання українців Польщі привітав
конференцію Дмитро Богуш, який зазначив велике наукове значення конференції. В Перемишльській землі
віднайдено і зберігаються в археологічному музеї багато кельтських старожитностей, які потребують
вивчення. Добре було б, що б конференції з вивчення цієї проблематики продовжувались. Дуже дякую за
запрошення на конференцію. Передаю вітання від вчених Інституту Полудньово-Всходнєго, що в
Перемишлі, і зрокрема від його директора доктора С. Штемпня.
Від вчених Франції привітала конференцію дослідниця із Парижа, доктор історичних наук, Ярослава
Йосипишин, яка наголосила, що активно цікавиться кельтами і популяризує кельтів регіонів України у
Франції, про що може засвідчити наукова стаття “Кельти на Заході України”. Доповідачка наголосила, що
добре що врешті кельтська тематика почала вивчатися на науковому рівні, про що засвідчує перша
міжнародна конференція, яку ініціював професор В.Ідзьо. Подякувала за запрошення на конферецію.
Від Київського національно політехнічного університету конференцію привітав науковець Генадій
Марченко. Доповідач наголосив, що конференція відкриває нові сторінки української історії, особливо
кельтів і слов‟ян, тому вивчення цих процесів є для науки перспективними.
Конференцію також привітав викладач Ужгородського державного університету Сергій Федака, який
наголосив, що закладається традиція вивчення латентської культури на території України і тому органзізація
наукової конференції “Кельтська цивілізація на території України” є добрим початком до цього вивчення.
Від імені Товариства Лева м.тЛьвова конференцію привітав один із його керівників, науковий
співробітник Національної Білбліотеки ім. В. Стефаника І. Радковець, який передав вітання конференції від
українських громадських організацій міста Львова. «Я представляю в цьому львівському русі історичний
напрямок, тому вітаю конференцію “Кельтська цивілізація на території України”, оскільки кельтські
старожитності відкриті і на території Львівської області і потребують подальшого вивчення».
Конференцію привітав перший заступник головного редактора науково-юридичного журналу
“Акцент” В. Біленчук, який за дорученням академіка В. Грабовецького, вчителя організатора конференції
професора В.Ідзьо, привітав наукову конференцію “Кельтська цивілізація на території України” від імені
кафедри Історії України Прикарпатського державного університету і побажав їй плідної праці.
Від редакції журналу “Манрівець” національного університету “Києво-Могилянської Академії”
конференцію привітала головний редактор Ольга Скипакевич, яка наголосила, що конференція “Кельтська
цивілізація на території України” є цікавою для дослідників Тернопільщини, оскільки латенські
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старожитності там теж зафіксовані. Доповідачка наголосила, що журнал “Мандрівець” надасть свої шпальти
для видруку інформації та наукових праць конференції.
Конференцію привітав голова Товариства “Лемківщина”, заслужений діяч мистецтв України Володимир
Ропецькимй, голова Товариства “Любачівщина” М. Герасимович, які побажали конференції плідної праці,
зокрема у з‟ясуванні питання етногенезу лемків та бойків, які, на думку промовців, в своїй історії розвитку
безпосередньо дотичні з кельтською цивілізацією.
Від Львівської галереї мистецтв конференцію привітав головний мистецькй експерт, заступник директора
Роман Федина, який наголосив, що як мистецтвознавець проглядає українсько-кельтські паралелі в
мистецтві. Доповідач наголосив на необхідності вивчення культури українців і кельтів, щоб пролити світло
на створення культури індоєвропейських народів, зокрема українців.
Від науковців Чернівецького університету конференцію привітав археолог Борис Шевчук. Доповідач
наголосив, що на території Чернівецької обл., зокрема, в середній течії Дністра зафіксовано численна
кількість кельтських речей, посуду, господарсько-ремісничого реманенту, тому, на думку доповідача, дана
конференція своєчасна, вона повинна покласти початок активного вивчення епохи Латена на території
України.
Від археологічнорго відділу Українського Історичного Клубу м. Москви конфекренцію привітав його
завідувач Вадим Артюх, який наголосив на необхідності вивчати епоху Латена по всій території України. На
думку доповідача, кельтська культура в Україні зафіксована від Закарпаття до Подніпров‟я, що дає змогу
сподіватися, що дослідження латенських старожинтотей на території України справа майбутнього.
Від технічного відділу Українського Університету м. Москви конференцію привітав Василь Смичок, який
“наголосив на необхідності в вивченні латенських старожитностей застосовувати археологам технічні
засоби. Епоха Латена, це епоха залізних речей, тому за допомогою сучасних технічних приладів і засобів
можна встановлювати, які залізні речі лежать в землі, зокрема кельтські старожитності”.
Від науковців Санкт-Пертербурга і одночасно від Фонду ім. Т. Г. Шевченка конференцію привітав
Стефан Шурко. Доповідач наголосив, що з кельтської проблеми вченими Санкт-Петербурга в останні роки
підготовлено три монографії, плідно працює над цією проблемою М. Щукін та інші дослідники. Міжнародна
наукова конференція “Кельська цивілізація на території Україна”, яка ініційована Українським державним
університетом з Москви і випуск монографії професором В. Ідзьо “Кельтська цивілізація на території
України” – логічне продовження напрацювань вчених Санкт-Петербурга. Московські вчені, українці,
правильно визначили корисність цієї тематики для з‟ясування проблеми кельто-слов‟янських стосунків на
Україні, тому ми вітаємо їх з прекрасною ініціативою і високопрофесійною конференцію, яка прокладе шлях
до вивчення епохи Латена на території України.
Від Львівського національного університету конференцію привітав директор бібліотеки Богдан
Якимович, який наголосив, що бібліотека Львівського національного університету є найстарішою в Україні.
Також підкреслив, що вивчення епохи Латена треба продовжувати, і що дана конференція повинна покласти
початок цьому. Від імені Українського Університету та Українського Історичного Клубу м. Москви
бібліотеці було подаровано наукові праці вищеозначених закладів.
Привітала конференцію директор музею М. Грушевського у Львові Марія Магунь, яка побажала
конференції плідної праці, цікавих наукових знахідок, виваженого діалогу, творчої дискусії. Нехай наснага
великого організатора української науки Михайла Грушевського стане дороговказом для подальшого
вивчення української історії, наголосила промовця.
Від центру “Дозвілля” м. Львова і одночасно від молодих істориків Львівського національного
університету ім. І. Франка конференцію привітав Нестор Баран, який наголосив, що молоді історики
цікавляться епохою “Латена”, оскільки в музею університету є цілий відділ, в якому розміщені достовірні
кельтські старожитності, знайдені на території Західної України, тому конференція поклала хороше
продовження їх подальшому вивченню.
Від спілки письменників України конференцію привітала, Член Львівського Правління Ольга Вихопень,
яка побажала конференції плідної праці на наукових досягнень в поглибленню знань стародавньої історії
України.
Найцікавішими доповідями на конференції, які викликали широку дискусію, були:
1.В.Ідзьо. Роль кельтської цивілізації в еволюційному процесі населення Західної, Центральної та Східної
Європи (Москва).
2.В.Артюх.Кельтська цивілізація по стародавніх картах (Львів).
3.А.Щербина. Американсько-Канадські та Західно-Європейські центри кельтології, як науково-дослідна база
вивчення кельтських старожитностей в Східній Європі (Москва).
4.Г.Марченко. Черняхівські світилища як прояв кельтської релігійної культури Західної та Центральної
Європи (Київ).
5.В.Дудченко. Деякі питання кельтської цивілізації (Москва).
6.Н.Баран. Епоха Латена в творчості М.Кордуби (Львів).
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7.В.Ідзьо. Історія вивчення вченими Кельтської цивілізації на території України (Москва).
8.Б.Шевчук. Кельтська цивілізація на Середньому Дністрі (Чернівці).
9.Г.Кобель. Проблеми історії кельтів у новітній українській історіографії (Одеса).
10.С.Федака. Кельти на території Закарпаття (Ужгород).
11.Р.Федина. Культура українського народу в контексті спадщини кельтів (Львів).
12.Я.Йосипишин. Популяризація кельтських старожитностей з України в Франції (Париж).
Широкомасштабною була і культурна програма. Учасники конференції відвідали Музей Археології
Львівського національного музею, де прекрасну екскурсію провів учасник конференції, директор музею п.
Роман Чайка, який широко освітив всі наявні кельтські старожитності музею, які виділені в окрему
експозицію, та Львівську галерею мистецтв, де екскурсію для гостей провів учасник конференції Роман
Федина.
Ввечері учасники конференції були запрошені на звітній концерт в Львівський національний університет
ім. Івана Франка.
На адресу конференції надійшли привітання від М.Козака (Польща), М.Мушинки (Словакія)
М.Прокоп‟юк (Чехія), Б.Чопика (США), П.Кононенка (Київ), Я.Дашкевича (Львів).
Наступну міжнародну конференцію з означеної теми вирішено провести у Львові в 2004 році.
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ІІ Міжнародна наукова конференція “Українсько-російські відносини XVII-XXI століття”.
“Рік РФ в Україні” (26-27 квітня 2003 p., Івано-Франківськ)
26-27 квітня 2003 року в приміщенні Івано-Франківського відділення “Просвіта” ВУТ ім. Т. Шевченка
відбулась ІІ Міжнародна конференція “Українсько-російські відносини XVII-XXI ст.”, яку організували
Український державний університет, Український Історичний Клуб міста Москви та Івано-Франківське
відділення “Просвіта” ВУТ ім. Т. Шевченка.
В Науковій Конференції взяли участь вчені з Росії: Москва, України: Київ, Львів, Івано-Франківськ,
Польщі (Ольштинек).
Конференцію відкрив організатор і головуючий, ректор, Українського державного університету, голова
Українського Історичного Клубу м. Москви, доктор історичних наук, професор Українського державного
університету(УУМ), член-кореспондент Міжнародної Академії наук Євразії Віктор Ідзьо, який наголосив,
“що 2003 рік оголошений презедентом України п. Л. Кучмою “Роком РФ в Україні”, що змусило вчених з
УІК та УУМ ініціювати з цієї проблематики ІІ Міжнародну наукову конференцію.
Необхідність такої конференції полягає в тому, щоб виробити паритетні віхи у розвитку міждержавних
стосунків між двома державами та народами. За таких обставин нові соціально-економічні та політичні
відносини обох держав та народів вимагають клопіткого наукового вивчення цих питань. Щойно в нас в
Москві 14-15 квітня пройшла Рада Об‟єднання українців Росії, яка наголосила на необхідності вивчення
процесів, які проходять в українській діаспорі в Росії та зближення її з громадськими, державними та
науково-культурними закладами України, для подальшого з‟ясування та вивчення питання паритетних
українсько-російських взаємин.
Хочу наголосити, що українські вчені в Москві, Росії розпочали вивчення української діаспори в Росії,
що засвідчено працями, які опубліковані в Наукових Вісниках Українського Університету (Видано ІІ Томи),
Українського Історичного Клубу м. Москви.(Видано з 1997 по 2002 р VI томів, VIII книг).
Ініційована міжнародна наукова конференція УУМ та УІК м. Москви “Українсько-російські відносини
XVII-XXI ст.” має за мету з‟ясовувати історичні науково-освітні відоносини українських та російських
вчених, українських вчених з Росії та накреслити прерогативи подальшого розвитку взаємин.
Належить наголосити, що таким послідовним вченим в Івано-Франківську, в Україні в цих питання є
доктор історичних наук, професор, академік В. Грабовецький, закордонний член Вченої Ради Українського
Університету, якому від імені Вченої Ради сьогодні в “Рік РФ в Україні” та з нагоди 75-ти ліття ми вручаємо
Атестат Професора Українського Університету м. Москви.
Від вчених Прикарпатського університету наукову конференцію привітав доктор історичних наук,
професор, академік В. Грабовецький, який подякував за високу оцінку його наукової діяльності. Доповідач
наголосив, що активно співпрацює з УУМ та УІК м.Москви, де є закордонним членом Вченої Ради УУМ та
почесним членом УІК. Ці установи очолює мій учень, тому я, як колись, допомагаю в утвердженні
українських науково-освітніх організацій в Москві. З Москвою мене пов‟язують давні наукові традиції. Я
активно дружив з Б. Грековим, в якого з наукової потреби неодноразово бував удома. Привертає увагу
великий портрет М. Грушевського в квартирі Б. Грекова, який сказав мені, коли про це говорити не можна
було, що М. Грушевський, великий український світового рівня вчений. Сьогодні нам, як колись, треба
дружити з російськими вченими і українськими вченими нашої діаспори, щоб в нових умовах незалежної
України виробити концепцію добросусідства та паритетних наукових і культурних взаємин. Як відомо, цим
у Москві займається мій учень Віктор Ідзьо, якого за наукові досягнення і передусім за монографію
“Українська держава в ХІІІ столітті” та наукові праці з цієї проблематики Весеукраїнська Спілка Краєзнаців
дипломує сьогодні “Лауреатом премії імені академіка Івана Крип‟якевича”. Хочу наголосити, що під
керівництвом академіка І. Крип‟якевича, одного із талановитих учнів М. Грушевського, я здобув великі
знання, які передаю своїм учням. Ці ж знання я передав одному із моїх талановитих учнів – Віктору Ідзю.
Насамкінець зауважу, сьогодні в умовах незалежної Української держави вченим потрібно всю ранішню
історію України переосмислювати з точки зору державотворчих процесів українського народу. Думаю, що
мій учень своєю монографією “Українська держава в ХІІІ столітті”, якій я дав позитивну рецензію, на вірній
дорозі. Епоха української державності в ХІІІ столітті потребує подальшого вивчення. Бажаю науковій
конференції успішної роботи.
Привітав міжнародну наукову конференцію від імені українських вчених Польщі доктор філології Петро
Коваль, який наголосив на актуальності проблем, висунутих на конференцію. Доктор Петро Коваль
наголосив, що майже рік готувався, щоб виступити з доповіддю на конференції “Українсько-російські
взаємовідносини в польській літературі”. Промовець побажав конференції плідної праці.
Наступною привітала конферкнцію Президент Клубу української інтелігенції м. Івано-Франківська ім. Б.
Лепкого Уляна Скальська, яка наголосила на необхідності вивчати всі виразні для сучасників пробіли в
українсько-російських взаєминах для їх паритетного врегулювання на міждержавному рівні.
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Конференцію привітала виконуюча обов‟язки голови ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка М. Боднар, яка
зазначила, що проведення міжнародних наукових конференцій в Просвіті вже стає традицією і наголосила,
що цю традицію треба продовжувати.
Від історичного факультету Прикарпатського університету конференцію привітав доцент Б. Гаврилів,
який наголосив, що сьогоднішні історичні українсько-російські взаємини необхідно добре вивчати, щоб
з‟ясувати всі аспекти сучасних українських організкацій в Росії для можливого надання їм допомоги для
задоволення їх національних та культурних потреб.
Від кафедри соціології Київського Національного Політехнічного університету “КПІ” конференцію
привітав Г. Марченко, який наголосив, що Київ вже має певний досвід взаємин з російською столицею
Москвою На думку доповідача, цей досвід треба вже вивчати і в усіх регіонах України. Власне його
вивчення допоможе налагодити широкі культурні та наукові зв‟язки з аналогічними російськими закладами,
з аналогічними закладами української діаспори, якій, на думку Г. Марченка, потрібна конкретна фінансововидавнича та технічна допомога.
Від імені УІК м. Москви міжнародну наукову конференцію “Українсько-російські відносини XVI-XXI
ст.” привітав член УІК М. Іванів, який наголосив, що УІК міста Москви робить все можливе, щоби
налагодити з Україною науково-культурні взаємини, ця конференція, якій він бажає успішної роботи, цьому
яскраве підтвердження.
Від спілки журналістів конференцію “Українсько-російські відносини XVII-XXI” привітав голова ІваноФранківського відділу М. Масляк, який наголосив на необхідності владнати паритетні взаємини засобів
масової інформації з питань українсько-російських взаємин”.
Від Товариства “Просвіта” конференцію привітав член правління, доцент Прикарпатського університету
П. Арсенич, який наголосив, що в російських архівах та книгозбірнях є багато документів щодо українськоросійських відносин XVII-XXI століть, які ще чекають своїх дослідників. Доповідач побажав конференції
успішної праці.
На конференції було заслухано 20 доповідей. Найцікавіші з них, які визвали широку дискусію:
1.В.Грабовецький. О.Довбуш та національно-визвольна боротьба українського народу в російській
історіографії (Івано-Франківськ).
2.В.Ідзьо. Українці в Росії сучасний стан та перспективи розвитку (Москва).
3.П.Коваль. Україна і Росія в польській літературі (Ольштинек).
4.М.Іванів. Український Історичний Клуб-українська науково-культурна організація українців Москви для
задоволення науково-культурних потреб українців Москви, Росії (Москва).
5.Г.Марченко. Російська мова – ненормативний аспект (Київ).
6.П.Арсенич. До питання українсько-російських взаємовідносин в ХІХ-ХХ століттях на матеріалах
Галичини.
7.О.Мечева. Шляхи морального утвердження українців в РФ (Івано-Франківськ).
8.В.Смичок. Українсько-російські релігійні взаємовідносини (Львів).
9.М.Боднар. Думки з приводу “Року Росії в Україні” (Івано-Франківськ).
10.М.Масляк. ”Міжнародна амністія” та українсько-російські взаємовідносини (Івано-Франківськ).
11.У.Скальська. Віковічна російська вдячність (Івано-Франківськ).
12.В.Ідзьо. Історико-статистичний аналіз джерел по питанню чисельності та розселенню українців в Росії
(Москва).
13.С.Прийма. Т.Шевченко в утвнердженні національної ідеї (Івано-Франківськ).
14.П.Арсенич. Народне мистецтво Гуцульщини в збірках музеїв Росії (Івано-Франківськ).
15.В.Ференц. Геополітичні проблеми українсько-російських стосунків (Івано-Франківськ).
16.В.Товстяк. До питання про українсько-російські мовні стосунки в Україні.(Івано-Франківськ).
17.В.Артюх. Історія російського населення в Західних областях України (Львів).
На адресу конференції надійшли привітання від науковців П.Кононенко (Україна), О.Руденка-Десняка
(Росія), М.Прокоп‟юк (Чехія), Б.Чопика (США), В.Буртняка (Канада).
Наступну міжнародну конференцію на тему “Галицьке Євангеліє (1144-2004 рр.) в історичному,
культурному та духовному житті Європи” вирішено провести в Івано-Франківську в 15-16 квітня 2004 році.
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Фото 1. Загальне фото учасників ІІ Міжнародної наукової конференції «Українсько-російські відносини XVIIXXI ст.». «Рік РФ в Україні»(26-27 квітня 2003 p., Івано-Франківськ).

Фото 2. Виступ академіка В. Грабовецького. В президії доктор філології П.Коваль(Ольштинек), професор
В.Ідзьо(Москва).

Фото 3. Вручення атестату професора УУМ д. і. н. В.Грабовецькому в «Рік РФ в Україні».
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Фото 4. Вчені В.Грабовецький та В.Ідзьо (вчитель та учень).

Фото 4.Вручення академіком В. Грабовецьким наукової премії
ім. академіка І.Крип’якевича ректору
УУМ, професору В.Ідзьо за наукову працю «Українська держава в ХIII столітті».

Фото 5. Учасники конференції: професор О. Храбан(Москва),академік П. Вольвач(Сімферополь), професор В.
Ідзьо(Москва).
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Фото 6. Науковий виступ президента Клубу української інтелігенції м. Івано-Франківська ім. Б. Лепкого,
кандидата технічних наук, доцента У. Скальської(Івано-Франківськ).

Фото 6. Науковий виступ Кримського відділу НТШ, академіка П. Вольвача(Сімферополь).

Фото 6.Науковий виступ доцента кафедри соціології Київського Національного Політехнічного університету
Г.Марченка(Київ).
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Фото 7. Загальне фото учасників ІІ Міжнародної наукової конференції «Українсько-російські відносини XVIIXXI ст.». «Рік РФ в Україні»(26-27 квітня 2003 p., Івано-Франківськ).
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ІІ Міжнародна наукова конференція “Король Данило і Українська держава у ХІІІ столітті –
в історії, культурі, літературі та народному епосі”
(5-6 травня 2003 р., Львів)
IІ Міжнародна наукова Конференція “Король Данило і Українська держава в ХІІІ столітті – в історії,
культурі, літературі та народному епосі” відбулася 5-6 травня 2003 року в Львові в приміщенні
Національної Спілки письменників України (Львівське відділення).
Конференція організована Українським державним університетом (УУМ), Українським Історичним
Клубом м. Москви (УІК) за участю Львівського відділення Національної Спілки письменників України та
сприянням Товариства Лева (Львів).
Святкування 750-ліття коронації проходило під головуванням Голови Українського Історичного Клубу м.
Москви, ректора Українського Університету в Москві, доктора історичних наук, професора, членкореспондента Міжнародної Академії Наук Євразії (МАНЄ), лауреата Премії ім. Академіка І. Крип‟якевича
– Віктора Ідзя.
У конференції взяли участь вчені України (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Галич), Росії (Москва,
Нижньокамськ), Румунії, Польщі, Франції.
З вступною промовою до учасників ІІ Міжнародної наукової Конференції “Король Данило і Українська
держава в ХІІІ столітті – в історії, культурі, літературі та народному епосі” звернувся організатор і
головуючий конференції Голова Українського Історичного Клубу, ректор УУМ, докт. іст. наук, професор,
член-кор. Міжнародної Академії Наук Євразії п. Віктор Ідзьо, який наголосив, що конференція, яка
присвячена 750-літтю коронації на короля Русі Данила Романовича Галицького, визріла внаслідок довгої
наукової праці над цією проблемою науковців УУМ та УІК. Вона продовжує традиції з‟ясування питання
українського державознавства, які викладені в монографії “Українська держава в ХІІІ столітті” та матеріалах
І Міжнародної наукової конференції, “Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст.”, які видруковані в ІІ
томі Наукового Вісника Українського Університету м. Москви.
Цьогорічна ініціатива проведення міжнародної наукової конференції цілковито належить українським
організаціям м. Москви в “рік РФ в Україні“ і присвячена 750-річчю коронації великого князя Данила
Романовича. Сьогодні українські науковці з Росії намагаються вивчати державотворчі процеси в Україні в
ХІІІ столітті, особливо в часи короля Данила, задля порівняльного аналізу цих процесів, які тривали в ХІІІ
столітті в Україні та Росії.
Без сумніву, в Україні в нас є свої однодумці, які вважають, що історію України ХІІІ столітті належить
сьогодні розглядати власне в такому аспекті. Серед них закордонний член Вченої Ради Українського
Університету, доктор історичних наук Ярослав Дашкевич, якому сьогодні ми від імені Вченої Ради УУМ
вручаємо диплом професора Українського державного університету м. Москви з надією на подальшу
активну наукову допомогу та співпрацю.
Зі свого боку до учасників та гостей конференції звернувся керівник Львівського відділення Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Я. Дашкевич, який подякував за
виявлену доля нього честь Українського Університету м. Москви і надання йому звання професора УУМ і
наголосив, що і в подальшому буде співпрацювати з Українським Університетом м. Москви. Доповідач,
вітаючи конференцію, підкреслив актуальність цієї проблеми, особливо зараз в час святкування 750-ліття з
дня коронації великого князя Данила Романовича на короля України-Русі. Король Данило, на думку
промовця, є продовжувачем Української державної політичної влади в ХІІІ столітті. Як яскравий
представник династії великого князя Володимира Мономаха, предки якого всі були великими київськими
князями, він, без сумніву, своєю особистістю продовжував традиції Київської держави.
З початком роботи конференцію привітав колишній ректор Римського університету, а сьогодні канцлер
УГКЦ, доктор філософських, політичних наук, професор Римського університету о. М. Пришляк, який
наголосив, що коронація володаря України-Русі, великого князя Данила Романовича мала велике значення в
тогочасній Європі, оскільки вводила Україну-Русь в союз католицьких держав. Ця визначна подія через
призму 750-літньої давності потребує ретельного вивчення і переосмислення.
Від Спілки письменників України конференцію привітав, голова Львівського відділення Левко Різник,
який наголосив, що особистість короля Данила яскраво відображена в романах, віршах, баладах і повістях
визначних українських письменників. Письменники і сьогодні скеровують своє перо на висвітлення в
історико-художній формі епохи української державності в ХІІІ столітті та особи короля Данила, тому в
сьогоднішній конференції беруть участь найвизначніші українські письменники, які звертались в своїй
творчості до цієї епохи. Серед них В.Коритко, який має науково-літературне дослідження “Корона і
коронація Данила Галицького”. Промовець подякував УУМ та УІК за активну роботу в з‟ясуванні проблем
української історії, зокрема епохи короля Данила, така науково-освітня робота приносить користь Україні і
Росії.
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Конференцію привітав, від Об‟єднання українців Польщі, українських науковців Польщі науковець, Член
Ради Українського Історичного Товариства Польщі, доцент М. Козак. Мені дуже приємно репрезентувати
Польщу на такій поважній конференції в честь 750-ліття коронації великого князя Данила, оскільки, як ви
знаєте, король Данило похований в Польщі, в своїй столиці Холмі і місто Дорогичин, де він коронувався,
тепер теж у Польщі. Сьогодні українські та польські владні структури повинні співпрацювати так, щоб
допустити науковців в церкву, де сьогодні костел, в якому захоронені останки короля Данила, для вивчення
поховання. Це дасть змогу антропологічно відтворити образ короля і можливо пояснить багато особливостей
цієї визначної особистості. Належить домогтися спорудження пам‟ятника королю Данилу в Холмі, який є
уже в Галичі та Львові. На жаль, сьогодні польська історична наука не ставить перед польською владою
цього питання. Українці, автохтони, що проживають на цій землі, в Польщі просять допомогти у цьому
питанні.
Від імені Українського Історичного Клубу м. Москви конференцію привітав його член І.
Смульський, який наголосив, що вчені УІК вважають короля Данила продовжувачем української історії
епохи Київської Русі. Тому ініціювали цю конференцію, щоб довести свою наукову точку зору до вчених
України з метою переосмислення цього історичного часу. Сам факт коронації в українській історичній науці
не вивчався з точки зору державотворчих процесів українського народу, тому ми, організовуючи дану
конференцію, закликаємо науковців України до активного діалогу з цієї проблеми.
Від Київського Національно Політехнічного університету ”КПІ” конференцію привітав науковий
працівник кафедри соціології Г. Марченко, який наголосив: ”Держава короля Данила охоплювала Київ, який
був невід‟ємною частиною його держави. Воєвода Данила, Дмитро, від імені великого князя захищав його
від монголо-татарів. Ось яскраві історичні джерела єдності України-Русі в ХІІІ столітті, які потрібно
вивчати, наголосив промовець і побажав успіху в роботі конференції.
Від історичного факультету Прикарпатського університету конференцію привітав історик М. Волощук,
який зазначив, що історична наука потребує розгляду всіх питань. Проблема коронації Данила Романовича –
це теж наукова проблема, яка потребує ретельного вивчення.
Від Українського Університету м. Москви конференцію привітав учений секретар, професор О. Храбан,
який наголосив, що за час ХІХ і особливо ХХ століття в російській та українській історичній науці в епосі
щодо короля Данила створено багато міфів, а то й зовсім антинаукових концепцій, які нічого спільного з
державотворчим розвитком українського народу не мають. Тому розвінчання таких концепції в українській
історії ХІІІ століття повинна почати наша наукова конференція, особливо зараз, в час 750-літнього ювілею
коронації великого князя України-Русі Данила Романовича Галицького на короля.
Від національного заповідника “Древній Галич” наукову конференцію привітала науковець М. Костик,
яка наголосила, що в час святкування 1100-річчя Галича, королю Данилу тут поставлено пам‟ятник, який
символізує причетність до творення історії в ХІІІ столітті Данила Романовича в нашому місті. Я від імені
керівництва Національного Заповідника “Древній Галич” вітаю наукову конференцію і закликаю УУМ та
УІК до співпраці.
Від українських організацій Республіки Татарстан міст Казані та Нижньокамська наукову конференцію
привітав голова Є. Савенко, який наголосив, що взаємини України-Русі і Золотої Орди сьогодні потребують
ретельного дослідження. Цими питання в Росії активно займається ректор Українського Університету,
голова УІК м. Москви, професор В. Ідзьо, який є організатором конференцій з цієї проблематики. Від імені
наукових організацій Татарстану я вручаю йому відзнаку і значок почесного члена науковців Республіки
Татарстан з побажання в подальшому активніше вивчати проблему взаємин України-Русі та Золотої Орди.
Побажав конференції успішної праці.
Від імені науковців Інституту Народознавства НАНУ конференцію привітав науковець О. Мазур, який
наголосив, що епоха короля Данила, особливо факт його коронації, є найменш вивченою проблемою в
сучасній українській історичній науці. Промовець закликав конференцію всебічно розглянути цю проблему.
Від Ради Об‟єднання Українців в Росії конференцію привітав ректор Українського Університету, доктор
історичних наук, професор член-кореспондент МАНЄ Віктор Ідзьо, який зауважив, що ініціатива з Росії в
організації та проведенні наукової конференції “Король Данило і Українська держава в ХІІІ столітті – в
історії, культурі, літературі та народному епосі”, яка присвячена 750-літтю коронації пов‟язується пробілом
в цьому питанні в українській історії. Мені дуже приємно, що моя наукова творчість в РФ не стоїть обабіч
наукової парадигми. Тому дякую комітету Всеукраїнської Спілки Краєзнавців за визнання моєї концепції
“Української держави в ХІІІ столітті” і нагородження мене в “Рік РФ в Україні“ “Премією імені академіка І.
Крип‟якевича”, визначного дослідника цієї проблеми. Хочу наголосити, що Українським Університетом
розробляється концепція централізованої Української держави в XIІІ століття. На нашу думку дослідники
концепції “Галицько-Волинського князівства” завели сучасну історичну науку в своєрідне “ГалицькоВолинське гетто”, на сторожі якого поставили “західну і східну китайську стіну”, згідно з якою не
проглядається діяльності українського народу, української держави від Карпат до Дніпра в ХІІІ ст., як і
політичної української організації, яку в ХІІІ столітті очолював визначний політичний діяч король Данило,
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вплив якого проходив і на інші суміжні землі. Під таким кутом зору історія України вивчалась в ХІХ-ХХ
століттях, тобто в час повної відсутності Української держави, із-за страху перед тодішньою владою...
Сьогодні маємо наявний історичний і політичний факт, Українську державу, тому державотворчі процеси
українського народу, зокрема в ХІІІ столітті, варто переглянути та ретельніше вивчити. Доповідач подякував
співорганізаторам, учасникам та гостям за участь в конференції та розуміння актуальності даної проблеми.
Від Лісотехнічного університету конференцію привітав професор В. Даниленко, який наголосив, що
лісове господарство в Україні-Русі чітко проглядається через скупу призму джерел і в епоху короля Данила.
Ця проблема потребує ретельного дослідження, чим займаються вчені Лісотехнічного університету, який
вітає конференцію і бажає їй плідної праці.
Від імені колективу Національної бібліотеки ім. В. Стефаника та водночас науково-дослідницького
Товариства Лева м. Львова конференцію привітав науковий працівник І. Радковець, який побажав
конференції успішної праці. Бібліотеці було подаровано всі наукові праці УУМ та УІК.
На конференції було заслухано більше 20 наукових доповідей:
1. В.Ідзьо. Дипломатичні взаємовідносини короля Данила з Угорщиною, Польщею, Тевтонським Орденом,
Австрією, Ростово-Суздальською-Руссю (Москва. Росія).
2. Л.Різник. Образ короля Данила Галицького в українській літературі (Львів. Україна).
3. Я.Дашкевич. Дослідження Галицько-Волинської держави у сучасній Сербії (Львів. Україна).
4. О.Храбан. Нові погляди на татаро-монгольське ярмо в ХІІІ столітті (Москва. Росія).
5.Є.Савенко. Огляд українсько-татарських взаємовідносин від Золотої Орди до сучасних часів
(Р.Татарстан. Нижньокамськ).
6.П.Радковець, І.Радковець. Територіально-національний поділ Львова у період ХІІІ-початку ХІХ ст. (за
друкованими виданнями ХІХ-ХХ ст., які зберігаються у фондах ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України)
(Львів. Україна).
7.Р.Коритко. Король Данило Галицький. Сучасний літературно-народознавчий аспект вивчення проблеми
(Львів. Україна).
8.В.Артюх. Геополітична ситуація на передодні коронації Данила Галицького (Львів. Україна).
9.М. Костик. Король Данило і Золота Орда (Галич. Україна).
10.М.Козак. Спроба ретроспективного образу присутності українців на Перемишльщині (981-2003)
(Перемишль. Польща).
11.М.Волощук. Суть і значення Спішської угоди 1214 р. в історії русько-угорських відносин першої чверті
ХІІІ століття (Івано-Франківськ. Україна).
12.В.Дудченко. Король Даниил и особенности языка его летописи (Москва. Росія).
13.І.Жук. До проблеми корони та коронації Данила Романовича. Сучасний стан вивчення проблеми (Львів.
Україна).
14.А.Шийчук. До питання південних кордонів Галицької Русі за матеріалами візантійської історіографії ХII
– ХІІІ століття. (Сучава. Румунія).
15.І.Смульський. Погляди вчених УІК та УУМ на проблему Української держави в ХІІІ столітті та особу
короля Данила (Москва. Росія).
16.Н.Сиряміна. Архітектурно-археологічні дослідження замку в м. Винники Львівської області від часів
короля Данила ХІІІ століття до XVIII століття (Париж. Франція).
17.М.Пришляк. Доля корони Данила Галицького та взаємовідносин з Папським престолом (Рим. Італія).
18.В.Смичок. Залізна зброя та метал епохи держави короля Данила (Львів. Україна).
19.О.Мазур. Віншування Данила Галицького (Львів. Україна).
20.Я.Александрович-Паличко. Бузьке євангеліє – унікальна пам‟ятка давнього українського рукописного
мистецтва (Львів. Україна).
21.Т.Влезькова. Казки та легенди про короля Данила в літературному та історичному вивченні (Львів.
Україна).
У другий день конференції були проведені підсумки, згідно з якими наукова конференція загалом
виконала своє завдання щодо з„ясування проблеми корони та коронації Данила Романовича.
Було наголошено, що пошук джерел з даної проблеми для подальшого її вивчення належить починати з
Польщі, Росії, Риму та Ватикану, куди були підготовлені відповідні звернення з викладенням думок щодо
налагодження співпраці. Матеріали наукової конференції “Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст.
– в історії, культурі, літературі та народному епосі“ будуть опубліковані в VІІ томі Наукового Вісника
Українського Історичного Клубу м. Москви.
Під час неформальної зустрічі були вислухані пропозиції та зауваження учасників конференції В.Ідзьо,
Я.Дашкевича, О.Храбана, О.Мазура, М.Козака, М.Пришляка щодо винесення питань на наступну
конференцію.
Рекомендовано наступній конференції розширити міжнародний спектр вивчення проблеми.
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Міжнародна наукова конференція “Українська держава – етапи розвитку”
( 25-26 вересня 2003 р., Львів)
Міжнародна наукова конференція “Українська держава – етапи розвитку” відбулася 25-26 вересня 2003
року в Львові в приміщенні Інституту Народознавства Національної Академії Наук України. Конференція
організована Українським державним університетом (УУМ), Українським Історичним Клубом міста
Москви (УІК) за участю Центру муніципального і регіонального розвитку м. Львова та за сприянням
Інституту Народознавства Національної Академії Наук України (НАНУ). Конференція проходила під
головуванням Голови Українського Історичного Клубу м. Москви, ректора Українського Університету в
Москві, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента Міжнародної Академії Наук Євразії
(МАНЄ), лауреата Премії ім. Академіка І.Крип‟якевича – Віктора Ідзя.
У конференції взяли участь вчені України (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Одеса, Донецьк,
Миколаїв, Керчь, Ялта), Росії (Москва, Петропавловськ - Камчатський), США, Канади, Італії, Німеччини,
Польщі.
Зі вступною промовою до учасників Міжнародної наукової Конференції “Українська держава – етапи
розвитку” звернувся організатор і головуючий конференції Голова УІК, ректор УУМ, докт. іст. наук,
професор, член-кор. Міжнародної Академії Наук Євразії, лауреат премії ак. І.Крип‟якевича Віктор Ідзьо,
який наголосив, що конференція буде намагатися з‟ясувати проблему виникнення української держави та
акцентує на її етапах розвитку, які найяскравіше проливають світло на державотворчі процеси. Дана
проблематика є актуальною і в Російській Федерації, яка теж розробляє різноманітні концепції становлення
та розвитку Росії. В контексті таких напрацювань в РФ Український Університет розробляє своє
світобачення державотворчих процесів на території України, з‟ясовує аспекти цієї складної проблеми,
зокрема й походження українського народу. Дуже добре, що такі наші наукові починання підтримав
Інститут Народознавства НАН України, за що висловлюємо подяку присутньому на конференції директору
Інституту Народознавства НАНУ доктору іст. наук, професору С. Павлюку. Наукова конференція
“Українська держава – етапи розвитку” визріла внаслідок довгої наукової праці над цією проблемою
науковців УУМ та УІК. Вона продовжує ті традиції зі з‟ясування питання українського державознавства,
викладені в монографії “Українська держава в ХІІІ столітті” та матеріалах Міжнародної наукової
конференції, “Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст.”, матеріали якої видруковані в ІІ томі
Наукового Вісника Українського Університету м. Москви за 2002 р., та в VII томі Наукового Вісника
Українського Історичного Клубу м. Москви за цей рік 2003 р.
Цьогорічна ініціатива проведення міжнародної наукової конференції належить українським організаціям
м. Москви. В “Рік РФ в Україні” вона повинна розв‟язати проблему розвитку державності в Україні
порівняно з аналогічним розвитком в Росії. Сьогодні українські науковці з Росії намагаються вивчати
державотворчі процеси в Україні поетапно для порівняльного аналізу цих процесів, які проходили на всіх
етапах розвитку історії в Україні та Росії.
Без сумніву, в Україні в нас є свої однодумці, які вважають, що історію народу України належить
сьогодні розглядати власне в такому аспекті. Серед тих, хто підтримав цю конференцію – доктор
історичних наук, професор Степан Павлюк, якому сьогодні ми від імені Вченої Ради УУМ та УІК щиро
дякуємо за надання приміщення для проведення наукової конференції, надіємось на подальшу активну
наукову допомогу та співпрацю.
Зі свого боку до учасників та гостей конференції звернувся директор Інституту Народознавства НАНУ С.
Палюк, який наголосив, що відтворення історії українського народу, його побуту та культури є основним
завданням діяльності Інституту Народознавства. Нам відомо про своєрідні форми народознавства в
українській діаспорі, зокрема й РФ, тому, наголосив промовець, ми розпочинаємо співпрацю з Українським
Університети м. Москви, щоб з‟ясовувати всі здобутки та проблеми цих великих паростків українського
народу за кордоном, у даному разі в РФ. «Надіюсь, що в подальшому Інститут Народознавства НАНУ буде
співпрацювати з Українським Університетом м. Москви в такому контексті”.
Першим наукову конференцію від Інституту Українознавства НАНУ привітав доктор іст. Наук, завідувач
археологічним відділом Л. Мацькевий, який наголосив, що йому відома вся науково-громадська діяльність
УУМ та УІК, варто тільки налагодити обмін науковою літературою. На думку промовця, було б дуже добре,
щоб всі ІІІ томи Наукового Вісника УУМ та VII томів (ІХ книг) Наукового Вісник УІК поповнили бібліотеку
Інституту Українознавства НАНУ.
З початком роботи конференцію привітав колишній ректор Римського Університету, доктор історичних
наук, доктор права, професор М.Пришляк, який зазначив, що Українська держава з самого початку з ІХ
століття після хрещення Аскольда розвивалася як християнська. Християнство на всіх етапах було
невід‟ємною її складовою і мало велике значення в тогочасній Європі, що потребує подальшого
дослідження.
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Від Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) конференцію привітав голова Михайло
Горинь, який наголосив на необхідності допомагати українській діаспорі, передусім східній, в задоволенні їх
національних та культурних потреб. Промовець наголосив, що докладе зусиль, щоби допомогти УІК та
УУМ м. Москви в виданні їх наукових вісників та проведенні міжнародних наукових конференцій,
подякував за запрошення на конференцію та побажав їй успішної праці. Від Українського Вільного
Університету у Мюнхені (Німеччина) наукову конференцію привітав його колишній ректор доктор іст. наук,
професор Мирослав Лабунька, який наголосив, що з УУМ і УВУ ось скоро 10 років пов‟язує “договір про
дружбу та співпрацю діаспорних вищих навчальних закладів”, тому я підтримав від УВУ дану конференцію
УУМ, якій бажаю успішного з‟ясування розглянутих нею проблем. Конференцію привітав, від Об‟єднання
українців Польщі, українських науковців Польщі науковець і дослідник, доцент Михайло Козак. “Мені дуже
приємно репрезентувати цього року вдруге українських науковці з Польщі на наукових конференціях, які
проводить УУМ та УІК. Сьогоднішня проблема є дуже актуальною, оскільки українські державотворчі
процеси на різних етапах розвитку мали місце на території Перемишльського краю, які сьогодні польські
владні та наукові структури не бажають згадувати. Бажаю науковій конференції “Українська держава –
етапи розвитку” з‟ясувати їх”. Від імені Львівської облдержадміністрації, її наукових та культурних
структур конференцію привітав начальник відділу міграції та діаспори Юрій Гресько, який наголосив, що
вивчення державотворчих процесів в Україні є проблемою актуальною, особливо зараз, коли за вивчення
етапів розвитку української державності взялася українська наукова громадськість в Росії. Промовець
побажав конференції успішної роботи. Від Київського Національно Політехнічного університету ”КПІ”
конференцію привітав науковий працівник кафедри соціології Г. Марченко, який наголосив, що вивчення
етапів розвитку Української держави необхідне особливо сьогодні, коли українська держава серед західних і
східних сусідів повинна мати своє власне історичне обличчя. Щоб доступніше відтворити етапи її творення і
потрібні такі наукові конференції. Приємно, що в з„ясуванні цих питань приклад подає Український
університет м. Москви, тому бажаю конференції плідної праці. Від Прикарпатського університету
конференцію привітав науковець І. Глібовицький, який наголосив, що історична наука потребує сьогодні
вивчення як державотворчих процесів, так етапів становлення та відновлення української держави.
Особливо з часу відновлення української держави ця проблема потребує ретельного вивчення. Від
Львівської Державної Академії Мистецтв міжнародну наукову конференцію привітав професор Ростислав
Шмагало, який наголосив, що вивчення мистецтва є невід‟ємним складовим вивчення етапів розвитку
української держави. Промовець наголосив, що його завдання на цій конференції – науково це довести. Від
науковців Київського Національного Університету наукову конференцію “Українська держава – етапи
розвитку” привітала Ю. Седляр, яка наголосила на актуальності теми і побажала успіху організаторам та
учасникам конференції. Від українських наукових організацій Канади конференцію привітав доктор
Валентин Мороз, який наголосив, що дуже добре, що українські наукові організації Росії вивчають
державотворчі процеси України, що є похвально і може слугувати прикладом для української діаспори в
Канаді. Промовець наголосив на актуальності теми конференції і побажав їй успішної роботи. Від Центру
муніципального і регіонального розвитку м. Львова конференцію привітав його директор Григорій
Дробенко, який наголосив, що Центр підтримав наукову конференцію “Українська держава – етапи
розвитку” тому, що вона намагається з‟ясувати проблеми поетапного та регіонального розвитку, що є
актуальним у роботі центру. Від українських громадських та наукових організацій Німеччини конференцію
привітала Ярослава Філь, яка наголосила на необхідності вивчення одного з етапів української історії – ІІ
світової війни та участі у ній українського народу. Гостя побажала конференції успішної роботи.
Від Спілки Українських Політв‟язнів Польщі наукову конференцію привітав голова Перемишського
відділу Дмитро Богуш, який зазначив, що українські політв‟язні в Польщі, які були безвинно покарані і
вивезені з рідних Закерзонських земель на німецькі землі, є складовою української історії та держави і
сьогодні українська держава теж повинна вивчати процеси їхнього життя. Від Українського Історичного
Клубу м. Москви міжнародну наукову конференцію “Українська держава – етапи розвитку” привітав голова
УІК Віктор Ідзьо, який презентував науковій міжнародній діаспорі VII том Наукового Вісника УІК, в якому
уміщені матеріали наукової конференції, яку УІК проводив у Львові 5-6 травня 2003 р. “Король Данило в
історії, культурі на народному епосі”. Промовець наголосив, що з цього часу УІК під його керівництвом
почав активно готуватися до 10-ти ліття своєї науково-культурної діяльності в Москві (1995-2005). Ця
конференція, в якій УІК є одним із учасників, є віддзеркалення його діяльності за всі попередні роки. Від
Одеської Державної Академії Будівництва та Архітектури конференцію привітала науковець С. Кучеренко,
яка підтримала необхідність з‟ясувати ключові етапи державотворення в Україні. Дослідниця побажала
конференції плідної праці та публікації всіх її матеріалів. Від національно-культурної автономії українців
Камчатки наукову конференцію привітав перший заступник голови правління НКАУ Камчатки В.
Пилипчук, який наголосив, що конференція є важливим науковим і суспільним заходом, вона буде сприяти
кращому розумінню нашої історії, певною мірою допоможе відповісти на запитання: ”Хто ми? Яких
батьків? Ким і за що були закуті?”, які поставив геній українського народу Тарас Шевченко. А вже
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розуміння цього допоможе багатьом українцям відчути себе представниками великого народу, дасть наснагу
для наполегливої праці зі зміцнення та розбудови Української держави. Українці Камчатки щиро прагнуть,
щоб рідна ненька-Україна стала економічно міцною, демократичною і процвітаючою Європейською
країною! Хай Господь допоможе громадянам України та українцям всього світу у здійсненні цієї святої
мети”! Від Університету “Києво-Могилянська Академія” наукову міжнародну конференцію привітала
науковець Н. Москваленко, яка наголосила на тому, “що є добрим знаком, що українська діаспора в Росії,
Москві, зокрема Український Державний Університет розпочав вивчення та аналіз державотворчих процесів
в Україні, ми бажаємо вам успіху у цій роботі. Від Львівського Інституту Фізичної Культури міжнародну
наукову конференцію привітав її ректор, професор, Мирослав Герцик, який наголосив на необхідності
співпраці в контексті підготовки кадрів фізичної культури для української діаспори в Росії, оздоровчих
фізичних таборів, семінарів.
Від Донецького Національно Університету, історичного факультету наукову конференцію “Українська
держава – етапи розвитку” привітала науковець В. Афанасьєва, яка наголосила “на актуальності теми і
необхідності налагодження наукових зв‟язків Українського Університету м. Москви з Донецьким
університетом в контексті подальшої співпраці. Від імені студентів історичного факультету Національного
Педагогічного Університету ім. М. П. Драгоманова конференцію привітав Ярослав Пилипчук, який побажав
конференції успішної роботи. Промовець наголосив, що плідна праця наукової конференції буде вагомим
здобутком в розвитку історичної науки в Українській державі. Від Українського Університету м. Москви
конференцію привітав вчений секретар професор О.Храбан, який доповів, що УУМ, окрім проведення
наукових конференцій, розпочав активно наукову діяльність. За останні 2000-2003 роки в УУМ на Вченій
Раді з захисту кандидатських і докторських дисертацій, яку очолює академік П.П.Кононенко, захистилися на
здобуття наукового ступеня кандидат та два науковця і один на здобуття наукового ступеня доктора наук.
“Сьогодні за рішенням Вченої Ради я маю честь вручити диплом кандидата технічних наук та атестат
доцента нашому технічному представнику в Львові Василю Смичку”.
Конференцію також привітав ректор Університету “Львівський Ставропігіон” Роман Мокрик, який
наголосив, “що за активну участь в роботі Університету “Львівський Ставропігіон від 28 серпня
(протоколом №8) Вчена Рада присвоїла звання професора ректору УУМ Віктору Ідзьо. Від ректорату УУМ
конференцію привітав ректор УУМ, доктор історичних наук, професор член-кореспондент МАНЄ Віктор
Ідзьо, який “наголосив, що за активну співпрацю з УУМ, а також в Рік РФ в Україні ректор Університету
“Львівський Ставропігіон” атестований званням професора Українського Університету м. Москви”.
На конференції була проведена презентація монографії Віктора Ідзя “До історії однієї могили на
Закерзонні” (Львів, Сполом 2003), в обговоренні якої взяли участь: професор М.Лабунь, професор Р.Мокрик,
професор О.Храбан, професор В.Ідзьо, доцент М.Козак, доцент В.Смичок, голова УВКР– М.Горинь, голова
Перемишського відділення Спілки Українських Політв‟язнів в Польщі – Дмитро Богуш, член правління
товариства Любачівщина – С.Петришин, член Ради Українців в Німеччині – Я.Філь, член Ради українських
істориків Тернополя – В.Штокало та інші.
На конференції було заслухано більше 30 наукових доповідей:
1. Р.Т.Шмагало. Мистецька освіта і процеси державотворення в Україні 1917-1920-х років. (Львів. Україна).
2. В.Я.Мороз. Історичний досвід організування Східно-Європейського простору. (Торонто. Канада).
3. І.Глібовицький. Творча постать Ісидора Воробкевича у літературній спадщині Івана Франка та музичних
дослідженнях Станіслава Людкевича. (Івано-Франківськ. Україна).
4. В.Ідзьо. В.Артюх. Становлення та поетапний розвиток Трипільської цивілізації. (Львів. Україна).
5. Н.Баран. Матеріальна та духовна культура населення Львова за даними археології. (Львів. Україна).
6. Я.Пилипчук. Встановлення Київської держави в період Київської Русі. (Київ).
7. Г.Дробенко. Історія, як базис при розробці стратегії розвитку відповідної теорії. (Львів. Україна).
8. В.Москваленко. Особливості соціальної політики в Україні. (Київ. Україна).
9. о. В.Зінько, о. М.Коваль, В.Андрушко, О.Огірко. Вплив Української Церкви на державотворення. (Львів.
Україна).
10. Г.Марченко. Наукові астрономічні знання близькосхідних цивілізацій та їх поширення на території
України. (Київ. Україна).
11. Л.Мартин. Стан сім‟ї в Українській державі. Спроба аналізу. (Львів. Україна).
13. О.Храбан. Селянське повстання 1775 року -Коліївщина в українській історії. (Москва. Росія).
14. В.Чекалюк. Вплив преси діаспори на творення української держави. (Київ. Україна).
15. З.Ковалюк. Сучасні проблеми українців в Керчі в контексті становлення та розвитку державності в
Україні. (Керчь. Україна).
16. Л.Єременко. К.Розумовський – останній гетьман Лівобережної України. (Львів. Україна).
17. М.Козак. Українська держава очима сусідів. (Перемишль. Польща).
18. В.Афанасьєва. Релігійний ракурс політичної боротьби в сучасній Україні. (Донецьк. Україна).
19. Є.Руденко. Проблема інформаційного права в Європі, як приклад для України (Київ. Україна).
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20. Р.Мокрик. Я.Кміть. Львівський Університет “Ставропігіон”, як освітній заклад в незалежній Україні.
(Київ. Україна).
21. Ю.Седляр. Роль НАТО в українсько-російських відносинах на сучасному етапі. (Київ. Україна).
22. Ю.Гудима. Корони в архітектурі Львова (Львів. Україна).
23. С.Кучеренко. Становлення української національної ідеї і сучасне її розуміння (Одеса. Україна).
24. В.Ідзьо. Українська культура у XVII-XVIII столітті у взаємовідносинах з російською культурою
(історико-філософський аспект), (Москва).
25. Л.Тимків. Мистецька спадщина скульптора та різьбяра Андрія Коверка (Львів. Україна).
26. о. М.Пришляк. Українська держава як виразник відновлення Української Греко-Католицької Церкви
(Рим. Італія).
27. В.Смичок. Релігійний світогляд в незалежній Україні (Львів. Україна).
28. Є.Козак. Поетичний екскурс в історію України (Львів. Україна).
29. М.Горинь. УВКР - як орган для задоволення потреб української діаспорою (Київ. Україна).
30. М.Лабунька. ООН як фактор у державотворенні України з перспективи українського політичного
емігранта (Філадельфія. США).
31. Я.Мисак. Кримська область, як складова України – історія та сучасність (Ялта. Україна).
32. Я.Філь. Українці в другій світовій війні (Мюнхен. Німеччина).
На другий день були підведені підсумки, згідно з якими наукова конференція загалом виконала своє
завдання зі з‟ясування розвитку Української держави на різних етапах.
Було вислухано зауваження та пропозиції щодо подальшого проведення такої міжнародної наукової
конференції наприкінці вересня 2005 року від учасників: о. В.Зінька, М.Козака, В.Андрушка, В.Балож,
О.Делікатного та інших. Матеріали наукової конференції “Українська держава – етапи розвитку” будуть
опубліковані в VІІІ томі Наукового Вісника Українського Історичного Клубу м. Москви.
На адресу конференції прийшли привітання від П.Кононенка (Київ. Україна), Б.Чопика (Нью-Джерсі,
США), Я.Дашкевича (Львів, Україна), В.Буртняка (Гамільтон, Канада), В.Грабовецького (Івано-Франківськ,
Україна), які з певних причин не могли взяти участі в конференції.
Під час неформальної зустрічі були вислухані пропозиції та зауваження учасників конференції В.Ідзьо,
Р.Мокрика, О.Храбана, М.Лабуньки, О Делікатного, В.Смичка, М.Козака, М.Пришляка та інших учасників
щодо винесення питань на наступну конференцію.
Рекомендовано наступній конференції розширити міжнародний спектр вивчення проблеми.
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Міжнародна наукова конференція ”Галицьке Євангеліє 1144-2004 в історичному,
культурному та духовному житті Європи” ( 15-16 квітня 2004 р., Івано-Франківськ)
15-16 квітня 2004 р. в Івано-Франківську в приміщенні Івано-Франківського Краєзнавчого музею
відбулась наукова конференція: ”Галицьке Євангеліє 1144-2004 рр. в історичному, культурному та
духовному житті Європи”, яку організували Український державний університет, Український Історичний
Клуб міста Москви, Краєзнавчий музей м. Івано-Франківська за сприянням Івано-Франківського відділення
“Просвіта” ВУТ ім. Т. Шевченка, Клубу української інтелігенції м. Івано-Франківська ім. Б. Лепкого.
Конференція проходила під головуванням ректора Українського державного університету, голови
Українського Історичного Клубу м. Москви, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента
МАНЄ, Віктора Ідзя.
У міжнародній науковій конференції взяли участь вчені з Росії (Москва), України: Київ, Львів, ІваноФранківськ, Тернопіль, Польщі (Перемишль), Чехії (Прага), Канади (Гамільтон), Бразилії (Парана).
Конференція була присвячена вивченню історичної пам‟ятки української літератури, писемності та
культури Галицького Євангелія 1144 р., яка ось уже впродовж століть перебуває в Москві і, на жаль, слабо
досліджена науковцями.
Конференцію відкрив ректор УУМ, голова УІК, доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо, який
наголосив, що ініціатива конференції належить українським організаціям Москви, які дякують вченим
Краєзнавчого музею Івано-Франківська за можливість провести її в серці міста в Ратуші.
Конференцію привітав господар, директор Івано-Франківського Краєзнавчого музею Ярослав Штиркало,
який наголосив, що з питання вивчення Галицького Євангелія в Україні робляться перші кроки і дуже добре,
що українські науковці з Москви ініціювали нове відкриття та вивчення Галицького Євангелія. Безсумнівно,
наголосив промовець, сьогодні його треба вивчити історикам, філологам, культурологам та
мистецтвознавцям, а також науковцям від релігійних конфесій. З цією метою передаю слово ректору,
професору Віктору Ідзьо, який намагався науково вивчити проблему ідентичності Галицького Євангелія
1144 року.
Зі свого боку ректор УУМ, голова УІК, професор Віктор Ідзьо подякував за надання приміщення та
участь наукових працівників музею у спільній науковій конференції: «Галицьке Євангеліє 1144-2004 в
історичному, культурному та духовному житті Європи” і подарував музею IV томи Наукового Вісника
УУМ, VIII томів Наукового Вісника УІК, свої монографії: “Українська держава в ХІІІ ст.”, “Історія
України”, “Ранньослов‟янське суспільство, ранньослов‟янська державність та зародження і становлення
християнства на території України“, Українська діаспора в Росії”, “До історії однієї могили на Закерзонні”,
“Кельтська цивілізація на території України”, наголосив на актуальності дослідження Галицького Єванлегія.
Наступним міжнародну наукову конференцію: ”Галицьке Євангеліє 1144-2004 в історичному,
культурному та духовному житті Європи” привітав від Товариства «Просвіта» голова Івано-Франківського
відділення Степан Волковецький, який наголосив, що проблема перевидання Галицького Євангелія є
актуальною. На жаль, справа вивчення історії України за 10 років незалежності не зрушилась з місця.
Особливо це стосується політики Української держави з українською діаспорою, яка проводиться в‟яло. Всі
науково-культурні заходи проводяться не послідовно і не підкріплені фінансовою допомогою, особливо це
стосується української діаспори в Росії. Тому вивчення українських старожитностей в Російській Федерації
є прерогативною справою української держави. Такій співпраці української держави з українською
діаспорою промовець бажає успішної праці. Ця конференція – це перший крок до її успішного початку.
Від Івано-Франківської облдержадміністрації Міжнародну наукову конференцію: ”Галицьке Євангеліє
1144-2004 в історичному, культурному та духовному житті Європи” привітав начальник відділу
національностей та міграції Марко Путко, який наголосив, що облдержадміністрація буде всіляко
підтримувати наукову діяльність УУМ та УІК, зокрема друкованого органу Наукових Вісників, в яких
висвітлюються проблеми українських старожитностей в РФ. Доповідач побажав конференції успішної праці.
Від вчених Прикарпатського Університету міжнародну наукову конференцію привітав доцент
історичного факультету Петро Арсенич, який наголосив на актуальності вивчення Галицького Євангелія.
Видання ідентичної копії Галицького Євангелія є науковою необхідністю і воно має бути підтримане
українським Урядом та Президентом.
Від Національного Університету “Київський Політехнічний Інститут” конференцію привітав науковий
співробітник кафедри соціології Геннадій Мрченко, зазначивши, “що УУМ та УІК активно співпрацюють з
київськими науково-освітніми та громадськими організаціями. Сьогоднішня наукова конференція в ІваноФранківську – це продовження такої співпраці, якій доповідач побажав подальшої активізації.
Від Інституту Менеджменту Тернопільської Академії Наук Міжнародну наукову конференцію привітав
директор, доцент Ігор Пилипів, який розповів, що українським науковцям дуже важко працювати в
російських архівів, оскільки там їм відмовляють в осягненні всіх наявних документів та матеріалів. УІК та
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УУМ, як російські організації, роблять конкретну наукову справу на користь української науки, які треба
активно підтримувати. Галицьке Євангеліє, вивчення якого починає конференція, цьому яскравий приклад.
Від Університету “Львівський Ставропігіон” конференцію привітав заступник директора Інституту
Східної Європи, доцент Василь Смичок, який наголосив, що вивчення Галицького Євангелія, яке
знаходиться в Москві, це початок великої роботи зі стародавніми українськими пам‟ятками. На думку
промовця, Галицьке Євангеліє засобами Української держави повинно бути негайно перевидане для
подальшого наукового вивчення.
Конференцію від колективу Львівського державного музею релігії привітав науковий працівник Вадим
Артюх, який наголосив на необхідності всестороннього вивчення всіх аспектів розвитку книг та
книгонаписання на території Українського Прикарпаття, додавши, що вивчення Галицького Євангелія після
його видання, це тільки близьке майбутнє українських вчених. Належить сконцентрувати всю свою увагу на
вивченню українських старожитностей, які знаходяться в Росії, зокрема в Москві та Петербурзі.
Від Івано-Франківського державного художнього музею конференцію привітав його директор
М.Дейнека, який наголосив, що вивчення художніх мініатюр Галицького Євангелія є актуальною
проблемою, яка невідома мистецтвознавцям. Варто Українській державі приділити більше уваги науковцям
з української діаспори, особливо з вивчення українських старожитностей в Росії.
Від Івано-Франківського музею М. Фіголя конференцію привітала директор Тетяна Фіголь, яка
наголосила на актуальності висунутої теми конференції. Галицьке Євангеліє являється найвизначнішою
пам‟яткою української релігійної культури, яку належить активно вивчати.
Від Товариства “Україна” конференцію привітала довголітній голова Івано-Франківського правління
Олександра Синиця, яка підкреслила актуальність вивчення та перевидання Галицького Євангелія.
Від Клубу української інтелігенції ім. Б. Лепкого конференцію привітала президент Уляна Сальська, яка
наголосила на актуальності вивчення українських архівів в РФ. На думку промовці, Галицьке Євангеліє – це
перший етап такого вивчення професором Віктором Ідзьо, яке розпочалось слідом за з‟ясуванням проблеми
української державності в ХІІІ столітті. Було б дуже добре, щоб Івано-Франківські науково-освітні та
громадські організації долучились до активної співпраці з УІК та УУМ з розробки українських архівів в РФ.
Від редакції газети “Галичина” конференцію привітав Роман Гладиш, який наголосив, “що газета
всебічно висвітить перебіг конференції, з‟ясує всі аспекти, які порушені нею.
Наукову конференцію від українських науково-релігійних організацій Бразилії привітав отець УГКЦ
Василь Зінько, який наголосив на актуальності часу перевидання цієї унікальної пам‟ятки, яка відома в
цілому світі. Галицьке Євангеліє повинно стати доступним як для науковців, так і для релігійних діячів.
Від науково-культурної громадськості Чехії конференцію привітала історик Марія Прокопюк, яка
наголосила, “що в Чехії всі наявні Чеські Євангелія взяті на особливий облік, їх письмо, тексти, мініатюри,
написи, ретельно вивчаються. Всі решта Чеські Євангелія, які знаходяться за кордоном, зокрема в
Німеччині, Австрії, Чеська держава давно перевидала і ретельно вивчає. Порушено питання про їх передачу
в національну скарбницю Чехії. На думку промовці, так належить чинити і Українській державі, зокрема у
конкретному випадку з Галицьким Євангелієм 1144 року, яке треба повернути в Україну.
Від українських науковців Польщі наукову конференцію привітав, доцент Михайло Козак, який зазначив,
що наукова конференція є актуальною з огляду на те, що аналогічні українські реліквії знаходяться і в
Польщі, які там теж слабо досліджуються. Ситуація з вивчення та перевиданням українських
старожитностей, зокрема, із Євангеліями в Польщі є майже трагічна. Українська громадськість Польщі
порушує ці питання перед польським урядом, але відповіді не отримує. Дослідник з Польщі закликав
ухвалити в резолюції конференції пункт, згідно з яким держави, в яких знаходяться стародавні українські
старожитності такого типу як Галицьке Євангеліє 1144, повинні за свій рахунок перевидати їх і ввести в
науковий обіг.
Привітав наукову конференцію представник УІК в Канаді Василь Буртняк, який наголосив, “що як
галичанин і виходець з Тернопільщини дуже радіє з того, що українці-галичани мають у своєму
національному активі таку стародавню святиню, як Галицьке Євангеліє 1144 року. На думку промовця,
треба зробити все, щоби Галицьке Євангеліє хоча би в факсимільному перевиданні спочатку повернути в
Україну для подальшого вивчення його науковцями. На думку В.Буртняка, українська держава повинна
робити всі спроби у переговорах з урядом РФ, щоб повернути цю унікальну святиню в Україну.
Від редакції релігійно-культурного радіо “Дзвони” конференцію привітала його редактор Марія
Солодчук, “яка наголосила на актуальності висунутої теми конференції: ”Галицьке Євангеліє 1144-2004 в
історичному, культурному та духовному житті Європи”. На думку промовці, його негайно належить
перевидати для подальшого всебічного вивчення.
На Міжнародній науковій конференції було виголошено більше 20 наукових доповідей. Вагомі, які
викликали жваву дискусію та полеміку, такі:
1. Віктор Ідзьо. Галицьке Євангеліє 1144-2004, як національна стародавня історична пам‟ятка
українського народу (Росія. Москва).
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2. Т.Фіголь. Релігійна культура Галицької Русі в ХІ-ХІІ століттях (Україна. Івано-Франківськ).
3. В.Артюх. Галицьке Євангеліє та знаки і символи в печерах ранньохристиянських пам‟ятках (Україна.
Львів).
4. Г.Марченко. Галицьке Євангеліє та митці стародавнього Галича (Україна. Київ).
5. У.Скальська. Галицьке Євангеліє, як українська культурно пам‟ятка (Україна. Івано-Франківськ).
6. В.Смичок. Дослідження криптологічних написів Галицького Євангелія (Україна. Львів).
7. І.Пилипів. Релігійні відносини та пам‟ятки культури Київської Русі в розпорядження УГКЦ (Україна.
Тернопіль).
8. В.Зінько. Петрова Церква і книжна культура (Бразилія.Парана).
9. П.Прокопюк. Чеські та українські стародавні євангелія. Проблема вивчення (Чехія. Прага).
10. М.Козак. Українські Євангелія в Польщі. Проблема вивчення (Перемишль. Польща).
11. В.Калина. Галицьке Євангеліє та сучасна українська культура (Україна. Івано-Франківськ).
12. В.Твердохліб. Проблеми реставрації ікон та євангелій (Україна. Івано-Франківськ).
В резолюції конференції було записано звернення до української влади з проханням перевидання та
подальшого повернення в Україну Галицького Євангелія 1144 року з метою його наукового вивчення.

Фото 1. Подаркок наукових праць УУМ та УІК дирекції Івано-Франківського Краєзнавчого музею під час
конференції «Галицьке Євангеліє 1144-2004 в історичному, культурному та духовному житті Європи» .

Фото 2. Науковий виступ Президента Клубу української інтелігенції м. Івано-Франківська ім. Б. Лепкого, У.
Скальської під час конференції «Галицьке Євангеліє 1144-2004 в історичному, культурному та духовному житті
Європи» .
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Фото 3. Подаркок наукових праць УУМ та УІК науковому відділу мерії міста Івано-Франківська під час
конференції «Галицьке Євангеліє 1144-2004 в історичному, культурному та духовному житті Європи» .

Фото 4. Надання інформації Івано-Франківській телекомпанії «Галичина» під час конференції «Галицьке
Євангеліє 1144-2004 в історичному, культурному та духовному житті Європи».
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Міжнародна наукова конференція “Скелі та печери на території України та Європи в язичницький
та християнський період історії”( 5-6 травня 2004 р., Львів)
Міжнародна наукова конференція ”Скелі та печери на території України і Європи в язичницький і
християнський період історії” відбулася 5-6 травня 2004 року в Львові в приміщенні львівського відділення
Спілки письменників України.
Конференція організована Українським державним університетом (УУМ), Українським Історичним
Клубом міста Москви (УІК) за участю Інституту Східної Європи, що при Університеті “Львівський
Ставропігіон”.
Конференція проходила під головуванням Голови Українського Історичного Клубу, ректора
Українського державного університету м Москви, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента
Міжнародної Академії Наук Євразії (МАНЄ), лауреата Премії ім. Академіка І.Крип‟якевича – Віктора Ідзьо.
У конференції взяли участь вчені: України – Київ, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль; Росії –
Москва; Італії – Рим; Польщі – Перемишль.
З промовою до учасників конференції звернувся організатор та головуючий конференції Голова УІК,
ректор УУМ, професор Віктор Ідзьо, який наголосив, що конференція буде намагатися з‟ясувати проблему
ролі скель та печер на території України і Європи в язичницький і християнський період історії. Така
ініціатива вченим УУМ пов‟язана з тим, що на сьогоднішній час накопичилося багато пам‟яток, які треба
систематизувати та вивчати. Ми знаємо, що така робота вже розпочалась вченими Росії у всіх регіонах РФ.
Тому конференція ”Скелі та печери на території України і Європи в язичницький і християнський період
історії” ставить за мету привернути увагу наукової української громадськості до проблеми з аналогічними
проблемами щодо вивчення таких пам‟яток в Україні. Важливо, що сьогодні ці пам‟ятки швидко
руйнуються і потребують негайного втручання і вивчення вченими. За таких обставин бажаємо вченим
України та Європи поступу в їх дослідженнях в контексті з‟ясування ролі цих пам‟яток в язичницький та
християнський час. Наступним привітав конференцію від Національної Спілки Письменників голова її
Львівського відділення Л. Різник, розказавши, що письменники України зафіксували велику кількість
легенд, пов‟язаних зі скельними та печерними культовими пам‟ятками. Цілком можна припустити, що
власне вони, легенди, можуть стати в нагоді у з‟ясуванні суті проблеми ролі скель та печер на території
України і Європи в язичницький і християнський період історії. Від Інституту Народознавства Національної
Академії Наук конференцію привітав директор Верхньо-Дністровської археологічної експедиції О.
Корчинський, який наголосив, що дуже добре, що Український Університет Москви ініціював таку
прекрасну наукову конференцію. Роботи у цій царині непочатий край, тому побажав конференції успішної
праці. Від Українського державного університету м. Москви конференцію привітав, вчений секретар,
професор О. Храбан, який наголосив, що цією проблематикою займався колишній голова Вченої Ради УУМ,
доктор історичних наук, професор, Б. Тимощук, тому в річницю його смерті, вшановуючи пам‟ять великого
вченого, ми вирішили організувати цю наукову конференцію. Від Київського національного політехнічного
університету, від кафедри соціології, конференцію привітав науковець Г. Марченко, який зазначив, що
печерні та скельні культові пам‟ятки Подніпров‟я слабо дослідженні і потребують ретельного вивчення,
тому плекає надію, що дана конференція ”Скелі та печери на території України і Європи в язичницький і
християнський період історії” приверне наукові кола Київщини, Дніпровського регіону до вивчення ролі
скель та печер Подніпров‟я в язичницький та християнський час. Від Львівського національно університету,
історичного факультету міжнародну наукову конференцію привітав директор археологічного музею ЛНУ Р.
Чайка, який виголосив, що вивчення і систематизація скельних та печерних пам‟яток потребує сьогодні
активної наукової праці, тому добре, що міжнародна наукова конференція взялась за з‟ясування цих
проблем. Від Інституту Східної Європи, що при Університеті “Львівський Ставропігіон”, конференцію
привітав заступник директора В. Смичок, який зазначив, що в сферу діяльності інституту також входять
проблеми, які пов‟язуються вивченням скель та печери на території України та Європи в язичницький і
християнський період історії, тому він бажає міжнародній науковій конференції плідної праці. Від науковців
Волинського державного університету, археологів Міжнародну наукову конференцію ”Скелі та печери на
території України і Європи в язичницький і християнський період історії” привітала науковець Г.Сохацька,
яка доповіла, що скелі і печери теж є на Волині. Дана проблема через брак коштів та фахівців слабо
досліджується і не виділена в окрему наукову проблему. Тому дана конференція повинна покласти початок
систематичному вивченню всіх скельних пам‟яток та печер по всій Україні і на Волині зокрема. Від
науковців Польщі міжнародну наукову конференцію привітав М. Козак, який наголосив, що скелясті масиви
та печери широко представлені на Перемищині, які сьогодні слабо досліджуються польськими вченими. Ця
конференція – це поштовх польським вченим для активного з‟ясування їх ролі в становленні язичницької та
християнської релігії. Ця проблема є актуальною і для польських вчених робить конференцію своєчасною і
актуальною в контексті вивчення скель та печер на території всієї Європи.
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Зі схожим привітання виступив професор М. Прийшляк з Риму, який наголосив, що скелі та печери є
яскравим джерелом, які засвідчують перехід від язичництва до християнства на території України та
Європи, тому потребують ретельного вивчення. Від Львівського музею історії та релігії Міжнародну
наукову конференцію ”Скелі та печери на території України і Європи в язичницький і християнський період
історії” привітав науковий співробітник В. Артюх, який наголосив, що він активно ось уже впродовж 20
років займається вивченням скель та печер на території Українського Прикарпаття та Подністров‟я,
внаслідок вивчення яких кристалізував наукове світобачення їх функціонування в язичницький та
християнський час, яким поділиться на цій конференції.
На конференції було заслухано 16 доповідей:
1. В.Ідзьо. Історія вивчення скельних культових пам‟яток на притоках Дністра на прикладі культової
пам‟ятки “Монастир” (Москва).
2. Г.Марченко. Астральні пам‟ятки в скелях та печерах Подніпров‟я (Київ).
3. В.Артюх. Деякі підсумки робіт щодо пошуку печерних пам‟яток на Дністрі (Львів).
4. М.Козак. Скельні та печерні пам‟ятки на Перемильщині (Перемишль).
5. Р.Чайка. Печерний комплекс біля с. Крехів (Львів).
6. В.Олійник. Дослідження печер на Заліщичинні (Тернопіль).
7. І.Радківець, П.Радківець. Львів підземний (Львів).
8. В.Цвєтков. Праруська святиня, або центр слов‟янського всесвіту – до проблеми дослідження Урічських
скель на Сколівщині (Дрогобич).
9. О.Корчинський. Печерні храми в околицях м. Миколаїв Львівської обл. (Львів).
10. О.Мазур. Скелі та печери на Львівщині (Львів).
11. О.Храбан. Релігійні вірування в язичницький та християнський час і скелі та печери як додатковий
засіб для утвердження віри (Москва).
12. Я.Александрович-Павличко. Збруцький ідол як структура для вірувань з скельного масиву на горі
Богит (Львів).
13. І.Дрогомерецький. Скельні та печерні комплекси в “Вовчинецьких горах”, поблизу Івано-Франківська
та їх релігійне використання (Івано-Франківськ).
14. М.Пришляк. Роль печерних храмів у становленні християнства (Рим. Італія).
15. В.Смичок. Інфразвукова діагностика в печерах (Львів).
16. Г.Сохацька. Перспектива вивчення скель та печер на Вольні (Луцьк).
На другий день конференції в Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана
Франка відбулась презентація наукових видань: IV томів Наукового Вісника Українського Університету, та
VIII томів Наукового Вісника Українського Історичного Клубу м. Москви.
Були проведені підсумки конференції, згідно з якими вона загалом виконала своє завдання зі з„ясування
проблеми ”Скель та печер на території України і Європи в язичницький і християнський період історії” .
Було вислухано зауваження та пропозиції щодо подальшого проведення такої міжнародної наукової
конференції наприкінці вересня 2005 року від учасників: О.Корчинського, Р.Чайки, В.Артюха, В.Смичка,
В.Ідзьо, О.Храбана, з питання подальшого проведення міжнародних наукових конференції за аналогічною
тематикою та інших.
Матеріали наукової конференції ”Скелі та печери на території України і Європи в язичницький і
християнський період історії” будуть опубліковані в Х томі Наукового Вісника УІК.
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Міжнародна наукова конференція “Релігійна культура Європи та зародження і становлення
християнства на території України” ( 28-29 квітня 2005 р., Івано-Франківськ)
28-29 квітня 2005 року в приміщенні Івано-Франківського краєзнавчого музею відбулась Міжнародна
наукова конференція “Релігійна культура Європи та зародження і становлення християнства на території
України”.
Конференція, яка була присвячена 10-літтю заснування Українського Історичного Клубу м. Москви (УІК)
(1995-2005), організована Українським державним університетом міста Москви (УУМ), Краєзнавчим музеєм
м. Івано-Франківська, Івано-Франківським відділенням ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка та Українським
Історичним Клубом м. Москви.
Конференція проходила під головуванням ректора УУМ, голови УІК доктора історичних наук,
професора, провідного наукового співробітника Інституту Українознавства МОН України, Віктора Ідзьо.
У конференції взяли участь вчені з України: Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Керчі (АР. Крим),
Росії – Москви, Італії (Рим), Польщі (Перемишль), Чехії (Прага), Бразилії (Парана).
Зі вступною промовою до учасників Міжнародної наукової конференції звернувся організатор і
головуючий, доктор історичних наук професор Віктор Ідзьо, який наголосив, що конференція покликана
вивчати процеси становлення релігійної культури Європи та виникнення і утвердження в язичницькому
середовищі християнства.
Ці процеси вивчала членкиня УІК доктор історичних наук І. П. Русанова, та почесний голова УІК доктор
історичних наук Б.О.Тимощук. Тому і сьогодні ці проблеми привертають увагу вчених Українського
Історичного Клубу м. Москви, який в науковому відділенні істориків-релігієзнавців досліджує ці проблеми.
Саме це відділення УІК ініціювало проведення конференції “Релігійна культура Європи та зародження і
становлення християнства на території України” в контексті святкування 10-ліття Українського Історичного
Клубу (1995-2005). Приємно що цю ініціативу підтримав колектив науковців Івано-Франківського
Краєзнавчого музею, який займається аналогічним вивченням проблем розвитку християнства на
Прикарпатті, тому вдячний директору, науковцю, кандидату біологічних наук Ярославу Штиркалу та
заступнику директора кандидату історичних наук, доценту Прикарпатського національного університету
Михайлу Паньківу за допомогу у організації та проведенні цієї конференції.
До учасників та гостей конференції з привітанням звернувся директор Івано-Франківського краєзнавчого
музею п. Ярослав Штиркало. “Шановні науковці, учасники та гості конференції, вітаю Вас на
Прикарпатській землі і бажаю плідної роботи. На Прикарпатті та Подністров‟ї з незапам‟ятних часів
розвивалася своєрідна релігійна культура, в лоні якої зародилося та розвинулося християнство. Всі ці
процеси потребують подальшого дослідження. Надіюсь, що наша конференція проллє світло на окреслені
перед учасниками конференції, проблеми в з‟ясуванні яких, я бажаю Вам успіху”.
Слово для привітання було надано кандидату філологічних наук, доценту, Степану Волковецькому,
голові обласного правління ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка, який у своїй промові наголосив, що вивчення
релігійної культури та зародження християнства в Україні в наш час є знаменним явищем, оскільки на
престол римського первосвященика вступив Папа Бенедикт XVI, високого рівня науковець, філософ та
теолог, який духовно бажає об‟єднати всіх християн. Тому вивчення на наукову рівні всіх процесів, які
відбувалися в християнстві, допомогло б сьогодні об'єднати в єдине ціле бодай би християн в Україні.
Знаменно також, що конференція відбувається перед Великодніми святами і я від імені Товариства бажаю їй
успішних результатів. Від колективу Українського державного університету та Українського Історичного
Клубу м. Москви конференцію привітав вчений секретар, професор Олег Храбан, який зазначив, що
релігійну культуру Європи і України сьогодні потрібно поглиблено вивчати, особливо напередодні вступу
України в Євросоюз. Надіюся, що сьогоднішні наукові доповіді вчених, що взяли участь в конференції,
дозволять висвітлити порушені проблеми. Бажаю конференції успішної роботи. Від Вчених Римського
Університету конференцію привітав колишній його ректор, доктор філософських, політологічних наук,
професор, отець М. Пришляк, який сказав, що взяв участь в конференції тільки тому, що висунуті вченими
проблеми з вивчення релігійної культури Європи та зародження і становлення християнства на території
України є актуальними не тільки для вчених в Європі та Україні, але й у світі. Власне сьогодні наукова
думка в Європі задає собі питання, а яке релігійне становище і які релігійні процеси в Україні проходили
напередодні прийняття нею християнства. Як сьогодні допомогти Україні, щоби ці процеси завершилися
консолідацією християн. Власне під таким кутом зору я бажав би, щоб наша конференція вивчала релігійну
культуру Європи та зародження і становлення християнства на території України. Від науковців
Прикарпатського національного університету конференцію привітав доцент Петро Арсенич, який розповів,
що Прикарпаття має своєрідну релігійну культуру, яка з незапам‟ятних часів тісно пов‟язана з
західноєвропейською. Це доводять численні письмові та археологічні джерела. Територія України є
однорідною в своєму релігійному розвитку з Західною Європою, тому цей процес треба бачити як єдиний,
розвиток якого призвів до кристалізації християнської культури. Промовець наголосив на необхідності
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глибшого вивчення всіх цих процесів і побажав конференції успішної роботи. Від Київського Національного
Університету “Київський політехнічний інститут” конференцію привітав науковий співробітник кафедри
соціології Геннадій Марченко, який наголосив, що релігійними процесами на Київщині займається всі
останні роки і що вони на території України, зокрема з епохи становлення християнства, є єдиним процесом.
Сьогодні, на думку промовця, треба вичленити регіональні особливості розвитку християнства і це завдання
належить закласти в основу роботи конференції, якій він побажав успішної роботи. Від науковців міста
Івано-Франківська конференцію привітала заступник міського голови з наукової роботи, кандидат
історичних наук, доцент Прикарпатського національно університету Ганна Карась, яка зазначила, що
релігійні процеси та зародження і становлення християнства на території України треба вивчати в контексті
формування світобачення єдності українського народу, його християнського минулого та майбутнього. Від
Інституту Східної Європи, що при Університету Львівський Ставропігіон, конференцію привітав заступник
директора, кандидат технічних наук, доцент Василь Смичок, який наголосив, що вивчення релігійних
процесів в Східній Європі є важливим аспектом в роботі інституту, і побажав конференції плідної праці.
Від Інституту Менеджменту Тернопільської Академії Наук конференцію привітав директор, кандидат
історичних наук, доцент Ігор Пилипів, який наголосив, що християнська ідеологія, релігієзнавство
вивчається і в його закладі для виховання християнської культури у студентів.
Від музею Історії Релігії наукову конференцію привітав науковий співробітник, кандидат історичних
наук, Вадим Артюх, який наголосив, що релігійною культурою на Прикарпатті та Подністров‟ї займається
все життя, про що свідчать його численні наукові праці та розвідки. Поглиблення вивчення цих процесів є,
на думку промовця, основним завданням цієї конференції. Від науковців та краєзнавців Прикарпаття
конференцію привітав заступник директора музею, кандидат історичних наук, доцент Михайло Паньків,
який наголосив на необхідності вивчення язичництва та становлення і розвитку християнства на території
Прикарпаття. Від українських науковців Польщі конференцію привітав доцент Михайло Козак, який
зауважив, що історією християнства зокрема діяльністю греко-католицьких священників у ХІХ-ХХ
століттях займається давно. Дослідником написана велика монографія про загиблих під час ІІ Світової війни
українських греко-католицьких священиків, тому він бажав би, щоб українські вчені вивчали також релігійні
процеси, які відбувалися на території Закерзоння. Наукову конференцію привітала і голова Клубу
Української Інтелігенції ім. Богдана Лепкого, кандидат технічних наук, доцент Уляна Скальська, яка
наголосила на необхідності видати всі праці вчених, що увійшли до програми конференції з метою
подальших напрацювань з вищеозначеної теми. Наукову конференцію “Релігійна культура Європи та
зародження і становлення християнства на території України” привітали також голова Товариства ім. Петра
Могили, Богдан Горбовий, голова Української релігійної громади Чехії Марія Прокоп‟юк, духівник
Української релігійної громади Парани (Бразилія) о. Василь Зінько, член Української релігійної громади
Криму (Керч), Захарій Ковалюк. Від греко-католиків Львова привітав конференцію санскритолог Василь
Кобилюх, від Івано-Франківських бібліотечних працівників – заступник директора Івано-Франківської
обласної бібліотеки ім. І. Франка Галина Горбань, якій для бібліотеки були подаровані Наукові Вісники УІК
(11 томів, 13 книг), та Наукові Віснки УУМ (7 томів), інші учасники та гості конференції.
В програмі Міжнародної наукової конференції були заявлені такі доповіді:
1.В.Ідзьо. Релігійна культура Європи та зародження і становлення християнства на території України
(Москва).
2.о. М.Пришляк. Релігійна філософія Сократа та Платона та її місце в християнській філософії (Рим).
3.О.В.Зінько.Релігійні відносини у Європі в час переходу від язичництва дл християнства (Парана).
4.О.Храбан. Релігійні відносини на території Росії в передхристиянську епоху приходу Київської Русі.
(Москва).
5.М.Козак. Становлення Перемиської катедри. (Перемишль).
6.В.Артюх. Релігійні відносини на Прикарпатті та Подністров'ї в час становлення християнства (Львів).
7.Г.Марченко. Релігійні відносини в слов‟янському суспільстві на території України в передхристиянську
добу (Київ).
8.В.Смичок. Орден бенедиктианців його історія та роль у християнській церкві (Львів).
9. М.Прокоп'юк. Історіяукраїнцвів Чехії(Прага).
10.Б.Горбовий. Релігійна та громадська діяльність Петра Могили (Львів).
11.Г.Карась. Збереження і розвиток української духовної музичної культури в західній діаспорі (Івано Франківськ).
12.о. Іван Рибарук. Подвижники церковної єдності українського народу (Криворівня).
13.О.Малик. Релігійні громади Львова в ХХ столітті (Львів).
14П.Арсенич. Галицькі священничі родини та їх роль в духовному та культурному житті Галичини (ХІХ-ХХ
ст.), (Івано-Франківськ).
15.І.Пилипів. Національно-патріотична діяльність греко-католицького духовенства в 20 – 30-х роках ХХ
століття (Тернопіль).
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16.О.Баран. Внесок сільської інтелігенції календарних і громадсько-політичних свят в Галичині (20-30 роки
ХХ ст.), (Івано-Франківськ).
17.Релігійна культура та зародження християнства в Криму (Керч).
18.М.Паньків. Сучасна календарна обрядовість у міській культурі (Івано-Франківськ).
19. В.Кобилюх. Релігійне світобачення українців через призму філологічних джерел (Львів).
20.М.Вуянко. Вишняківський монастир на Рогатинщині (Івано-Франківськ).
21.В.Твердохліб. Липівська чудотворна ікона Божої Матері (Івано-Франківськ).
22.У.Головчанська. Утвердження християнства в Галицькому князівстві (Івано-Франківськ).
23.С.Осташа. Облік, збереження та експонування сакрального мистецтва у Івано-Франківському
краєзнавчому музеї (Івано-Франківськ).
На адресу конференції надійшли привітання від: доктора філологічних наук, професора, академіка П.
Кононенка (Київ), доктора історичних наук, професора, академіка В. Грабовецького (Івано-Франківськ),
доктора історичних наук, професора Я. Дашкевича (Львів), доктора філософських та теологічних наук,
професора, Івано-Франківського владики УГКЦ, Софрона Мудрого та інших.
Наступну Міжнародну наукову конференцію з вивчення проблем з культурного, етнічного та релігійного
розвитку, які проходили на території Прикарпаття та Подністров‟я, оргкомітет вирішив провести в ІваноФранківську 27-28 квітня 2006 році.

Фото 1. Учасники І Міжнародної наукової конференції «Релігійна культура Європи та зародження і становлення
християнства на території України» ( 28-29 квітня 2005 р., Івано-Франківськ).

Фото 2. Учасники І Міжнародної наукової конференції «Релігійна культура Європи та зародження і
становлення християнства на території України» в гостях у музеї та бібліотеці професора М.Фіголя на
запрошеня учасниці конференці, його дружини Тетяни Фіголь.
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І Міжнародна наукова конференція
«Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі». Ялта, 5 - 9 червня 2005 року.
І Міжнародна наукова конференція «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі»
відбулася 5-9 червня 2005 року в Ялті в приміщенні Кримського Гуманітарного Університету.

І Міжнародна наукова конференція «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі»
організована Українським державним університетом (УУМ), Українським Історичним Клубом міста Москви
(УІК) та Кримський Гуманітарним Університетом(КГУ), Центром Кобзарства міста Ялти.

Вона проходила під головуванням ректора УУМ, доктора історичних наук, професора, членкореспондента (МАНЄ), завідувача Кафедрою українознавства Університету «Львівський Ставропігіон»,
В.С. Ідзьо.
У ній взяли участь вчені з Росії, Польщі, Канади, США, Австралії, України: Київ, Дніпропетровськ,
Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Переяслав-Хмельницький, Кривий Ріг, Черкаси, Миколаїва, Ялти.
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З вступною промовою до учасників конференції звернувся організатор та головуючий конференції Голова
УІК, ректор УУМ, професор Віктор Ідзьо, який наголосив, що конференція буде намагатися з‟ясувати
проблему «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі», яка визріла і реалізувалась
внаслідок копіткої роботи вчених Укрнаїнського державного університету міста Москви та його
представництва в Ялті, яке очолює по Кубані та Криму, директор Центру Кобзарства в Ялті, доцент Олексій
Федорович Нирко.
Конференція була підтримана вченими та ректором Кримського Гуманітарного Університету, які
постприяли її проведенню в конференцзалі КГУ. Конкретні напрацювання вчених УУМ та КГУ, Центру
Кобзарства міста Ялти привели до того, що сьогодні ми маємо прекрасні доповіді та учасників вивчення цієї
проблеми майже з всіх континентів світу.
Ініціатива проведення І Міжнародної наукової конференції «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та
народному епосі» належить УУМ і пов‟язується тим, що на сьогоднійшній час, накопичилося багато
пам‟яток кобзарського мистецтва, письменства та прикладного мистецтва як в Росії так і на Кубані, де живе
велика кількість українського населення, яка ще не забула, а в більшосмті і цікавиться та розвиває
кобзарське мистецтво.
Зокрема на Кубані діють чисельні фольклорні та пісенні ансамблі, які використовують для супроводу своїх
творів стародавній український інструмент - бандубу. Надіюсь, що нашою конференцією ми розпочнемо
систематизувати, та вивчати кобзарське мистецтво.

Хочу наголосити, що робота по вивченню кобзарського мистеутва та культури вже розпочалась вченими
в РФ, зокрема на Кубані. Тому конференція «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі»
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ставить за мету привернути увагу широкої наукової української громадськості до проблем з вивчення таких
пам‟яток в Україніта світі де проживає українська діаспора.
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Слід наголосити, що сьогодні проблема вивчення кобзарської спадщини, після відновлення незалежності
України, потребуює негайного втручання держави і фінансування для подальшого вивчення вченими. За
таких обставин бажаємо вченим, які приїхали з регіонів України, Росії, США, Канади, Польщі, Австралії
активно взяти участь у І Міжнародній Науковіі Конференції «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та
народному епосі» і зробити свій науковий вклад.
На завершення свого виступу, ректор УУМ, доктор історичних наук, професор В. Ідзьо від Українського
Університету м.Москви подарував ректору Кримському Гуманітарному Університету, професору М.
Ігнатенку Наукові Вісники УУМ з побажаннями подальшої активної твочої співпраці…
Наступним привітав конференцію від Кримського Гуманітарного Університету м. Ялти(КГУ), ректор
професор Микола Ігнатенко, який наголосив, що Центром Кобзарства, який діє у складі КГУ, вченими,
доцентом, директором центру Кобзарства Олексієм Федоровичес Нирком зафіксовано велику кількість
кобзарських метеріалів з Криму та Кубані, фольклор, легенди, історичні повісті про відомих та маловіломих
кобзарів, стародавні бандури. Вся ця спадщина відображена в його наукових працях. Велика робота О.Ф.
Нирка в рамка Центру Козарства і привела дл нашої І Міжнародної наукової конференції «Кобзарство - в
історії, літературі, культурі та народному епосі», якій від імені КГУ ми бажаємо успіху.
Дальше від Центру Кобзарства міста Ялти та від представництва УУМ у Кубані та Криму конференцію
привітав, доцент Олексій Федорович Нирко, який наголосив, що дуже добре, що Український Університет м.
Москви і зокрема ректор доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо ініціював таку прекрасну наукову
конференцію «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі», яка сьогодні відбувається в
місті Ялті. Це плід багаторічної праці, прелставництва УУМ, яке очолив доцент КГУ, директор центру
Кобзарства Олексій Федорович Нирко в 1995 році. Дякуючи УУМ м.Москви відбулись наукові експедиції на
Кубань, де зафіксовано велику кількість метеріалів з Кубані: фольклор, легенди, історичні повісті про
відомих та маловіломих кубанських кобзарів, які відображені в моїх наукових працях виданих в Наукових
Вісниках УУМ та Наукових Вісниках Українського Історичного Клубу міста Москви. Велика робота
Представництва УУМ у Кубані та Криму і привела до нашої І Міжнародної наукової конференції
«Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі». Слід наголосити, що ідея проведення
конференції по кобзарству в Ялті всеціло належить професору Віктору Ідзьо. Представництво УУМ у Кубані
та Криму, яке я очолюю з 1994 року по 2005 роки, вирішило підтримати ініціативу УУМ та злучити її з
можливостями КГУ та Центру Кобзарства. Надіюся, що це нам вдалось, оскільки роботи у царині вивчення
кобзарства непочатий край.Тому тому думаю, що започаткована справа буде продовжуватися усіми
прибушими на конференцію учасниками та гостями...
Хочу наголосити, що з Українським Університетом міста Москвив Центр Кобзарства співпрацює з 1994
року, що вилилося в 2005 році в реалізацію певної розробленої прогрпми по співпраці, зокрема І
Міжнародної наукової конференції по кобзарству. Так, це, певний ювілей, який ми святкуємо нинішньою
нашою кобзарською громадою. Власне акативна науково-дослідна співпраця, експедиції на Кубань вилилася
у відкриття УУМ свого преставництва по Кубані та Криму з центром в місті Ялті на базі Ялтинського
Центру Кобзарства і який я очолюю ось уже 10 років…
Хочу також подякувати, наголосив на завершенняч привітання О.Ф. Нирко всім учасникам та гостям
конференції з України, Росії, Польщі, США, Канади, Австралії за активну участь у роботі І Міжнародної
наукової конференції «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі», яка розпочалася в
місті Ялті.
З привітання до конференції виступили також учасники конференції з Росії, Польщі, Канади, США,
Австралії. України: Київ, Дніпропетровськ, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Переяслав-Хмельницький,
Кривий Ріг, Черкаси, Миколаїва, Ялти, які побажали І Міжнародній наукові конференції «Кобзарство - в
історії, літературі, культурі та народному епосі», плідної праці.
На конференції було заслухано більше 20 наукових доповідей. Подаємо основні, які визвали жваву
дискусію та обговорення:
1.В. Ідзьо. Кобзарська тематика на шпальтах Наукового Вісника Українського державного ніверситету та
Наукового Вісника Українського Історичного Клубу міста Москви. (Москва. Росія)
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2.О. Нирко. Ізот Діброва - лицар кубанського кобзарства. (Ялта.Україна)
3.О. Попович. Бандурні традиції Перемишля. (Перемишль. Польща)
4.Б. Попович. Міжнародні фестивалі бандурної музики в Перемишлі. (Перемишль.Польща)
5.Б. Жеплинський. Кобзарство - еліта українського народу. (Львів.Україна)
6.Лаура Сем мес. Бандура на Батьківщині та Північній Америці (Бонн, США)
7.В. Дутчак. Бандуристи діаспори - вихідці з Галичини. (Івано-Франківськ)
8.А. Горняткевич. Кобза, бандура, кобза-бандура, «кобза» та ( знову) кобза.(Едмонтон, Канада)
9.Д. Ковальчук. Кобзарство в церковно-релігійній традиції українського народу. (Львів.Україна)
10.С. Набок. Традиції кобзарства в українській культурі і театр М.Старицького.Точки дотику. (Київ.Україна)
11.М. Долгов. Кобзарський ренесанс в Криму у першій половині ХХ століття. (Дніпропетровськ.Україна)
12.В. Момрель. Попередні результати дослідження двох експонатів музею кобзарства. (ПереяславХмельницький. Україна)
13.Н. Барабаш.До історії кобзарства: фонд Миколи Білозерського. (Кривий Ріг.Україна)
14.В. Мішалов. Харківська школа гри на бандурі. (Мельбурн.Австралія)
15.С. Зозуля. Тема українського кобзарства в спадщині Ніжинської вищої школи. (Київ.Україна)
16.Т. Шаленко. Сучасний стан кобзарства та його перспективи в майбутньому. (Львів. Україна)
17.В. Січко. Муніципальний колегіум як центр духовного формуванння та розвитку кобзарського мистецтва
на Миколаїщивні. (Миколаїв. Україна)
18.О. Семинюшенко. Кобзарська культура - світоглядні аспекти. (Київ.Україна)
19.Ю. Котляр. Кобзарство в часи радянського тоталітарного режиму.(Київ.Україна)
20.І. Волошин. Кобза та бандура.(Черкаси. Україна)
21.О. Кіндратюк. Мандрівні кобзарі в сучасносносу українському побуті.(Ялта.Україна)
В рамках конференції відбувся також концерт самодіяльної капели бандуристів, яку очолює О.Ф. Нирко,
в католицькому костелі міста Ялти.
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Учасники конференції відвідали та поклали квіти на пам‟ятнику видатного українського письменника
Степана Руданського на могилі якого бандурист Тарас Лазуркевич зіграв народні пісні...

Після відвідин пам‟ятника-могили українського поета та байкара та водночас визначного ялтинського
лікаря, Спепана Руданського учасники першої Міжнародної намукової конференції «Кобзарство - в історії,
літературі, культурі та народному епосі» поклали квіти до пам‟ятника Лесі Українип, що знаходиться біля
музею Лесі Українки…
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Після покладення квітів до пам‟ятника Лесі Українки та фотографії на пам‟ять, в музею Лесі Українки в
Ялті для учасників та гостей конференції відбулася екскурсія по музею, яку провела директор музею
Олександра Вісич.

Для учасників та гостей конференції відбувся та урочистий концерт за участю відомих бандуристів Тараса
Лазуркевич та Віктора Мішалова.

В останній день роботи конференції у відпочивальній зоні Ялтинського костелу, відбулась неформальна
зустріч учасників та гостей конференції. На ній були проведені підсумки, згідно яких вчені прийшли до
висновку, що вона в основному виконала своє завдання по з„ясуванню проблеми «Кобзарство - в історії,
літературі, культурі та народному епосі»[1].
Були заслухані зауваження та пропозиції щодо подальшого проведення ІІ Міжнародної наукової
конференції «Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі!» в 4-8 липня 2006 року в Ялті,
від організаторів та учасників: В. Ідзьо, В. Мішалова, А. Горнаткевича, О. Попович, О. Нирка, О. Семиліт та
інших. Під кінець конференції Олексі Нирко, немовби щось передчуваючи і повністю довіряючи своєму
другу…, передав ще ненадруковану свою нову книгу «Кобзарство Криму та Кубані» професору Віктору
Ідзьо для рецензування та опублікування… і не помелився, оскільки він добре розбирався в людях…
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Обоє друзів були сповнені творчих планів, які збиралися реалізовувати в 2006-2007 роках, передусім
видання монографії О. Нирка, видання матеріалів І Міжнародної наукової конференції та підготовки до ІІ
Міжнародної наукової конференції «Кобзарство Криму та Кубані»… Такі плани підтримали під час
неформальних зустрічей і В. Мішалов, голова Ялтинської «Просвіти» В. Олійник, учениця О. Нирка, відома
бандуристка О. Семиліт та інші…[2].

Учасники та гості конференції склали подяку, гостю конференції, професійному фотографу із Чікаго
(США) пану Володимиру Шилову за прекрасні цифрові фотографії, якими він увіковічнив роботу
конференції в Ялті.Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Кобзарство - в історії, літературі,
культурі та народному епосі» опубліковані в Х томі Наукового Вісника Українського Університету міста
Москви. На адресу конференції прийшли привітання від П. Кононенка (Київ.Україна), Б. Чопика (НюДжерсі. США), О. Храбана (Москва), Я. Дашкевича (Львів.Україна), М. Прокоп‟юк (Чехія), В. Буртняка
(Гамільтон. Канада), О. Ласки з Щеціна (Польща)[3].
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І Міжнародна наукова конференція ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ століття –
історія, релігія, культура (246-2006) ”. ( 28-29 квітня 2006 р., Івано-Франківськ)
28-29 квітня 2006 року в приміщенні міської Ратуші Івано-Франківського Краєзнавчого музею, відбулась
І Міжнародна наукова конференція: ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246-2006),
яка була присвячена 1750-ти літтю першої літописної згадки готського історика Йордана про стародавній
Галич – Galtis. Варто наголосити, що ініціатор проведення цього заходу, є доктор історичних наук,
професор, академік Віктор Ідзьо, в рамках наукових досліджень та монографії зі стародавньої історії
Галичини, вивчивши та проаналізувавши джерела, визначив дату заснування її згідно зі свідченнями
Йордана та умовно встановив час святкування та проведення наукових дискусій з цього приводу в рамках
міжнародної наукової конференції.
І Міжнародна наукова конференція ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ століття – історія, релігія, культура” (2462006) була організована Українським державним університетом міста Москви (УУМ), Краєзнавчим музеєм
Івано-Франківська, Клубом української інтелігенції міста Івано-Франківська імені Богдана Лепкого та
Українським Історичним Клубом міста Москви (УІК).
Конференція проходила під головуванням ректора УУМ, голови УІК м. Москви, доктора історичних
наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту Українознавства МОН України, академіка
Міжнародної Академії Наук Євразії – Віктора Ідзя.
У І Міжнародній наукові конференції: ” Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(2462006). Взяли участь вчені з України: Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Галича, Росії-Москви,
Італії-Риму, Чехії-Праги.
Зі вступною промовою, відкриваючи конференцію до учасників та гостей, звернувся організатор та
головуючий ректор УУМ, професор Віктор Ідзьо, який наголосив, що конференція організовується вперше і
покликала вчених вивчати процеси становлення та розвитку державотворчих процесів на території Галичини
і зокрема зародження та становлення його столичного центру – міста Галича.
Напередодні конференції вийшла нова монографія професора Віктор Ідзя “Галицька держава – процеси
етнотворення і становлення (III-XII ст.). – Львів, Камула, 2005, 351 с., яка буде презентуватися на
конференції. Хочу наголосити, що праця напрацьована на московських архівах, матеріалах та працях, які
сконцентровані в московських книгозбірнях. Власне вона, на думку рецензентів, а це Ярослав Дашкевич,
Петро Кононенко, Володимир Грабовецький та інші, зробила поступ у вивченні означеної конференцією
проблеми.
Сьогодні на конференцію прибули гості від Академії Наук Вищої Школи України (АНВШ), тому я
першому надаю слово доктору філологічних наук, професору, академіку АНВШ України, завідувачу
кафедрою українознавства Івано-Франківського медичного університету Володимиру Качкану.
Академік Валодимир Качкан у своєму виступі наголосив, що має честь взяти участь і привітати учасників
та гостей І Міжнародної наукової конференції: ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія,
культура”(246-2006) від імені Президії, відділення українознавства Академії Наук Вищої Школи України
(АНВШ). Власне від Президії АНВШ України він має доручення сьогодні привітати на рідній землі, в
рідному місті в Ратуші, найвизначному місці, вручити Диплом і посвідчення академіка Академії Наук Вищої
Школи України ректору Українського Університету в Москві, талановитому історику та українознавцю,
доктору історичних наук, професору Віктору Ідзьо. Його бурхлива діяльність в Москві посприяла виходу в
світ прекрасних українознавчих монографій, які популяризують українську державність, історію, культуру в
середовищі російського суспільства, української діаспори та в Україні.
Його доробок значний, думаю, що колись його енергійна діяльність буде гідно оцінена Українською
державою, українською та міжнародною громадською думкою, як сьогодні з наданням звання академіка
АНВШ України за 20 прекрасних наукових монографій, оцінена вченими, українськими академіками з
АНВШ України. Науковий доробок уже академіка Віктора Ідзьо дійсно визначний. Це і Український
Історичний Альманах Росії, Українська Історична Газета Росії, Історико-Філологічний Вісник, ХІІ томів
Наукових Вісників Українського державного університету міста Москви, ХІІ томів Наукових Вісників
Українського Історичного Клубу м. Москви.
Власне академік Віктор Ідзьо об‟єднує в Москві всіх, хто підтримує нашу українську культуру та
державність. Власне Міжнародні наукові конференції “Українська діаспора в Росії” в Москві організував і
проводить для світового українства теж він – академік Віктор Ідзьо, за що висловлюємо йому велику подяку.
Не забуває він і України. Відомо, що зараз він і завідувач Кафедри українознавства Університету
“Львівський Ставропігіон”, де заснував нового типу науковий журнал “Українознавець” за вимогами ВАК
України та вимогами Болонської конвенції, якого вийшло два числа, і який високо оцінений державною на
науковою думкою...
Власне з цим великим доробком, як із званням академіка, я вітаю сьогодні Віктора Святославовича Ідзьо
від імені Академії Наук Вищої Школи України, бажаючи подальшої, активної творчої праці…
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Водночас зичу учасникам І Міжнародної наукової конференції: ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія,
релігія, культура”(246-2006) успішної роботи”.
Від науковці Прикарпаття з організацією І Міжнародної наукової конференції: ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ
ст. – історія, релігія, культура” (246-2006) та отриманням звання академіка АНВШ України, ректора УУМ
Віктора Ідзьо привітав директор Івано-Франківського Краєзнавчого музею, науковець, кандидат біологічних
наук, Ярослав Штиркало, який наголосив, що ось уже втретє в міській Ратуші в музеї – найпрестижнішім
місці міста Івано-Франківська, його уродженцем, нині академіком Віктором Ідзьо організовується і
проводиться спільно з музеєм міжнародна наукова конференція. Знаковим є й те, що власне в Ратуші в якій
протягом 300 років існування міста Івано-Франківська проводились найгучніші урочистості в житті міста,
сьогодні вручено Диплом та посвідчення академіка АНВШ України, його уродженцю Віктору Ідзю. Він став
першим академіком серед івано-франкіців у ХХІ столітті.
«Приємно, що як співорганізатор конференції одним із перших маю честь його сьогодні в рідних стінах
Івано-Франківської Ратуші привітати від імені всієї інтелігенції та вчених Прикарпаття”.
Від вчених та науковців Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, історичний
факультету, який в свій час закінчив академік Віктор Ідзьо, зі званням академіка АНВШ України привітав
кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Михайло
Паньків. Він подякував за організацію академіком Віктором Ідзьо І Міжнародної наукової конференції, якій
побажав плідної роботи. Переконаний, що конференція своїм науковим доробком наблизить нас до
з‟ясування проблеми виникнення стародавнього Галича.
Від вчених та дирекції національного заповідника “Давній Галич” І Міжнародну наукову конференцію:
”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246-2006), як і її організатора академіка Віктора
Ідзя привітав генеральний директор “Національного Заповідника Давній Галич” – науковий керівник,
дійсний член IKOMOS Олександр Береговський, який зазначив, що з‟ясування проблеми становлення та
розвитку стародавнього Галича є першорядним її завданням. Добре, що вчені, зокрема академік Віктор
Ідзьо, організацією міжнародної наукової конференції в Івано-Франківську ставить завдання вивчення
етногенезу стародавнього Галича в рамках наукової дискусії, яку ми всі будемо проводити тут на
конференції. Добре, що до цієї конференції він особисто ретельно підготувався. Особливо хочу наголосити
на виході так потрібної нам вченим нової монографії “Галицька держава – процеси етнотворення і
становлення (III-XII ст.)» (Львів, Камула, 2005, 351 с.), яка щойно презентувалася на конференції і один
примірник якої подарований національному заповіднику “Давній Галич”. Надіюсь, що нинішня дискусія на
конференції додасть нам наснаги для подальшої роботи з апробованої теми. Також побажав конференції
успішної роботи.
Від колективу Українського Університету м. Москви, істориків Українського Історичного Клубу м.
Москви, ректора УУМ, голову УІК міста Москви Віктора Ідзьо з наданням йому вченого звання академіка
Академії Наук Вищої Школи України як і з успішною організацією конференції привітав вчений секретар
УУМ, професор Олег Храбан, який наголосив, що Галичина відіграла велику роль в історії Європи та
України, тому сьогодні її історію, а особливо етногенез стародавнього Галича, потрібно посилено вивчати.
Від імені вчених УУМ та істориків з УІК побажав конференції успішної роботи”.
Від вчених Римського Університету і водночас від професорсько-викладацького складу Українського
Католицького Університету, ректора УУМ з наданням йому звання академіка Академії Наук Вищої Школи
України, як із організацією І Міжнародної наукової конференції привітав колишній ректор Римського
університету, доктор філософських, політичних наук, професор о. Михайло Пришляк. “Вчений наголосив,
що академіка Віктора Ідзя як великого вченого знає вже більше 5 років за монографіями: “Українська
держава в ХІІІ столітті”. (Івано-Франківськ, 1999), “Ранньослов‟янське суспільство, ранньослов‟янська
державність і зародження та становлення християнства на території України. Агенція Релігійної
Інформації”. (Львів 2001), “Українська діаспора в Росії. Історія, наука, релігія”. (Львів. БАК. 2002),
”Кельтська цивілізація на території України”. (Львів, Сполом. 2002), “До історії однієї могили на
Закерзонні”. (Перемишль-Львів, Сполом, 2003), “Історія України”. (ПП “Бодлак”, Львів, 2003), “Українcька
держава в ІХ-ХІІІ століттях”. (Львів, Сполом, 2004), “Раннньослов‟янське суспільство і ранньослов‟янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України. Видання ІІ доповнене і
перероблене”. (Львів, Сполом, 2004),”Українська Повстанська Армія – згідно з аналізом свідчень німецьких
та радянських архівних джерел”. (Львів, Сполом, 2005), “Галицька держава – процеси етнотворення і
становлення (III-XII ст)”. (Львів, Камула, 2005).
Доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо є
членом поважної міжнародної наукової установи, Міжнародної Академії Наук Євразії, а з сьогоднішнього
дня ще й академіком Академії Наук Вищої Школи України. Його наукова праця в Росії є просто унікальною
для нас, просто необхідною, оскільки його наукові праці є дуже потрібні українському християнському
суспільству та зокрема УГКЦ. От і сьогодні ми зібралися на прекрасну міжнародну наукову конференцію,
яка покликала нас вивчати історію Галичини. Галичинабула однією із перших у Східній Європі, яка
злучилася з Вселенською Церквою. Час згадки Йордана про Галич, це і час проникнення в Галичину і
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Україну християнства. Власне під таким кутом зору я бажав би також вивчати історію стародавньої
Галичини і розвитку Галича зокрема”.
Від науковців історичного факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника І
Міжнародну наукову конференцію: ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура” (246-2006)
привітав учасник конференції, доцент Петро Арсенич, “який наголосив, що Галичина має свою власну
культуру, яка формувалася навколо стародавнього Галича. Територія Галичини спів розмірна з територією
Західної Європи і власне вона більше з стародавніх часів була пов‟язана з нею, тому, на думку дослідника, її
треба вивчати в контексті вивчення таких країн як Польща, Угорщина, Чехія та Литва. Без сумніву
визначення Йорданом 246 року, як часу функціонування Галича, теорія, яку висунув академік Віктор Ідзьо, є
цікавим науковим доробком, який треба розвивати на даній конференції, якій, як і її організатору Віктору
Ідзьо, я бажаю успіху”.
Від Інституту Менеджменту Тернопільської Академії Народного господарства конференцію привітав
директор кандидат історичних наук, доцент Ігор Пилипів, який наголосив, “що історію Галичини в контексті
вивчення краєзнавства вивчають студенти очолюваного ним інституту. Поглиблення знань з історії
Галичини і зокрема Галича є сьогоденною необхідністю, і тому я бажаю конференції успішної роботи”.
Від Інституту Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон” І Міжнародну наукову
конференцію та її організатора Віктора Ідзьо з отриманням звання академіка АНВШ України привітав
заступник директора кандидат технічних наук, доцент Василь Смичок.
Заступник директора Інституту Східної Європи, кандидат технічних наук, доцент Василь Смичок також
наголосив, що автор презентованої нині монографії ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія,
культура”, ректор Українського державного університету в Москві, академік Віктор Ідзьо, як засновник і
організатор УУМ, в наступному році святкує 15-ти ліття утворення в Москві Українського Університету
(1992-2007) великою міжнародною науковою конференцією “Українська діаспора в Росії”. Під його орудою
на цей час вийшло ХІІ томів Наукового Вісника Українського Університету ( 2001-2006). Також в Москві як
історик-академік Віктор Ідзьо організував і очолив Український Історичний Клуб міста Москви, видав в
1995 році Український Історичний Альманах в Росії, з 1996 по 1997 роки – Українську Історичну Газету в
Росії (10 номерів), та на цю пору видав ХІІ томів Наукового Вісника Українського Історичного Клубу (19972006).
Що стосується нинішньої конференції, то В.Смичок також зазначив, що вивчення історії Галичини і
історії стародавнього Галича зокрема, є важливим аспектом у роботі Інституту Східної Європи, тому
побажаю конференції успішної роботи”.
Від Київського національного університету “Київський політехнічний інститут” І Міжнародну наукову
конференцію привітав науковий співробітник кафедри соціології Геннадій Марченко, який наголосив, “що
обрання ректора УУМ Віктора Ідзьо, академіком АНВШ України, це велика подія в житті науки та її
організації. Ось скоро 10-років, як я присутній на всіх заходах, які Віктор Святославович організовує у
Москві та в Україні. До цього він має талант від Бога. І щоразу він привідкриває моловідомі та
слабодосліджені сторінки історії України. Ось і сьогодні прекрасна тема конференції “Галицька держава ІІІХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246-2006). Власне історичними та релігійними процесами в Галичині я
займаюся всі роки, особливо мене цікавлять астрономічні святилища та культові споруди Галичини. Тому
надіються в контексті вивчення розвитку стародавнього Галича на вивчення культових та астрономічних
споруд на території Галича. Ще раз вітаю організатора академіка Віктора Ідзьо та учасників з конференцією,
якій бажаю успішної роботи”.
Від Львівського музею історії релігії Міжнародну наукову конференцію привітав кандидат історичних
наук, науковий співробітник Вадим Артюх, який привітав ректора УУМ Віктора Ідзьо з обранням його
академіком АНВШ України та організацією міжнародної наукової конференції у себе на Батьківщині, в
Івано-Франківську. Це немов би конференція зі славою, хоча за цією славою стоїть важка громадська
робота. З одного боку цікава конференція, яка супроводжується дискусіями, аналізом та апробацією джерел,
так і нової концепції, монографії з історії Галичини, з іншого боку – обрання і вручення в рідному місті в
Ратуші ректору УУМ, професору Віктору Ідзьо диплома академіка. Цікаве закінчення, яке я побажав би всім
нам... Однак, якщо повернутися до історії сходження академіка Віктора Ідзьо, то я один із перших зустрів
Віктора Ідзьо в Україні 8 жовтня 1998 року на Міжнародній науковій конференції “Медобори і духовна
культура давніх та середньовічних слов‟ян”, яка була приурочена до 150-ти річчя виявлення Збруцького
“Святовида”, і ця наша зустріч виявилася не випадковою. Власне вона поклала початок наукові співпраці. За
період співпраці нами було опубліковано більше 20-ти наукових праць. Більше 8 років ми спільно брали
участь більше як у 10-ти міжнародних наукових конференціях, презентаціях. Вершиною співпраці є
організація цієї конференції.
Варто наголосити, що доктор історичних наук, академік АНВШ Віктор Ідзьо сприяв виходу цього року
моєї праці ”Язичництво та раннє християнство стародавньої Галичини”. (Львів, Cполом. 2006, 237 с.), під
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його керівництвом я захистив і кандидатську дисертацію, за що я йому особисто вдячний. Надіюсь, що наша
співпраця і в подальшому буде плідною. Ще раз дякую за можливість взяти участь в конференції...” .
Від українських вчених у Празі І Міжнародну наукову конференцію і обрання Віктора Ідзя академіком
АНВШ України привітала історик Марія Прокоп‟юк, яка наголосила на необхідності вивчення взаємин
Галичини з Чехією, подякувала за запрошення на конференцію.
І Міжнародну наукову конференцію від імені Клубу української інтелігенції ім. Богдана Лепкого міста
Івано-Франківська привітала його Президент, кандидат технічних наук, доцент Уляна Скальська, яка
наголосила, “що згідно з рішенням Клубу української інтелігенції ім. Богдана Лепкого історика – академіка
Віктора Ідзя обрано Дійсним Членом Клубу української інтелігенції ім. Богдана Лепкого міста ІваноФранківська і вручила йому посвідчення №15. Президент Клубу Уляна Скальська наголосила на
необхідності активно вивчати історію Галичини і столичного центру Галича, привітала її організатора з
обранням академіком АНВШ України.
Від колективу обласної Івано-Франківської бібліотеки ім. І. Франка учасників І Міжнародної наукової
конференції: ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246-2006) привітала заступник
директора Галина Горбань, яка привітала ректора УУМ голову УІК м. Москви Віктора Ідзя за обрання
академіком АНВШ України, подякувала за подаровані ХІІ томів Наукового Вісника УУМ та ХІІ томів 14
книг Наукового Вісника УІК м. Москви.
Від аспірантів та студентів Прикарпаття з обранням академіка АНВШ України та прекрасно
організованою І Міжнародною науковою конференцією: ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія,
культура” (246-2006), ректора УУМ, голову УІК м. Москви Віктора Ідзьо привітав Ростислав Лещишин,
“який побажав великому і першому організатору міжнародних наукових конференцій в Москві і від
української діаспори в Україні наснаги у подальшій роботі.
В програмі І Міжнародної наукової конференції: ” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія,
культура”(246-2006) були заявлені і виступили наступні учасники конференції:
1. В.Ідзьо. Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246-2006), (Москва).
2. В.Качкан. Галицька література ХІ-ХІІІ століть (Івано-Франківськ).
3. о .М.Пришляк. Галичина і Західна Європа – етапи політичних та релігійних взаємовідносин. (Рим).
4. О.Храбан. Галичина і українська діаспора в Росії (Москва).
5. В.Артюх. Стародавній Галич на Дністрі. Пошуки і реконструкції (Львів).
6. М.Паньків. Календарна обрядність у міській культурі Галичини (Івано-Франківськ).
7. Г.Марченко. Галицькі астрономічні центри (Київ).
8. М.Прокоп‟юк. Галичина та Чехія – історичні паралелі (Прага).
9. В.Смичок. Галицька історія та роль християнської церкви (Львів).
10. П.Арсенич. Галицькі священничі родини та їх роль в духовному та культурному житті стародавньої
Галичини (Івано-Франківськ).
11. У.Скальська. Б.Лепкий про стародавню історію Галичини (Івано-Франківськ).
12. Я.Штиркало. Громадськість стародавньої Галичини (Івано-Франківськ).
13. Р.Лещишин. Освіта в стародавній Галичині (Івано-Франківськ).
14. І.Пилипів. До питання виникнення греко-католицизму в Галичині (Івано-Франківськ).
15. О.Береговський. Національний заповідник “Давній Галич” – та процеси вивчення історії
стародавнього Галича (Галич).
У підсумок до учасників та гостей І Міжнародної наукової конференції: ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. –
історія, релігія, культура” (246-2006) звернувся її організатор, академік Віктор Ідзьо, який подякував усім
присутнім за участь у конференції, яка далась так важко, і наголосив: “Як вірно зазначив директор Музею,
УУМ проводить у Ратуші уже третю Міжнародну наукову конференцію, а отже, останню в ІваноФранківську, на батьківщині, в Україні тому, що “Бог любить Трійцю”. Взагалі мені сподобалася ідея та
пропозиція мого вчителя історика М. Калини, що необхідно за “Організації міжнародних конференцій”
вручати наукові премії їх організаторам. Добре було б, щоб ця премія пов‟язувалась з іменем якогось
визначного організатора, який реально проводив міжнародні наукові конференції. Я думаю, вірно наголосив
історик М.Калина, що в майбутньому вчені і таку вакантну номінацію визначать і таку премію будуть
присуджувати хоча би раз на три роки...
Це звичайно добра ідея, однак, хочу наголосити, що УУМ та УІК в Україні завершують проведення
Міжнародних наукових конференцій з об‟єктивних причин, офіційна влада не бажає підтримувати цю
справу, їй зараз не потрібна наука. В таких умовах на одному ентузіазмі працювати важко. За таких
об‟єктивних причин спрацьовує давня істина “Все має свій початок і свій кінець...”
Другою причиною того, що конференції в Україні призупиняються УУМ та УІК є те, що в 2007 році
УУМ проводитиме велику Міжнародну наукову конференцію в Москві, яка буде присвячена 15-ти літтю
(1992-2007) утворення Українського Університету в Москві. Тому всі зусилля нам потрібно буде
сконцентрувати на згуртуванні, може востаннє, із-за тиранії над українцями, російської влади, навколо
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УУМ, українських вчених в Росії, як і української діаспори в Росії, яка гине. Власне на цю велику, очевидно
теж останню конференцію під моїм керівництвом “Українська діаспора в Росії”, я Вас всіх запрошую у
Москву в 2007 році і водночас дякую за участь в останній міжнародній наукові конференції ”Галицька
держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246-2006), яку під моєю орудою УУМ та УВК проводять в
Україні. Все треба закінчувати на мажорній ноті..., очевидно як в Україні, так і в 2007 році і в Росії...
Даруйте, але далі на одному ентузіазмі без жодної фінансової підтримки, одночасно перебуваючи в
конфронтаційному полі двох тоталітарних режимів, де російський у буквальному розумінні знищує все
українське в Росії, без жодної підтримки з України, працювати неможливо...
Ймовірно, надалі колектив УУМ сконцентрується на виданні останнього свого інтелектуального
надбання – Наукових Вісників Українського Університету м. Москви.
На адресу І Міжнародної наукової конференції ”Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія,
культура”(246-2006) надійшли привітання від Міжнародної Академії Наук Євразії, зокрема від президента,
доктора технічних наук, академіка Євгена Ширяєва (Москва), завідувача кафедрою історії України
Прикарпатського національного університету, доктора історичних наук, професора Володимира
Грабовецького (Івано-Франківськ), керівника Львівського відділення Інституту джерелознавства НАН
України, доктора історичних наук, професора Ярослава Шашкевича (Львів), доктора філософських та
теологічних наук професора, ректора Івано-Франківської Теологічної Академії, владики Софрона Мудрого
(Івано-Франківськ), директора Інституту Українознавства МОН України, доктора філологічних наук,
академіка, віце-президента АНВШ України Петра Кононенка (Київ), Міжнародної Академії Інформатизації,
зокрема її віце-президента, доктора філологічних наук, академіка Богдана Чопика (США), від Українських
професіоналів Канади, члена президії, Василя Буртняка (Торонто), Голови Об‟єднання українців Росії
Олександра Руденка-Десняка (Москва).
На цьому, після зачитання привітань учасники та гості конференції перейшли до неформального
обговорення проблем вищеозначеної конференції, на чому вона й завершилась...

Фото 1. Учасники та гості І Міжнародної наукової конференції «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія,
культура»(246-2006).( 28-29 квітня 2006 р., Івано-Франківськ)

Фото 2. Вручення ректору УУМ В.Ідзьо академіком В.Качканом диплому та посвідчення академіка АНВШ
України в ратуші.
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Фото 3. Вручення ректору УУМ, академіку АНВШ України В.Ідзьо Подяки за наукову діяльність в Москві від
президента України В.Ющенка.В президії голова Івано-Франківської відділення Всеукраїнського Товариства
«Просвіта», професор С.Волковецький.

Фото 3. Вручення ректору УУМ, академіку АНВШ України В.Ідзьо посвідчення дійсного члена Клубу
української інтелігенції імені Богдана Лепкого міста Івано-Франківська та грамоту за наукову діяльність в
Москві, президентом Клубу У.Скальською.

Фото 4. Привітання ректора УУМ, горлови УІК міста Москви Віктора Ідзьо з обранням академіком АНВШ
України істориком Ростиславом Лещишином від аспірантів та студентів історичного факультету
Прикарпатського національного університету.
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Фото.5. Декан історичного факультету Прикарпатського національного університету, професор М.Когутяк,
ректор Українського державного університету м.Москви, академік В.Ідзьо під час Міжнародної наукової
конференції в Івано-Франківську.

Фото.6.Академіки: В.Грабвецький, засновник та головний редактор журналу «Українознавець» В.Ідзьо,
обговорюють вихід нового числа під час І Міжнародної наукової конференції «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. –
історія, релігія, культура»(246-2006). (Вчитель та учень).
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Фото.7. Академіки В.Грабвецький та В.Ідзьо під час зустрічі в Івано-Франківському музею Олекси Довбуша.
(Вчитель та учень).

Фото.8. Ректор Українськуого державного університету в Москві, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України В.Ідзьо, ректор Прикарпатського національного університету, доктор політичних наук,
професор І.Ципенда, учні академіка В.Грабовецького, в день завершення І Міжнародної наукової конференції
«Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура(246-2006)».(29 квітня 2006 р., Івано-Франківськ).
«Кожний час має свій початок і кінець…
Кожний час малює свій історичний портрет… - Віктор Ідзьо»
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Ялта 5-9 червня 2005 р. // Науковий Вісник Українського Університету. – М., 2006. – Т. Х. – С. 124-126.
24. В.Ідзьо. Міжнародна наукова конференція “Галицька держава-процеси етнотворення та становлення (ІІІ-ХІІІ
ст.)” – весна 2006 р. // Науковий Вісник Українського Історичного Клубу. – М., 2007. – Т. ХІІІ. – С. 144-147.
25. В.Ідзьо. І Міжнародна наукова конференція:” Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(2462006). 28-29 квітня 2006 р. – Івано-Франківськ // Науковий Вісник Українського Університету. – М., 2009. – Т.
ХІV. – С. 171-173.
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Віктор Ідзьо

Міжнародні наукові конференції
Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи
у Львові в 2008-2018 роках.

Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2018.
134

Орагінзатор міжнародних наукових конференцій у Львові, доктор, професор, академік - Віктор Ідзьо.
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Міжнародні наукові конференції Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи у 2008-2018 роках.
І Міжнародна наукова конференція Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
на тему: « “Українознавець” як новий науковий журнал з української історії, філології
України та Європи». Львів, 8 березня 2008 року.
В 7 березня 2008 року на передодні дня народження Т.Г. Шевченка, у приміщенні Львівської обласної
універсальної наукової бібліотеки (проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту
Східної Європи провела І Міжнародну наукову конференцію « Українознавець - як новий науковий журнал
з української історії та філології України, Європи та Світу».

В рамках міжнародної наукової конференції відбулась презентація всіх чисел наукового журналу
«Українознавець» за 2005-2008 роки.
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У І Міжнародній науковій конференції Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
«Українознавець як новий науковий журнал з української історії та філології України, Європи та Світу»
взяли участь вчені з України, Італії, Польші, Росії. Міст: Львова, Києва, Перемишля, Риму та Москви.

Засновника та головного редактора «Українознавця», засновника та завідувача Кафедри українознавства
та директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук
Вищої Школи України Віктора Ідзя представив учасникам ректор Університету «Львівський Ставропігіон»
Ярослав Кміт, надав слово для доповіді декан факультету економіки Університету «Львівський
Ставропігіон», доцент Сергій Звєрєв.
Слід наголосити, що у І Міжнародній науковій конференції « “Українознавець” як новий науковий
журнал з української історії та філології України, Європи та Світу» взяли участь: доктор філологічних наук,
професор, академік, віце-президент Академії Наук Вищої Школи України Петро Кононеннко з Києва,
доктор філософських та політичних наук, професор Михайло Пришляк з Риму, доцент Михайло Козак з
Перемишля з Польщі, завідувач відділу української філософії доктор філософських наук, професор Микола
Недюха, ректор УЛС, професор Ярослав Кміт, доктор історичних наук, професор Ярослав Дашкевич,
кандидат історичних наук, доцент Вадим Артюх, кандидат технічних наук, доцент Василь Смичок та багато
інших вчених.
До присутніх учасників та гостей І Міжнародної наукової конференції викладачів та студентів, звернувся
організатор конференції, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який наголосив: «що Інститут Східної
Європи, Кафедра українознавства започатковують новий напрямок своєї наукової діяльності – Міжнародні
наукові конференції. Ця І Міжнародна наукова конференція приурочена до дня народження Т.Г. Шевченка
та третій річниці активного функціонування на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи
наукового журналу «Українознавець». Академіком Віктором Ідзьо в науковій доповіді на конференції було
наголошено: «що «Українознавець» є новий науковий журнал з української історії та філології України,
Європи та Світу, він буде зближувати наукові проблеми України, Європи та Світу після Помаранчевої
революції». Вченим доктором історичних наук, академіком Віктром Ідзьо було наголошено, що: «науковий
журнал «Українознавець» функціонує у же три роки і є джерелом науково-дослідної діяльності всіх
науковців, хто сповідує наукове українознавство, як систему знань з: історії, філології, філософії на Кафедрі
українознавства Інституту Східної Європи». У висновок директор Інституту Східної Європи, завідувач
Кафедри українознавства доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо
наголосив: «що в 2007 році я завершив фактично із-за репресій російської влади та заборону проводити
українознавчі Міжнародні наукові конференції у Москві, які так яскраво відтворені в двох підсумкових
книгах: «Міжнародні наукові конференції “Українська діаспора в Росії”, “Українсько - російські
взаємовідносини” в Москві у 1997-2007 роках», та «Міжнародні наукові конференції Українського
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Історичного Клубу, Українського Університету міста Москви в Україні в першому 10 - ти літті ХХІ
століття» які щойно вийшли до першої конференції у 2008 році у Львові у видавництві «Сполом»...».

«…Отже тяглість науково-дослідних конференцій, які започатковані в Москві в 1997 році, які я проводив
до 2007 року, в 2008 році продовжується в Львові - Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи...».
Наступним на конференції з доповіддю «Науковий журнал “Українознавець” в системі Національного
наукового дослідного інституту Українознавства», виступив директор Науково-дослідного Інституту
Українознавства МОН України, доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства Інституту
Східної Європи, академік Петро Кононенко з Києва, який наголосив: «що науковий журнал
«Українознавець» є фаховим журналом з питань історії та філології. Слід наголосити, що число І, число ІІ
журналу «Українозенавець» було видано коли журнал всеціло був апробований на Кафедрі українознавства
Інституту Східної Європи. З ІІІ Числа 2007 року журнал «Українознавець», як і Кафедра Українознавства,
всеціло входять в структуру Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України, його
редакційну раду та редколегію складають фахівці з питань історії та філології. В загальному ми подаємо
його так, як він є представлений на сайті Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України.
Запрошую всіх вчених які є на І Міжнародній науковій конференції в Львові, яку організував доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо до співпраці, і пропоную проаналізувати
досягнення наукового журналу “Українознавець” вже в свіжому ІV Числі за 2008 рік…», наголосив у
висновок виступу директор Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України доктор
філологічних наук, академік Петро Кононенко».
Наступним з доповіддю виступив професор Михайло Пришляк з Риму, який, в доповіді «Філософія
Українознавця» наголосив: «що цікавими є християнсько-філософські аспекти, які висвітлюються на
шпальтах “Українознавця”, які треба в подальшому розвивати.
Наступним з доповіддю «Українознавець, як джерело знань для українців Польщі» виступив доцент
Михайло Козак з Перемишля з Польщі, який наголосив: «аналіз всіх чисел журналу дав мені підстави
наголошувати, що ми всі сьогодні на І Міжнародній науковій конференції «Інституту Східної Європи та
Кафедри українознавства» повинні вітати журнал «Українознавець», як новий науковий журнал з
української історії та філології України та Європи. Сьогодні наголосив промовець з Польщі ми
репрезентуємо нового наукового незаангажованого тигра української міжнародної науково-видавничої
індустрії, який заснував у Львові доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
Сьогодні він, як головний редактор представляє нам на конференції його нове число як сучасне українське
наукове явище, і запрошує всіх до співпраці на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи, яку він
очолює у Львові»…
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На конференції виступив з доповіддю і доктор історичних наук, професор Яросалав Дашкевич, який
наголосив на актуальності наукового доробку «Українознавця» і потреби розширення його наукової
тематики…
На необхідності якісного редагування наголосив кандидат технічних наук, доцент Василь Смичок…
Завершив конференцію своєю доповіддю «Українознавець для гуманітарних потреб економістів» декан
факультету економіки Університету «Львівський Ставропігіон» доцент Сергій Звєрєв …
І Міжнародна наукова конференція «”Українознавець” як новий науковий журнал з української історії та
філології України, Європи та Світу» яку організувала Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
закінчилася побажаннями редколегії журналу розвивати новий напрямок науки шляхом видання всіх
напрацювань учасників конференції та продовження проведення міжнародних наукових конференцій…
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ІІ Міжнародна наукова конференція Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
на тему: «Україна-Індія: історичні, культурні та релігійні відносини». Львів, 12-13 травня 2010 року.
13 травня 2010 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т. Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з
Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, завідувача
Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, провели ІІ Міжнародну наукову конференцію
на тему: «Україна-Індія: історичні, культурні та релігійні відносини».
У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Росії: Москви, Польщі: Перемишль, Італії: Риму.
Учасників та гостей привітав директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства,
директор Інституту Східної Європи, організатор наукової конференції, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який побажав вченим-учасникам успішної праці.

На конференції відбулась презентація книги вченого Василя Хитрука «Золота Булава». Київ, 2010 рік.

На ІІ Міжнародній науковій конференції Кафедри українознавства Інституту Східної Європи «УкраїнаІндія: історичні, культурні та релігійні відносини» були заслухані наступні наукові доповіді:
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1.Юрій Шилов. Походження індо-європейців і слов‟ян в світлі найдавнішої писемності(Київ).
2.Василь Кобилюх. Праукраїна і Санскрит(Львів).
3.Віктор Ідзьо. Хеттська писемність та культура, як розвинена складова писемності та культури індоєвропейської цивілізації(Москва).
4.Геннадій Гриценко. Найдавніша математична астрономія в Індії(Київ).
5.Сергій Наливайко. Індійський струмінь у “Велесовій Книзі”(Київ).
6.Степан Наливайко. Ранджида - індо-арійське козацьке прізвище(Київ).
7.Володимир Гаюк. Індійські та індо-європейські старожитності в Львівському музею історії релігії(Львів).
8.Михайло Козак. Індо-європейські старожитності Перемищини(Перемишль).
9.Вадим Артюх. Індо-європейські старожитності в басейні ріки Дністра(Львів).
10.Василь Хитрук. індо-європейські старожитності Європи та Індії(Рим).
11.Олег Огірко. Релігійні елементи індо-європейської культури в Україні(Львів).
12.Віктор Ідзьо. Індо-європейська писемність та культура, як розвинена складова писемності та культури
(Львів).
13.Віталій Грицюк. Індо-європейські старожитності Холмщини(Львів).

ІІ Міжнародна наукова конференція яку провела Кафедра українознавства Інституту Східної Європи на
тему: «Україна-Індія: історичні, культурні та релігійні відносини» закінчилася побажаннями розвивати
новий напрямок науки шляхом видання всіх напрацювань учасників міжнародної наукової конференції.
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ІІІ Міжнародна наукова конференція Кафедри ккраїнознавства Інституту Східної Європи
на тему: «Українська середньовічна держава(XIII-ХIVcт.), Українська козацька держава(XVII-XVIII
ст.) - історична спадщина сучасної Української держави ХХ-ХХІ століть». Львів, 22 листопада 2012 р.
22 листопада 2012 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з
Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, завідувача
Кафедрою українознавства директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, провела ІІІ Міжнародну наукову конференцію
на тему: «Українська середньовічна держава(XIII-ХIV cт.), Українська козацька держава(XVII-XVIII ст.) історична спадщина сучасної Української держави ХХ-ХХІ століть».
У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Росії: Москви, Польщі: Перемишль, Італії: Риму.
Учасників та гостей привітав завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної Європи,
організатор наукової конференції, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо,
який побажав вченим-учасникам успішної праці.
На ІІІ Міжнародній науковій конференції по Секціях, були заслухані наступні наукові доповіді:
Секція І. Українська середньовічна держава(XIII-ХIV cтоліття).
1.В.Ідзьо. Король Данило та Українська держава в ХІІІ-XIV століттях. Нові дослідження(ІваноФранківськ).
2.О.Огірко. Взаємовідносини короля Данила Галицького з Римською Церквою(Львів).
3.Р.Шмагало. Стилістичні ремінісценції мистецтва часів короля Данила у творчості студентів Львівської
академії мистецтв(Львів).
4.І.Жук. До проблеми популяризації корони та коронації Данила Галицького(Львів).
5.В.Гаюк. Дослідження діяльності короля Данила Галицького в Львівському музею історії релігії(Львів).
6.Л.Бурка. Висвітлення діяльності короля Данила Галицького на Радіо “Воскресіння”(Львів).
7.М.Волинський. Опера Король Данило Галицький. Історія створення(Львів).
8.М.Павлюк. Висвітлення історії Української середньовічної держави(XIII-ХIV cтоліть), Української
козацької держави(XVII-XVIII ст.). на Радіо “Воскресіння” (Львів).
Секція ІІ. Українська козацька держава(XVII-XVIII століття).
9.В.Кобилюх. Українське козацтво в дослідженні санскритологів(Львів).
10.В.Хитрук. Українське козацтво через призму індо-європейського світобачення(Рим).
11.В.Ідзьо. Відновлення Української козацької держави в середині XVII століття через призму
європейського світобачення(Київ).
12.М.Недюха. Філософське осмислення необхідності відновлення Української держави козацькою елітою
на початку XVII столітті(Київ).
13.В.Гаркуша. Правові відносини в Українській козацькій державі в XVII-XVIII століттях(Київ).
14.М.Козак. Державні та козацькі традиції міста Перемишля(Перемишль).
15.Т.Каляндрук. Козацькі характерники(Львів).
16.Геннадій Гриценко. Українське козацтво в найдавніші історичній та археологічній літературі(Київ).
17.В.Артюх. Релігійні старожитності козацтва в Львіському музею історії релігії(Львів).

На завершення ІІІ Міжнародної наукової конференції, яку провела Кафедра українознавства Інституту
Східної Європи «Українська середньовічна держава(XIII-ХIVcт.), Українська козацька держава(XVII-XVIII
ст.) - історична спадщина сучасної Української держави ХХ-ХХІ століть» також відбулись презентації
монографій під грифом Міністерства Освіти і Науки України, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях», «Запорізьке козацтво як
національна еліта в Українській державі в XVII-XVIIІ століттях».
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ІV Міжнародна наукова конференція Кафедри українознавства Інституту Східної Європи на тему:
«Трипільська культура на території України: релігійна культура та духовність».
Львів, 5 квітня 2013 року.
5 квітня 2013 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з
Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, завідувача
Кафедрою українознавства директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя, провели ІV Міжнародну наукову конференцію
на тему: «Трипільська культура на території України: релігійна культура та духовність».

У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Росії: Москви, Польщі: Перемишль, Італії: Риму.
Учасників та гостей привітав директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства
Інституту Східної Європи, організатор наукової конференції, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України Віктор Ідзьо, який побажав вченим-учасникам успішної праці.
На ІV Міжнародній науковій конференції по Секціях, були заслухані наступні наукові доповіді:
1.В.Кобилюх. Трипільські старожитності в дослідженні санскритологів(Львів).
2.О.Огірко. Релігійні елементи в Трипільській культурі(Львів).
3.В.Гаюк. Дослідження трипільських старожитностей в Львіському музею історії релігії(Львів).
4.М.Павлюк. Висвітлення Трипільської історії та релігійної культури та духовності на Радіо “Воскресіння”
(Львів).
5.В.Хитрук. Трипільсько-індо-європейського світобачення та духовна культура слов‟ян(Рим).
6.В.Ідзьо. Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та упадку в контексті еволюції
стародавнього світу в VI-II тисячолітті до нашої ери(Москва).
7.М.Недюха. Трипільська міфологія та філософська ідеологія на території України(Київ).
8.В.Гаркуша. Журнал «Трипільська Цивілізація», як засіб дослідження Трипільської цивілізації(Київ).
9.М.Козак.Трипільські старожитності в околицях міста Перемишля(Перемишль).
10.Т.Каляндрук. Козацько-трипільські традиції(Львів).
11.Г.Гриценко. Трипільські старожитності Подністров‟я(Київ).
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12.В.Артюх. Трипілські старожитності в Львіськму музею історії релігії(Львів).

На завершення ІV Міжнародної наукової конференції «Трипільська культура на території України:
релігійна культура та духовність», яку проводила Кафедра українознавства Інституту Східної Європи,
відбулась презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора
Ідзя «Кафедра українознавства Інституту Східної Європи у 2003-2013 роках. 10 - літтю заснування
присвячується» та відзначення вчених, науковими званнями Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи з нагоди 10-ти ліття з часу заснування(2003-2013рр.)...
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V Міжнародна наукова конференція «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі
України. 800-літтю з часу першої письмової згадки про місто Любачів присвячується
(1214-2014рр.)». Львів, 29 листопада 2014 року.
29 листопада 2014 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з
Товариством «Любачівщина» та Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під
головуванням організатора, завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя, провели
V Міжнародну наукову конференцію «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі
України. 800-літтю з часу першої письмової згадки про місто Любачів присвячується(1214-2014рр.)».
У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Польщі: Перемишль, Вроцлав, Любачів,
Ярослав, Щецін, Гребенне, заслужена капела бандуристів «Червона Калина», яка привітала учасників та
гостей конференції любачівськими піснями під супровід бандур.

Учасників та гостей привітав ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор філософії, професор
Ярослав Кміт, який відзначивши нагородою «Орденом Короля Данила» за монографію «Українська держава
в ІХ-XIV століття» яка присвячена 800 - літтю заснування міста Любачева, організатора наукової
конференції, доктора, академіка Віктора Ідзя, побажав президії: голові Товариства «Любачівщина» Б.
Парадовському, завідувачу Кафедри українознавства доктору історичних наук, професору, академіку В.
Ідзю, о. УГКЦ І. Тарапацькому з Любачева, як і всім учасника міжнародної наукової конференції, успішної
праці…
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Слід наголосити, що благословив і привітав наукову конференцію, а також виступив з прекрасною
науковою доповіддю «Коротка історія церкви в місті Любачеві» парох Української Греко-Католицької
Церкви з міста Любачева, о. Іван Тарапацький.
На конференції з науковими доповідями виступили:
1.Артюх Вадим. Археологічні старожитності Любачівщини. (Львів. Україна).
2.Ідзьо Віктор. Історія та християнська культура міста Любачева. (Івано-Франківськ. Україна).
3.Козій Нестор. Вісник Товариства «Любачівщина» як джерело знань про Любачівську землю. (Львів.
Україна).
4.Назаревич Андрій. Юліан Головінський - визначний представник Любачівщини в когорті діячів
національного відродження України 20-30-х років ХХ століття. (Львів. Україна).
5.Парадовський Богдан. Товариство «Любачівщина» його культурна та громадська діяльність. (Львів.
Україна).
6.Процюк Віталій. Українці Закерзоння. До 70-ти ліття депортації. (Львів. Україна).
7.Cварник Іван. Любачів у давніх документах ЦДІА України у Львові. (Львів. Україна).
8.Судин Юрій. Виселення українців з Любачівщини. (Львів. Україна).
9.о.Тарапацький Іван. Коротка історія церкви в місті Любачеві. (Любачів. Польща).
10.Хитрук Василь. Духовність Любачівського Краю. (Київ. Україна).
11.Хоронжук Катерина. Перемишська земля: географічне положення, склад населення та українськопольські відносини до закінчення I світової війни. (Вроцлав. Польща).
11.Чіх Володимир. До 450-річчя Дев‟ятира. (Львів. Україна).
12.Колосівський Степан. Любачівці в Щецінськім Краю (Щецін. Польща).
Наукову конференцію привітали: Голова Перемишльського відділу ОУП - Марія Туцька, член правління
Щецінського ОУП - Степан Колосівський, від української громади Вроцлава, а також від українських
громадських діячів з Перемишля Михайла та Катерини Козаків - докторант Вроцлавського університету
Катерина Хоронжук, від української громади села Гребенне громадський діяч - Богдан Божик від
Товариства Любачівщина - Богдан Парадовський, від Львівської міської ради Львова - Олег Фецяк, від
Історико-Краєзнавчого Товариства «Літопис» - Роман Мелих.

146

На Міжнародній науковій конференції обговорено ряд актуальних питань, зокрема про: 1.Роль міста
Любачева та Любачівської землі в історії та культурі України в контексті дослідження кристалізації
Надсяння. 2.Зародження та становлення християнства на території Любачівщини в ІІІ-ХІІІ століттях,
Любачівщина, як складова Української держави в Х-ХІV століттях. 3.Роль Товариства Любачівщина в історії
та релігійній культурі сучасного Любачівського Краю та в історії та культурі України та інші.
На конференції відбудуться презентація Вісника Товариства «Любачівщина» та монографії доктора
історичних наук, професора, академіка Акажемії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо: «Зародження та
становлення християнства на території Подністров‟я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях».

Міжнародна наукова конференція «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі
України. 800-літтю з часу першої письмової згадки про місто Любачів присвячується(1214-2014рр.)»
завершилась прийняттям учасників та гостей, відзначенням 800-ліття з часу першої письмової згадки про
місто Любачів...
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VI Міжнародна наукова конференція з нагоди 10-ти ліття заснування
наукового журналу «Українознавець» (2005-2015рр.). Львів, 25 квітня 2015 року.
25 квітня 2015 року в Львові, в приміщенні Львівської наукової бібліотеки відбулась VI Міжнародна
наукова конференція з нагоди 10-ти ліття заснування наукового журналу «Українознавець», засновником та
головним редактором якого є завідувач Кафедрою українознавства доктор історичних наук, академік Віктор
Ідзьо.
У святкуванні 10 - ліття наукового журналу «Українознавець» (2005-2015рр.), взяли участь члени
Редакційної Ради та Редколегії, відомі вчені, гості з України: Києва, Львова, Івано-Франківська, Рівного,
Тернополя, а також гості з: Італії, Німеччини, Польщі та Росії.

На адресу святкування ювілею «Українознавця» прийшли привітання від наукових журналів: Мандрівець,
Галичина, Трипільська Цивілізація, Український Історичний Журнал, Українознавство та інших, а також від
Львівської міської влади, Комісії з освіти і науки при Львівській державній адміністрації України.
В програмі Міжнародної наукової конференції було виголошено наукові доповіді:
1.Віктор Ідзьо. Журнал «Українознавець» – сучасна науковість у продовж 10-ти років.
2.Тетяна Мосійчук. Аналіз наукових статтей опублікованих в журналі «Українознавець».
3.Вадим Артюх. Редколегія журналу «Українознавець» – шляхи активної праці в 2005-2015 роках.
4.Олег Огірко. Роль науковго журналу «Українознавець» в науковому просторі України та Європи.
5.Геннадій Грииценко. Гуманітарні завдання журналу «Українознавець».
6.Ярослав Кміт. Науковий журнал «Українознавець» – витвір Університету «Львівський Ставропігіон».
7.Мирослав Романюк. «Українознавець» як виразник українських гуманітаріїв Львова.
8.Любомира Бурка. «Українознавець» в інформаційному просторі України.
9.Олексвандр Нагорний. «Українозавець» - як львівський науковий журнал ХХІ століття.
10.Мирослав Павлюк. Християнські наукові праці на шпальтах журналу «Українознавець».
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Ректором Університету «Львівський Ставропігіон» професором Ярославом Кмітом головному редактору
доктору історичних наук, професору, академіку АНВШ України Віктору Ідзю, Редакційній Раді та
Редколегії наукового журналу «Українознавець» була вручена Грамота-Подяка з нагоди 10-ти ліття журналу
«Українознавець» з побажанням подальшої наукової праці, вченою істориком Тетяною Мосійчук була
зачитана позитивна наукова рецензія.
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VII Міжнародна наукова конференція «Галицьке Королівство: найвище державне сходження
Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування Папою Римським
Іннокентієм ІІІ в 1215 році Галицького королівства (1215-2015рр.). Львів, 28 листопада 2015 року.
28 листопада 2015 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з
Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, завідувача
Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзя, провели VII Міжнародну наукову конференцію «Галицьке
Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з
часу заснування Папою Римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році Галицького Королівства (1215-2015рр.).
Приймаючи Орден, доктор істричних наук, академік Віктор Ідзьо наголосив, що гетьман України Іван
Сулима єдиний, що за захист Риму був нагороджений Папою Римським Золотою медаллю від Святого
Престолу. У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне,
Одеса, Польщі: Перемишль, Вроцлав, Італія: Рим.
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Учасників та гостей привітав ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор філософії,
професор, член-кореспондент Кадрової Академії Наук України Ярослав Кміт, який відзначивши нагородою
«Орденом гетьмана України Івана Сулими» та «Ювілейною Золотою медаллю Вченої Ради Університету
Львівський Ставропігіон» за активний розвиток науки та за монографію «Галицьке Королівство: найвище
державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800 - літтю заснування Галицького
королівства, організатора міжнародної наукової конференції, доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзьо. Ректор також побажав президії міжнародної наукової конференції: директору Інституту
Східної Європи, завідувачу Кафедри українознавства доктору історичних нау, професорк, академіку АНВШ
України Віктору Ідзю, гостю з Києва - Президенту Міжнародної Асоціації Українознавців, доктору
філологічних наук, професору, академіку Петру Кононенку, заступнику редактора наукового журналу
«Українознавець» доктору технічних наук, професору Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
Олегу Огірку, як і всім гостям та учасника наукової конференції, успішної праці...
Перший заступник директора Інституту Східної Європи Мирослав Павлюк відзначивши «Подякою» за
довголітню роботу на Радіо «Воскресіння» доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
презентував «Зібрання всіх наукових праць академіка Віктора Ідзя» на лазерному носії, наголосивши, що
Інститут Східної Європи і надалі буде продовжувати в такому контексті свої наукові починання…

Від Історико-Краєзнавчого Товариства «Літопис» наукову конференцію привітав його голова - Роман
Мелех, від Товариства «Любачівщина», його голова Богдан Парадовський, які побажали конференції
успішної праці. Від Ставропігійського козацтва конференцію привітав головний отаман Ліги Українського
козацтва Василь .Павелечко, від Міжнародної козацької організації, отaмани «Галицької Січі» Володимир
Шумега та голова старійшин «Галицької Січі» Миикола Боднар, які побажали конференції успішної праці…
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З привітаннями до учасників та гостей Міжнародної наукової конференції виступили: академіки П.
Кононенко, В. Ідзьо, професори: О. Огірко, Б. Сушинський, Я. Кміт, доценти: В. Гаюк, В. Хитрук, В. Артюх,
вчений секретар Інституту Східної Європи Л. Бурка, докторант К. Хоронжук, М. Козак та багато інших…
На конференції з науковими доповідями виступили:
1.Петро Кононенко. Історична роль Галицького Королівства в європейській перспективі (Київ).
2.Марко Сімкін. Тринадцяте століття: час складних випробувань у відносинах королівства Руси-України та
Угорського королівства (Львів).
3.Віктор Ідзьо. Галицьке Королівство в 1215-1221 роках - історія політичного сходження КарпатоДністровської цивілізації (Івано-Франківськ).
4.Вадим Артюх. Археологічні старожитності Галицького Королівства (Львів).
5.Катерина Хоронжук. Перемиська земля як складова Галицького Королівства у 1215-1221 роках (Вроцлав).
6.Дара Корній. Проблема висвітлення Галицького Королівства 1215-1221 рр. в сучасній українській традиції
(Львів).
7.Олег Огірко. Християнський зміст утворення Галицького Королівства (Львів).
8.Василь Хитрук. Роль Папи Римського Іннокентія ІІІ як етнічного італійця в утворенні Галицького
Королівства в 1215 році (Рим).
9.Віктор Ідзьо. Галицький король Коломан та його роль в історії Галичини (Івано-Франківськ).
10.Тарас Каляндрук. Галицьке Королівство новий феномен католицької цивілізації ХІІІ століття (Львів).
11.Михайло Козак. Політичні взаємовідносини Галицького Королівства і Перемиського князівства в 12141221 роках (Перемишль).
12.Микола Недюха. Роль папи римського Іннокентія ІІІ в утворенні Галицького Королівства (Київ).
13.Володимир Гаркуша. Юридичні та християнсько-правові аспекти процесу утворення римським
престолом Галицького Королівства (Київ).
14.Богдан Парадовський. Любачівська земля як складова Галицького Королівства в 1214-1221 роках (Львів).
15.Любомира Бурка. Висвітлення історії Галицького Королівства на Радіо «Воскресіння» (Львів).
16.Василь Кобилюх. Санскритичні старожитності Прикарпаття в епоху Галицького Королівства (Львів).
17.Богдан Сушинський. Славетні жінки Галицького Королівства (Одеса).
18.О.Нагорний. Львівська земля в епоху Галицького Королівства(Львів).
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Слід наголосити, що на конференції відбулась інагурація професора Василя Кобилюха, якому було
вручено професорський капелюх, професорську мантію та Атестат Професора Університету «Львівський
Ставропігіон». Також атестати доцентів по Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи Університету
«Львівський Ставропігіон» були вручені за наукову працю вченим: Б. Сушинському та В. Гаюку.
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На конференції професором Кафедри українознавства доктором філологічних наук, професором,
академіком Петром Кононенком та завідувачем Кафедрою українознавства, директором Інституту Східної
Європи доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо були вручені документи та
посвідчення на працю завідувачу Відділення «Україна-Польща та історія України» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, магістру історії, докторанту Вроцлавського університету
Катерині Хоронжук. На конференції відбулась презентація та обговорення наукової праці організатора
конференції, завідувача Кафедрою українознавства директора Інституту Східної Європи, доктора
історичних наук, професора, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії
Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя «Галицьке королівство: найвище державне сходження КарпатоДністровської цивілізації». В обговоренні взяли участь та виступили з доповідями: академік П. Кононенко
академік В.Ідзьо, професори: В.Кобилюх, О.Огірко, доценти: В.Гаюк, В.Артюх, В.Хитрук, Т.Каляндрук,
Б.Сушинський, науковці: К.Хоронжук, Л.Бурка, М.Сімкін, О.Нагорний та інші… Зокрема автором
монографії «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації»
доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України Віктором Ідзьо було наголошено, що:
«до часу святкування 800 - ліття Галицького королівства в 2015 році ним було видано багато різнопланових
наукових праць, брошур, наукових статтей, яких вінчає вісімсот сторінкова монографія «Галицьке
королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації»…

Анонсуючи наукову монографію «Галицьке Королівство: найвище державне сходження КарпатоДністровської цивілізації» що приурочена 800-літтю з часу заснування Галицького Королівства (12152015рр.), доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо наголосив: «Наукова
монографія напрацьована на основі досягнень сучасної української науки, вона робить глибокий,
фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, топографічних та картографічних джерел,
більшість яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше на підставі свідчень античних,
римських, готських, арабських, українських, ватиканських, угорських, польських, російських джерел, які за
сукупністю їх аналізу, відтворюють політичне, господарсько-економічне та культурно-християнське
сходження та утворення в 1215 році, Галицького королівства, як найвищого державного утворення давньої
Карпато-Дністровської цивілізації…».
Монографія «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації»
дослідила епоху державного сходження Карпато-Дністровської цивілізації та 800-ліття з часу заснування
Галицького королівства у 1215 році. На основі досягнень сучасної української науки монографія «Галицьке
Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» зробила глибокий,
фактологічний аналіз ватиканських архівних документів, які за сукупністю їх аналізу, відтворили політичне,
господарсько-економічне та культурно-релігійне сходження давньої Карпато-Дністровської цивілізації та
утворення на її території в 1215 році папою римським Іннокентієм ІІІ, Галицького королівства.
Наукова монографія «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської
цивілізації» дослідила і панівний клас галицької державності першої половини ХІІІ століття, боярство,
торгово-економічну та культурно-християнську знать їх історію політичного сходження та бажання в ХІІІ
столітті укласти унію Української церкви з Римською. Дослідження також включило джерела, які пролили
світло на проблему входження Галичини в ХІІІ столітті в політико-християнську організацію, Союз
Католицьких держав Європи, який очолював в цю епоху, засновник Галицького королівства, папа римський
Іннокентій ІІІ. Монографія показала, що власне князі та бояри, торгово-реміснича, культурно-християнська
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знать, народ Галичини у співпраці з Римською церквою, та європейською елітою, стояли біля процесів
утворення в 1215 році Галицького Королівства. Також монографія дослідила історичний процес відновлення
Галицького королівства Священною Римською імперією у 1772 році та його функціонування в XVIII-XX
століттях...
На адресу Міжнародної наукової конференції «Галицьке Королівство: найвище державне сходження
Карпато-Дністровської цивілізації», що присвячена 800-літтю заснування Папою Римським Іннокентієм ІІІ в
1215 році Галицького королівства (1215-2015рр.), прийшло привітання від професора Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи, лауреата Міжнародної премії ім.. короля Данила Галицького,
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Володимира Грабовецького в якому він
одночасно привітав свого учня і організатора конференції академіка Віктора Ідзя з 55-ти літнім ювілеєм…

Міжнародна наукова конференція «Галицьке Королівство: найвище державне сходження КарпатоДністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування Папою Римським Іннокентієм ІІІ в
1215 році Галицького королівства (1215-2015рр.), завершилась неформальною зустріччю всіх її учасників та
жвавим обговоренням наукових аспектів 800-ліття історії Галицького королівства, унії церков Галицької з
Римською в ХІІІ столітті присутніми учасниками…
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VIII Міжнародна наукова конференція «Засновник Львова король Данило та Українська держава
в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з часу першої письмової згадки
про місто Львів (1256-2016рр.) та 15 - ти літтю праці Інституту Східної Європи
на ниві наукового українознавства (2001-2016рр.). Львів, 26 листопада 2016 року.
26 листопада 2016 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з
Львівською обласною універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора,
завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзя, провели VIII
Міжнародну наукову конференцію «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ-ХIV
століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з часу першої письмової згадки про місто Львів (1256-2016рр.) та
15 - ти літтю з часу заснування та активної праці Інституту Східної Європи на ниві наукового
українознавства(2001-2016рр.).
Перед початком наукової конференції, приймаючи Орден Богдана Хмельницького І ступеня від
Головного Отамана Ліги Українського Козацтва Василя Павелечка, члена оргкомітету з нагородження
Зіновія Солоненка, складаючи Подяку за нагородження, завідувач Кафедрою українознавства, директор
Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України
Віктор Ідзьо, наголосив: «що гетьман України Богдан Зиновій Хмельницький є засновником Української
козацької держави в XVII столітті».
В наступному 2017 році буде 630 років з часу його відходу в українську державну пам‟ятну вічність. З
таких обставин, щоб гідно вшанувати пам‟ять засновника Української козацької держави, постать гетьмана
України Богдана Хмельницького, Інститут Східної Європи, Кафедра українознавства спільно з Науковою
Бібліотекою в 2017 році проведуть Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта в
Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка буде присвячена 360 - ти літтю пам‟яті
засновника Української козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького (16572017рр.).
Очевидно, що окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції буде обговорено ряд
актуальних питань, зокрема: 1. Роль Ліги Українського козацтва в сучасних козацьких об‟єднавчих
процесах. 2. Перспектива сучасного розвитку українського козацтва в умовах російської агресії. Таким
чином, до участі з науковими доповідями, краєзнавчо-пошуковими розвідками традиційно запросимо
науковців, викладачів вузів, вчителів ліцеїв, гімназій, шкіл, громадських, релігійних діячів, які мають
потребу взяти участь в роботі наступного форуму, наголосив у висновок промови завідувач Кафедрою
українознавства, директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо.

Від Університету «Львівський Ставропігіон» учасників та гостей Міжнародної наукової конференції
«Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти
літтю з часу першої письмової згадки про місто Львів (1256-2016рр.) та 15 - ти літтю праці Інституту Східної
Європи на ниві наукового українознавства (2001-2016рр.) привітав ректор Університету «Львівський
Ставропігіон» доктор філософії, професор Кафедри українознавства, член-кореспондент Кадрової Академії
Наук України Ярослав Кміт, який розповів про історичний, науково-освітній та видавничий шлях Інституту
Східної Європи, відзначив вчених які приклалися до становлення та розвитку Інституту Східної Європи, та
відзначив активну 15 - ти літню працю Інституту Східної Європи на ниві наукового українознавства(2001-
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2016рр.) Грамотою-Подякою в якій зокрема наголошено: «Нагороджується засновник Кафедри
українознавства та директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо, колектив Інституту Східної Європи за високий
рівень академічної, дослідної, міжнародної і видавничої діяльності та активну участь і вклад в розвиток
Інституту Східної Європи та у зв‟язку з 15-ти літнім ювілеєм».
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З 15 - ти літттям (2001-2016рр.) праці на ниві наукового українознавства, привітав колектив Інституту
Східної Європи засновник та директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який наголосив: «З відновленням
незалежності України наука і освіта стала власною справою українського народу. Внаслідок повної
дескридитації науково-освітніх закладів, які були утворені тоталітарним режимом УРСР та їх
функціонуванння в Україні в посткоміністичний період, які фактично нічого нового наукового не внесли в
розвиток української науки та освіти в Україні, в лютому 2001 року постає та відновлюється науковоосвітній заклад - Університет «Львівський Ставропігіон» та в березні Інститут Східної Європи.
Уже 3 квітня 2001 року при Університеті «Львівський Ставропігіон» засновується Інститут Східної
Європи, який ставить кардинально нові завдання в галузі незалежної від попередньої комуно-фашиської
наукової системи УРСР, завдання - розбудову суто української науково-освітньої та видавничої системи на
суто українських науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях.
Інститут Східної Європи спрямований на незалежній від комуно-фашитського міністерства освіти і науки
УРСР та пост-комуністичної України розвивати основи українського наукового, соціально-культурного,
христиняського-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських освітян та
науковців. З метою реалізації наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Інститут Східної
Європи в 2003 році відкриває на своїй базі Кафедру українознавства, яка згідно потребами координації
наукoво-освітніх процексів підпорядковується ще й як структурний підрозділ Національному науководослідному Інституту Українознавства Міністерства освіти і науки України і яка в 2013 році відзначила своє
10-ти ліття (2003-2013рр.).В 2006 році Кафедра українознавства засновує профільні науково-дослідні
відділення, для вивчення різнопрофільних наукових проблем… В цей же час у 2005 році Кафедра
українознаввства засновує фаховий друкований орган - науковий журнал «Українознавець», який в 2015
році відзначив своє 10-ти ліття(2005-2015рр.). Інститут Східної Європи було відкрито в 2001 році і сьогодні
він залишається з Кафедрою українознавства, самоврядною, самостійною науково-освітньої організацією.
Сама ідея відкриття Інституту Східної Європи, 15 - ти ліття якого ми сьогодні святкуємо, була спрямована
на противагу старим комуністичним науково-освітнім інститутам УРСР та розвитку нових та відновлення
старих українських науково-освітніх національних історичних інституцій…».

На адресу святкування 15-ти ліття заснування Інституту Східної Європи(2001-2016рр.) прийшли
привітання з науково-освітніх закладів міст: Будапешту, Праги, Відня, Риму, Барселони, Братіслави,
Вроцлава, Лодзя, Перемишля, Ярослава, Світави, Москви, Києва, Харкова, Одеси, Херсона, ІваноФранківська, Тернополя…
Від ректорату Римського Університету Павла Апостола привітання з нагоди святкування 15 - ти ліття
праці Інституту Східної Європи на ниві наукового українознавства передав представник в Україні І. Мелех,
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від Львівського Національного аграрного університету В. Паранюк, від «Академії Здоров‟я» президент,
професор «Міжнародної академії собріології» А. Ковальський, від Університету «Львівський Ставропігіон»
- проректор з науково-дослідної роботи М. Романець, від науковців та козаків Відня, доктор УЛС - Х. Чернер,
з Одеси Інститут Східної Європи з 15-ти літтям привітав професор Кафедри Українознавства - Б.
Сушинський. Від Історико-Краєзнавчого Товариства «Літопис» Інститут Східної Європи з 15-ти літтям на
конференції привітав його голова - Р. Мелих, від Товариства «Любачівщина», голова Б. Парадовський, від
Львівського Ставропігійського братства - В. Моравецький, від Галицької Січі з Івано-Франківська - отаман
М. Боднар, які побажали учасникам Міжнародній науковій конференції «Засновник Львова король Данило
та Українська держава в ХІІІ-ХIV століттях» успішної праці. Від Ліги Українського Козацтва Інститут
Східної Європи з 15-ти літтям та учасників конференції «Засновник Львова король Данило та Українська
держава в ХІІІ-ХIV століттях» привітав головний отаман В. Павелечко, від Ставропігійського козацтва,
отаман козацтва - З. Солоненко, який побажав конференції успішної праці…
На Міжнародній науковій конференції «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІХIV століттях» з доповідями виступили: 1.Василь Кобилюх. Санскритичні та мовні старожитності РусиУкраїни в епоху короля Данила Галицького (Львів). 2.Петро Кононенко. Історична роль короля Данила в
європейській перспективі Руси-України (Київ).3.Віктор Ідзьо. Засновник Львова король Данило та
Українська держава в ХІІІ столітті (Львів). 4.Марко Сімкін. Тринадцяте століття: політичні відносини
королівства Руси-України (Львів). 5.Катерина Хоронжук. Перемиська земля в епоху короля Данила
(Вроцлав). 6.Дара Корній. Проблема висвітлення епохи короля Данила Галицького в сучасній українській
традиції (Львів). 7.Христіан Чернер. Дослідження історії Галичини та Львова австрійськими
вченими(Відень). 8.Василь Хитрук. Роль папи римського Іннокентія ІV як етнічного італійця в утворенні
Руського королівства в 1253 році (Рим). 9.Віктор Ідзьо. Король Руси-України Данило І: герцог Києва,
Володимира, Галича всієї Білорусі та Ятвягії та його роль в історії Європи (Івано-Франківськ).10.Тарас
Каляндрук. Історична перемога Данила Галицького під Доргочином (Львів).11.Михайло Козак. Політичне,
торгово-економічне та культурно-релігійне становище Перемиського князівства в епоху короля Данила
Галицького у 1245-1264 роках (Перемишль). 12.Микола Недюха. Роль папи римського Іннокентія ІV в
утворенні королівства Руси-України у 1253 році (Київ). 13.Володимир Гаркуша. Юридичні та християнськоправові аспекти процесу утворення римським престолом королівства Руси-України в середині ХІІІ століття
(Київ). 14.Богдан Парадовський. Любачівська земля як складова королівства Руси-України в епоху короля
Данила (Львів). 15.Геннадій Гриценко. Археоастрономічні об‟єкти на території королівства Руси-України
(Київ).16.Вадим Артюх. Археологічні старожитності Львова епохи короля Данила Галицького (Львів).
17.Богдан Сушинський. Славетні жінки епохи короля Данила Галицького (Одеса). 18.Ян Масарик.
Словацько-українські відносини в епоху короля Данила (Братислава). 19.Ян Лорченко. Чесько-українські
відносини в епоху короля Данила (Прага).
Велику дискусію викликала доповідь «Дослідження історії Галичини та Львова австрійськими вченими»
доктора Хрістіана Чернера з Відня в якій він окреслив історію взаємин австрійських та українських
вчених…
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Дуже цікавими, на погляд автора статті, були доповіді: Б. Парадовський. Любачівська земля як складова
королівства Руси-України в епоху короля Данила (Львів), В. Ідзьо. Король Руси-України Данило І: герцог
Києва, Володимира, Галича всієї Білорусі та Ятвягії та його роль в історії Європи (Івано-Франківськ), В.
Артюха. Археологічні старожитності Львова епохи Данила Галицького (Львів) та інших доповідачів...

На конференції відбулась презентація наукової праці організатора конференції завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Руське королівство в ХІІІ столітті. Львів ”Сполом”,
2016р. ».
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На завершення Міжнародної наукової конференції «Засновник Львова король Данило та Українська
держава в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з часу першої письмової згадки про місто Львів
(1256-2016рр.) та 15 - ти літтю праці Інституту Східної Європи на ниві наукового українознавства (20012016рр.) відбулась презентація XVI числа наукового журналу «Українознавець» за 2016 рік в якому
видруковані наукові праці вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи...
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ІХ Міжнародна наукова конференція Кафедри українознавства ІСЄ
«Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях»
яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької держави,
гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.). Львів, 18 листопада 2017 року.
18 листопада 2017 року з 11 години, у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інститут Східної Європи(ІСЄ), науковий
журнал «Українознавець», під головуванням організатора, завідувача Кафедрою українознавства, директора
Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу «Українознавець», доктора історичних
наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя, провели ІХ Міжнародну
наукову конференцію на тему: «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII
століттях» яка присвячена 360 - ти літтю пам‟яті засновника Української козацької держави, гетьмана
України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.).
Привітав від Вченої Ради Інституту Східної Європи учасників та гостей ІХ Міжнародної наукової
конференції Вчений секретар, доктор філологічних наук, професор З. Партико, який також презентував
наукові праці з козацьких філологічно-поетичних проблем наукового українознавства…
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У науковій конференції взяли участь вчені з України: Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Тернополя, ІваноФранківська, Жовкви, Хуста, Польщі: Перемишля, Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини: Братіслави, Італії:
Риму. На ІХ Міжнародну наукову конференцію з науковими доповідями були заявлені наступні вчені:
1.Петро Кононенко. Роль українського козацтва та гетьмана України Богдана Хмельницького в європейській
перспективі Української козацької держави XVІI-XVIII століть(Київ).
2.Віктор Ідзьо. Українське козацтво в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях(Львів).
3.Василь Павелечко. Роль Ліги Українського козацтва в сучасних козацьких об‟єднавчих процесах та в
умовах російської агресії на Сході України та в Криму(Львів).
4.Геннадій Гриценко. Українське козацтво на Івано-Франківщині(Івано-Франківськ).
5.Ярослав Кміт. Українське козацтво і Львівська Ставропігія - національний здобуток української нації
(Львів).
6.Микола Боднар. Релігійно-культурна діяльність Міжнародної громадської організації «Українське
козацтво» - «Галицька Січ» (Івано-Франківськ).
7.Юрій Шилов. Історична постать Богдана Хмельницького на тлі етнокультурних основ України й козацтва
(Київ).
8.Володмир Пилат. Важливість лицарського виховання української молоді(Львів).
9.Катерина Хоронжук. Українське козацтво в польській науковій літературі(Вроцлав).
10.Юрій Долженко. Краніологія населення слобідської України XVII-XIX століть(Слобожанщини) (Київ).
11.Дара Корній. Проблема висвітлення епохи Української козацької держави в XVI-XVIII століттях в
сучасній українській літературі(Львів).
12.Олег Огірко. Християнський зміст Української козацької держави в XVI-XVIII століть(Львів).
13.Василь Хитрук. Козак Мамай - медитація як духовний гартленд і життєтворча основа росту сучасного
козацтва в Україні в перспективі міжмор‟я(Рим).
14.Тарас Каляндрук. Козацькі характерники у військовій культурі та історичній традиції(Львів).
15.Михайло Козак. Політичне, торгово-економічне та культурно-релігійне становище козацтва в епоху
гетьманату Богдана Хмельницького(Перемишль).
16.Богдан Парадовський. Козацтво в Західній Україні та на території Посяння(Львів).
17.Геннадій Гриценко. Козацькі традиції в національній культурі українського народу(Київ).
18.Богдан Сушинський. Українське козацтво: історія, культура, традиції(Одеса).
19.Олександр Нагорний. Львівська земля в епоху гетьмана України Богдана Хмельницького(Львів).
20.Ян Лорченко. Козацькі старожитності в Слов‟янській бібліотеці міста Праги(Прага).
21.Ян Масарик. Козацькі старожитності в національній бібліотеці міста Братіслави(Братислава-Світава).
22.Хрістіан Чернер. Роль українського козацтва в історичній перемозі європейських народів у битві під
Віднем(Відень).
23.Марко Сімкін. Українське козацтво: політичні відносини з сходом і заходом(Львів).
24.Галина Фесюк. Чи народився Богдан Хмельницький на Жовківщині(Жовква).
25.Віктор Ідзьо, Вадим Артюх. Козацький табір епохи гетьмана України Богдана Хмельницького на
Жовківщині(Львів).
26.Федір Харута. Засади розвитку громадсько-козацької праці на Закарпатті(Ужгород).
27.Василь Кобилюх. Мовно-культурні старожитності українського козацтва(Львів).
28.Христиа Курдина. Дерев‟яні церкви Карпатського регіону Польщі та України в козацьку добу(Жовква).
29.Ігор Огірко, Ольга Огірко. Інформаційні технології поліграфічної діяльності Інституту Східної
Європи(Львів).
30.Сергій Білий. Відродження України і її єднання через козацьку ідею(Тернопіль).
31.Олександр Васильєв. Роль козацтва в сучасних об‟єднавчих процесах та в умовах російської агресії на
Сході України(Сєвєро-Донецьк).
32.Юлія Олійник. Постать Богдана Хмельницького в пам'ятках Львівського історичного музею"(Львів)..
33.Микола Кардащук. Виховання карпатської молоді на козацьких традиціях(Івано-Франківськ).
34.Вадим Задунайський. Дієвість(ініціативність) - базисна ознака військового мистецтва запорожців(Львів).
35.Михайло Кубай. Богдан Хмельнийький і Жовква( Жовква).
36.Мирослав Лазюк. Продовження традицій вищої освіти українського козацтва Західної України ректором
Карпатського Інституту Підприємництва Університету «Україна» В.М.Козаком – пам‟яті учня Львівської
єзуїтської колегії Богдана-Теодора Зіновія Хмельницького(Хуст).
37.Руслан Чекалін. Хмельниччина в Руському і Белзському воєводствах. Огляд української історіографії
(Львів).
38.Олександр Смакота. З родинних спогадів за батька Хмеля і Івана Виговського та їх родини. Або Богданів
Заповіт - записи від літа 1974 року(Дніпро).
Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції відбулось обговорення ряду актуальних
питань, зокрема:
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1. Роль Українського козацтва в сучасних козацьких об‟єднавчих процесах.
2. Перспектива сучасного розвитку українського козацтва в умовах російської агресії.
Також на науковій конференції відбулися презентації та рецензування наукових монографій вчених:
Віктора Ідзьо. «Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі XV-XVIII століть. - Львів
«Сполом», 2017р.», Тараса Каляндрука «Козаки. Слов‟яни проти орди». - Львів “Піраміда”, 2017р.,
Володимира Пилата «Кодекс лицарської честі». - Львів «Сполом», 2016р. В їх обговоренні взяли участь
науковці, викладачі вузів, вчителі ліцеїв, гімназій, шкіл, громадські, культурні діячі…
Учасників та гостей привітав завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної Європи,
головний редактор наукового журналу «Українознавець», організатор ІХ Міжнародної наукової конференції,
доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який продемонструвавши офіційні
документи ІСЄ, наголосив, що з 11 липня 2017 року науково-дослідний Інституту Східної Європи являється
юридичною особою у склад якого входить Кафедра українознавства та науковий журнал «Українознавець»…

В Інституті Східної Європи також утворена Вчена Рада, яку очолюють, Голова, який прислав привітання
на адресу наукової конференції - академік П.П. Кононенко та присутній Вчений секретар, професор - З.В.
Партико. Першим привітав учасників та гостей Міжнародної наукової конференції «Козацтво як національна
еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360 - ти літтю пам‟яті
засновника Української козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(16572017рр.), президент Міжнародної федерації бойових мистецтв «Гопак», викладач Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи В.Пилат, який також презентував свою наукову працю «Кодекс лицарської честі».
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Наступним виступив з науковою доповіддю та презентацією наукової монографії, яка номінована на
звання професора, заступник директора Інституту Східної Європи «З проблем дослідження козацтва», в.о.
професора Тарас Каляндрук, який також презентував працю «Козаки. Слов‟яни проти орди. - Львів
“Піраміда”, 2017р.».

Привітав від Ліги Українського Козацтва учасників та гостей ІХ Міжнародної наукової конференції
«Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360
- ти літтю пам‟яті засновника Української козацької держави, гетьмана України - Богдана
Хмельницького(1657-2017рр.), верховний отаман ЛУК Василь Павелечко, який нагородив її організатора,
доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи, генерала-козацтва В.
Ідзя «Козацькою Грамотою» в які наголошено, що: «академік В.Ідзьо нагороджується «за сприяння розвитку
козацького руху з нагодити 525-річчя козацтва України». Від «Галицької Січі» Орденом і нагородив
академіка В.Ідзя - професор М.Кардащук.

На ІХ Міжнародній науковій конференції «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій
державі в XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360 - ти літтю пам‟яті засновника Української козацької
держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.) дуже цікавими, були наступні
доповіді: Віктор Ідзьо. Українське козацтво в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях(Львів),
Василь Павелечко. Роль Ліги Українського козацтва в сучасних козацьких об‟єднавчих процесах та в умовах
російської агресії на Сході України та в Криму(Львів), Володмир Пилат. Важливість лицарського виховання
української молоді(Львів), Катерина Хоронжук. Українське козацтво в польській науковій літературі
(Вроцлав), Юрій Долженко. Краніологія населення слобідської України XVII-XIX століть(Слобожанщини)
(Київ),Олег Огірко. Християнський зміст Української козацької держави в XVI-XVIII століть(Львів), Василь
Хитрук. Козак Мамай - медитація як духовний гартленд і життєтворча основа росту сучасного козацтва в
Україні в перспективі міжмор‟я(Рим),Тарас Каляндрук. Козацькі характерники у військовій культурі та
історичній традиції(Львів), Ян Лорченко. Козацькі старожитності в Слов‟янській бібліотеці міста
Праги(Прага), Ян Масарик. Козацькі старожитності в національній бібліотеці міста Братіслави (Братислава-
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Світава). Віктор Ідзьо, Вадим Артюх. Козацький табір епохи гетьмана України Богдана Хмельницького на
Жовківщині(Львів), Юлія Олійник. Постать Богдана Хмельницького в пам'ятках Львівського історичного
музею(Львів), Микола Кардащук. Виховання карпатської молоді на козацьких традиціях(Івано-Франківськ),
Вадим Задунайський. Дієвість(ініціативність) - базисна ознака військового мистецтва запорожців(Львів),
Михайло Кубай. Богдан Хмельнийький і Жовква (Жовква), Руслан Чекалін. Хмельниччина в Руському і
Белзському воєводствах. Огляд української історіографії (Львів), Олександр Смакота. З родинних спогадів
за батька Хмеля і Івана Виговського та їх родини. Або Богданів Заповіт - записи від літа 1974 року(Дніпро).
Змістовною і фаховою була і наукова рецензія доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Ідзя на працю в.о. професора Тараса Каляндрука «Козаки. Слов‟яни проти орди»…

…На ІХ Міжнародній науковсій конференції Вченою Радою Інституту Східної Європи були утворенні
3 нові наукові відділи, які відповідно очолили: 1.Відділ «Прикладної лінгвістики» - кандидат філологічних

168

наук, професор Галина Пасічник. 2.Відділ «Етноцентр Українознавства і Карпатської культури і духовності»
- кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук. Відділ «Історія мистецтв» - Олександр Смакота.
Було наголошено, що наукові праці будуть опубліковані в ХІХ Випуску журналу «Українознавець»...
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Міжнародна наукова конференція Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
«Гетьман України Іван Виговський та його діяльність в розбудові Української козацької держави
XVII століття» яка присвячена 360 - літтю укладення Гадяцької угоди України з Польщею(16582018рр.) та 15-ти літтю з часу заслування Кафедри українознавства Інституту Східної Євролпи(20032018рр.). Львів, 17 листопада 2018 року.
17 листопада 2018 року з 11 години, у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інститут Східної Європи(ІСЄ), редколегія
наукового журналу «Українознавець», під головуванням організатора та модератора, завідувача Кафедрою
Українознавства та директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу
«Українознавець», доктора історичних наук, професора, академіка, віце-президента Академії Наук
«Трипільска Цивілізація», академіка МАНЄ Віктора Ідзя, провели Х Міжнародну наукову конференцію на
тему: «Гетьман України Іван Виговський та його діяльність в розбудові Української козацької держави XVII
століття» яка присвячена 360-літтю укладення Гадяцької угоди України з Польщею(1658-2018рр.). Привітав
від Кафедри українознавства та Інституту Східної Європи учасників Х Міжнародної наукової конференції
завідувач Кафедрою українознавства, директор ІСЄ, доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо.
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Слід наголосити, що з нагоди 15 ти ліття, завідувач Кафедрою українознавства, директор ІСЄ, доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо надав нові атестати професорів визначним вченим
Кафедри українознавства: О.Огірку та М.Кардащуку, атестати доцентів Г.Гриценку та В.Хитруку, оскільки
ці вчені активно бради участь в науково-освітній роботі Кафедри українознавства упродовж 15 ти
ліття(2003-2018рр.)…
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Грамотою Кафедри українознавства Інституту Східної Європи за активну науково-освітню діяльність і
меценацтво, був відзначений науковий співробітник відділу «Стародавньої історії України» істориккраєзнавець, пан Микола Давидович.

У науковій конференції взяли участь вчені з України: Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Тернополя, ІваноФранківська, Ужгорода, Жовкви, Ірпіня, Чернігова, Суботова. Польщі: Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини:
Братіслави, Італії: Риму, Австрії: Відня.
На Х Міжнародній науковій конференції з науковими доповідями були заявлені та виступили наступні
вчені:
1.Петро Кононенко. Роль гетьмана України Івана Виговського в європейській перспективі Української
козацької держави в середині XVІI століття(Київ).
2.Віктор Ідзьо. Українське козацтво в Українській козацькій державі в епоху гетьмана України Івана
Виговського в середині XVII століття(Львів).
3.Олександр Смакота. Гетьман України Іван Виговський та його роль в українській історії(Дніпро).
4.Тарас Каляндрук. Історчний образ борця за незалежність Української держави гетьмана України Івана
Виговського у фільмі «Гетьман України – Іван Виговський» (Львів).
5.Всеволод Іськів. Гетьман України Іван Виговський і Львівщина(Львів).
6.Олег Огірко. Християнський зміст Української козацької держави гетьмана України І. Виговського(Львів).
7.Василь Хитрук. Гетьман України Іван Виговський як духовнa і життєтворча основа росту сучасного
козацтва в України(Рим).
8.Тарас Каляндрук. Козацька військова культура в епоху гетьмана України Івана Виговського(Львів).
9.Геннадій Гриценко. Козацькі традиції в національній культурі в епоху гетьмана України
І.Виговського(Київ).
10.Богдан Сушинський. Україна в епоху гетьмана України І. Виговського: історія, культура, традиції(Одеса).
11.Мирон Щеглюк. Українське козацтво в українських поштових марках та листівках(Львів).
12.Василь Кобилюх. Старожитності українського козацтва епохи гетьмана України Івана Виговського
(Львів).
13.Юлія Олійник. Постать гетьмана України Івана Виговського в пам‟ятках Львівського історичного музею
(Львів).
14.Сергій Білий. Відродження України через державницьку ідею гетьмана Івана Виговського(Тернопіль).
15.Олександр Васильєв. Роль ідеології гетьмана України Івана Виговського(Сєвєро-Донецьк).
16.Ростислав Шмагало. Українське козацтво: мистецтво і культура в добу правління гетьмана України Івана
Виговського(Львів).
17.Микола Боднар. Західна Україна в епоху гетьмана України Івана Виговського(Львів).
19.Ян Лорченко. Козацькі старожитності в Слов‟янській бібліотеці міста Праги епохи гетьмана України
Івана Виговського(Прага).
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20.Ян Масарик. Козацькі старожитності в національній бібліотеці міста Братіслави епохи гетьмана України
Івана Виговського(Братислава-Світава).
21.Хрістіан Чернер. Роль українського козацтва в епоху гетьмана України Івана Виговського(Відень).
22.Федір Харута. Вплив гетьманування Івана Виговського на Закарпатський регіон(Ужгород).
23.Геннадій Гриценко. Заснування Козацтва на Івано-Франківщині»(Івано-Франківськ).
24.Катерина Хоронжук. Епоха гетьмана України Івана Виговського в польській науковій
літературі(Вроцлав).
25.Микола Боднар. “Галицька Січ” - козацька організація на Івано-Франківщині(Івано-Франківськ).
26.М.Вуянко. Монастирі і церкви епохи гетьмана України Івана Виговського(Івано-Франківськ).
27.Мельник Віктор. Гетьманат Івана Виговського (1657-1659) та міжнародно-правові реалії його часу.
28.Кукса Надія. Родинний клан Виговських: Данило Виговський - полководець, політик, дипломат.
(Чигирин-Суботів).
Учасників та гостей Х міжнародної наукової конференції «Гетьман України Іван Виговський та його
діяльність в розбудові Української козацької держави XVII століття» привітали: від: Міжнародної асоціації
українознавців, Голова Вченої Ради Кафедри українознавства ІСЄ доктор філологічних наук, професор,
академік П.Кононенко з Києва, верховний отаман Ліги українського козацтва В.Павелечко, від Українського
Міжнародного козацтва генерал-отаман М.Боднар, який вручив організатору конференції академіку В.Ідзю
козацький Орден «За Віру», засновник українського козацтва в Івано-Франківську генерал Г.Гриценко та
інші… Ключовою на конференції була наукова доповідь завідувача відділу «Історії мистецтва» Кафедри
українознавства ІСЄ, з центром в місті Дніпро, О.Смакоти, який не тільки розповів про гетьмана Івана
Виговського і його добу, але й привів і артифакти та мистецькі твори з його епохи XVII століття, за що
завідувач Кафедро українознавства, директор ІСЄ В.Ідзьо подарував йому монографію «Король Русі Лев
Данилович».

На Х Міжнародній науковій конференції Кафедри українознавства Інституту Східної Європи «Гетьман
України Іван Виговський та його діяльність в розбудові Української козацької держави XVII ст.» яка
присвячена 360 - літтю укладення Гадяцької угоди України з Польщею(1658-2018рр.) також відбулася
презентація наукової монографії академіка Віктора Ідзя «Національний науково-дослідний Інститут
Українознавства та всесвітньої історії МОН України, Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту
Східної Європи(2003-2018рр.). Наукове видання. - Львів, 2018р. - 668с.», яка дослідила 15-ти річну історію
діяльності Кафедри українознавства.
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Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції відбулось обговорення ряду актуальних
питань, зокрема: Роль Українського козацтва в сучасних козацьких об‟єднавчих процесах. 2. Перспектива
сучасного розвитку українського козацтва в умовах російської агресії. Також відбулась презентація науковопопулярного фільму «Гетьман України - Іван Виговський», режисер, заступник директора, завідувач
Відділення «Дослідження козацтва» Інстититу Східної Європи, виконуючий обов‟язки професора - Тарас
Каляндрук якому, як і секретарю Інституту Схілної Європи Олегу Попруженку за участь в організаційній
роботі ІСЄ надає Подяки. Подяки Інститут Східної Європи складає також меценатам міжнародної наукової
конференції: Ігору Грибу, Івану Музиці, Василю Безпаленку, які спияли успішному проведенню наукової
конференції у 2018 році… На завершення Х Міжнародної наукової конференції відбулась презентація
сигнального примірника ХІХ Випуску наукового журналу «Українознавець» в якому опубліковані наукові
праці ІХ Міжнародної наукової конференції Кафедри українознавства ІСЄ «Козацтво як національна еліта в
Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка була присвячена 360 - ти літтю пам‟яті
засновника Української козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(16572017рр.), що проходила в Львові 18.11.2017 року…
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Список використаних джерел та літератури:
1.Віктор Ідзьо. Міжнародні наукові конференції “Українська діаспора в Росії”, “Українсько - російські
взаємовідносини” в Москві у 1997 - 2007 роках. - Львів “Сполом”, 2008. - 80с.
2.Віктор Ідзьо. Міжнародні наукові конференції Українського Історичного Клубу, Українського
Університету міста Москви в Україні в першому 10 - ти літті ХХІ століття. - Львів “Сполом”, 2009. - 98с.
3.Віктор Ідзьо. Кафедра Українознавства як нове явище в історії України. - Газета громадської організації
“Львівське Ставропігіївське Братство”. - Львів, червень-липень 2013р. - Ч.6-7.
4.Віктор Ідзьо. Кафедра Українознавства у 2003-2013 роках. 10 - літтю заснування присвячується. - ІваноФранківськ “Сімик”, 2014р. - 56с.
5.Віктор Ідзьо. Монографії на наукові праці. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів,
«Кафедра Українознавства», 2015р. - Випуск І.
6.Віктор Ідзьо. Науковий журнал “Українознавець”. 10 - літтю заснування присвячується(2005-2015рр.).
В електронній книзі: Віктор Ідзьо Монографії на наукові праці. Електронне видання з нагоди 55-річчя
автора. - Львів, 2015р. - Випуск І.
7.Віктор Ідзьо. Науковий журнал “Українознавенць” у 2005-2015 роках. - Львів, “Інститут Східної Європи”,
2016р. - 118с.
8.Віктор Ідзьо. Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році. Наукове видання. - Львів
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2017р. - 250с.
9.Віктор Ідзьо. Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році. Наукове видання. - Львів
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2018р. - 148с.
10.Віктор Ідзьо. Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2018 році. Наукове видання. - Львів
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2018р. - 108с.

Організатор та модератор Міжнародних наукових конференцій Кафедри українознавства ІСЄ
у Львові в 2008-2018 роках, завідувач Кафедри українознавства та директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Святославович Ідзьо.
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Міжнародна наукова конференція Інституту Східної Європи
«Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької
держави в XVII столітті» яка присвячена 400 - літтю заснування Української козацької держави(16192019рр.) та 40-ти літтю науково-педагогічної діяльноості засновника та директора Інституту Східної
Європи доктора історичних науке, професора, академіка Віктора Ідзя(1979-2019рр.).
Жовква, 13 жовтня 2019 року.
13 жовтня 2019 року до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві Львівської області, з 12 до
18-00, в конференц-залі Жовківського замку (Площа Вічева 2) Інститут Східної Європи, спільно з Історикоархітектурним заповідником у місті Жовкві та Українським реєстровим козацтвом, провели Міжнародну
наукову конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української
козацької держави в XVII столітті» яка присвячена 400 - літтю заснування Української козацької
держави(1619-2019рр.) та 40-ти літтю науково-педагогічної діяльноості засновника тадиректора Інституту
Східної Європи доктора історичних науке, професора, академіка Віктора Ідзя (1979-2019рр).
На науковій міжнародній науковій конференції обговорено актуальні питання в в перспективи розвитку
українського реєстрового козацтва, зокрема: 1. Роль Українського реєстрового козацтва в сучасних
козацьких об‟єднавчих процесах. 2. Перспектива розвитку українського реєстрового козацтва в умовах
російської агресії.
На конференції відбудлися презентація монографій, зокрема «Віктор Ідзьо. Наукові дослідження на
Львівщині в 2009-2019 роках. - Львів, «Вид. ІСЄ», 2019р.». У Козапцькому Форумі в місті Жовуві взяли
участь науковці, викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні, козацькі діячі, зокрема мер
міста Жовкви, представники Жовківської районної державної адміністрації…
У науковій конференції були заявлені та взяли взяли вчені з України: Києва, Львова, Одеси, Тернополя,
Івано-Франківська, Ужгорода, Польщі: Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини: Братіслави, Італії: Риму, Австрії:
Відня.
На Міжнародній науковій конференції з науковими доповідями були заявлені та виступили наступні вчені:
1.Олександр Васільєв. Образ гетьмана України Петра Сагайдачного в українській, російській, білоруській
та європейській літературі першої половини XVІI століття (Сєвєро-Донецьк-Маріуполь-Бердянськ).
2.Віктор Ідзьо. Українське козацтво в Українській козацькій державі в епоху гетьмана України Петра
Сагайдачного в першій чверті XVII століття (Івано-Франківськ). 3.Мирон Щеглюк. Зображення гетьмана
України Петра Сагайдачного на поштових марках та відкритках (Львів).4. Василь Янкович. Слобідське
козацтво Луганщини (Львів). 5.Всеволод Іськів.Гетьман України Петро Сагайдачний і
Львівщина(Львів).7.Василь Хитрук. Гетьман України Петро Сагайдачний як духовнa і життєтворча основа
росту сучасного козацтва в України(Рим).8.Федір Харута. Вплив гетьманування Петра Сагайдачного на
Закарпатський регіон(Ужгород).9. Борис Мудрий. Козацька республіка – організаційно-правові форми
суспільного устрою (Львів).10.Богдан Сушинський. Українське козацтво в епоху гетьмана України Петра
Сагайдачного: історія, культура, традиції(Одеса).11.Сергій Білий. Відродження України через державницьку
ідею гетьмана Петра Сагайдачного(Тернопіль).12.Ростислав Шмагало. Українське козацтво: мистецтво і
культура в добу правління гетьмана України Петра Сагайдачного(Львів).13.Микола Боднар. Західна Україна
в епоху гетьмана України Петра Сагайдачного(Івано-Франківськ).14.Ян Лорченко. Козацькі старожитності в
Слов‟янській бібліотеці міста Праги епохи гетьмана України Петра Сагайдачного (Прага).15.Володимир
Пилат. Розвиток українського гопака з епохи гетьмана України Петра Сагайдачного (Львів).16.Хрістіан
Чернер. Роль українського козацтва в епоху гетьмана України Петра Сагайдачного (Відень).17.Катерина
Хоронжук. Епоха гетьмана України Петра Сагайдачного в польській науковій літературі
(Вроцлав).18.Зіновій Партико.Українсько-польські стосунки в епоху гетьмана України Петра Сагайдачного
(Львів).
Найбільш яскраві наукові доповіді, які викликали жваву наукову дискусію були допові вчених: Вітора
Ідзя, Мирона Щиглюка, Василя Янковича, Василя Хитрука, Зіновія Партико та інших. В дискусіях та
обговореннях активну участь взяли: Володимир Пилат, Михайло Будай, Роман Колодій, Михайло Кондрин,
Євген Кочан та інші учасники та гості конференції…
Конференція оплесками привітала надання до 40-ти літтю науково-педагогічної діяльноості, засновнику
та директору Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професору, академіку Віктору Ідзю (19792019рр) титулу – «Лицар Вітчизни» та кавалера ордена «Золотий хрест честі і звитяги». Нагородний
документ зокрема засвідчує, що: «генеральна дирекція Всеукраїнського науково-дослідного центру
ефективного управління та Науково-експертна рада Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття»
рішенням Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття» удостоїла Почесним
званням «Лицар Вітчизни» з врученням Ордена «Золотий хрест честі і звитяги», Диплома, іменної зброї
оригінальної лицарської шаблі та нагрудного знака «Лицарський Легіон України» історика-професора
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Віктора Святославовича Ідзя»… Смачними були і організований козаками Українського реєстрового
козацька юшка з козацьким кулішем…
Весь активний хід міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його
діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті» засвідчують нище подані фотодокументи…
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Історико-культурна програма Міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро
Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті».

Підсумкова інформаційна стаття на прохання учасників міжнародної наукової конференції .
13 жовтня 2019 року з 9 години, до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві Львівської
області, в конференц-залі Жовківського замку (Площа Вічева 2) Відділення: «Дослідження українського
козацтва» Інституту Східної Європи(ІСЄ), Кафедра українознавства, науковий журнал «Українознавець»,
спільно з Історико-архітектурним заповідником у місті Жовкві, Українським реєстровим козацтвом, провели
Міжнародну наукову конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні
Української козацької держави в XVII столітті», яка присвячена 40-ка літтю науково-педагогічної діяльності
директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, віце-президента Академії Наук
«Трипільська Цивілізація», академіка АНВШ України Віктора Ідзя... Слід наголосити, що початку
міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні
Української козацької держави в XVII столітті» передувала культурно-екскурсійна програма по стародавніх
історико-культурних та християнських пам‟ятках Жовківщини та Жовківського замку, яка розпочалася від
пам‟ятника герою України Вячеславу Чорноволу у Львові і закінчилася в Жовківськму замку, яку чудово
проведи краєзнавці: О.Попруженко, З.Яворівсвький, М.Кубай та інші, і за яку Інститут Східної Європи всім
організаторам культурної програми складає велику подяку, фото-звіт про яку, подається інформаційною
статтею, як про початок наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в
утворенні Української козацької держави в XVII столітті»...
Отже 13 жовтня 2019 року до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві Львівської області, з
12 до 18-00, в конференц-залі Жовківського замку (Площа Вічева 2) Інститут Східної Європи, спільно з
Історико-архітектурним заповідником у місті Жовкві та Українським реєстровим козацтвом, провели
Міжнародну наукову конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні
Української козацької держави в XVII столітті» яка присвячена 400 - літтю заснування Української
козацької держави(1619-2019рр.) та 40-ти літтю науково-педагогічної діяльності засновника тадиректора
Інституту Східної Європи доктора історичних науке, професора, академіка Віктора Ідзя (1979-2019рр). На
науковій міжнародній науковій конференції обговорено актуальні питання в в перспективи розвитку
українського реєстрового козацтва, зокрема: 1. Роль Українського реєстрового козацтва в сучасних
козацьких об‟єднавчих процесах. 2. Перспектива розвитку українського реєстрового козацтва в умовах
російської агресії. На конференції відбулися презентація монографій, зокрема «Віктор Ідзьо. Наукові
дослідження на Львівщині в 2009-2019 роках. - Львів, «Вид. ІСЄ», 2019р.».
У Козапцькому Форумі в місті Жовкві взяли участь науковці, викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські,
культурні, релігійні, козацькі діячі, зокрема мер міста Жовкви, представники Жовківської районної
державної адміністрації…У науковій конференції були заявлені та взяли взяли вчені з України: Києва,
Львова, Одеси, Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода, Польщі: Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини:
Братіслави, Італії: Риму, Австрії: Відня. На Міжнародній науковій конференції з науковими доповідями були
заявлені та виступили наступні вчені: 1.Олександр Васільєв. Образ гетьмана України Петра Сагайдачного в
українській, російській, білоруській та європейській літературі першої половини XVІI століття (СєвєроДонецьк-Маріуполь-Бердянськ). 2.Віктор Ідзьо. Українське козацтво в Українській козацькій державі в
епоху гетьмана України Петра Сагайдачного в першій чверті XVII століття (Івано-Франківськ). 3.Мирон
Щеглюк. Зображення гетьмана України Петра Сагайдачного на поштових марках та відкритках (Львів).4.
Василь Янкович. Слобідське козацтво Луганщини (Львів).5.Всеволод Іськів.Гетьман України Петро
Сагайдачний і Львівщина(Львів).7.Василь Хитрук. Гетьман України Петро Сагайдачний як духовнa і
життєтворча основа росту сучасного козацтва в України(Рим).8.Федір Харута. Вплив гетьманування Петра
Сагайдачного на Закарпатський регіон(Ужгород).9. Борис Мудрий. Козацька республіка – організаційноправові форми суспільного устрою (Львів).10.Богдан Сушинський. Українське козацтво в епоху гетьмана
України Петра Сагайдачного: історія, культура, традиції(Одеса).11.Сергій Білий. Відродження України
через державницьку ідею гетьмана Петра Сагайдачного(Тернопіль).12.Ростислав Шмагало. Українське
козацтво: мистецтво і культура в добу правління гетьмана України Петра Сагайдачного(Львів).13.Микола
Боднар. Західна Україна в епоху гетьмана України Петра Сагайдачного(Івано-Франківськ).14.Ян Лорченко.
Козацькі старожитності в Слов‟янській бібліотеці міста Праги епохи гетьмана України Петра Сагайдачного
(Прага).15.Володимир Пилат. Розвиток українського гопака з епохи гетьмана України Петра Сагайдачного
(Львів).16.Хрістіан Чернер. Роль українського козацтва в епоху гетьмана України Петра Сагайдачного
(Відень).17.Катерина Хоронжук. Епоха гетьмана України Петра Сагайдачного в польській науковій
літературі (Вроцлав).18.Зіновій Партико.Українсько-польські стосунки в епоху гетьмана України Петра
Сагайдачного (Львів).
Найбільш яскраві наукові доповіді, які викликали жваву наукову дискусію були допові вчених: Вітора
Ідзя, Мирона Щиглюка, Василя Янковича, Василя Хитрука, Зіновія Партико та інших. В дискусіях та
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обговореннях активну участь взяли: Володимир Пилат, Михайло Будай, Роман Колодій, Михайло Кондрин,
Євген Кочан, Олег Фепцяк, Василь Глинчак та інші учасники та гості міжнародної наукової конференції…
Конференція оплесками привітала надання до 40-ти літтю науково-педагогічної діяльноості, засновнику
та директору Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професору, академіку Віктору Ідзю (19792019рр) титулу – «Лицар Вітчизни» та кавалера ордена «Золотий хрест честі і звитяги». Нагородний
документ зокрема засвідчує, що: «генеральна дирекція Всеукраїнського науково-дослідного центру
ефективного управління та Науково-експертна рада Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття»
рішенням Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття» удостоїла Почесним
званням «Лицар Вітчизни» з врученням Ордена «Золотий хрест честі і звитяги», Диплома, іменної зброї
оригінальної лицарської шаблі та нагрудного знака «Лицарський Легіон України» історика-професора
Віктора Святославовича Ідзя»… Смачними були і організований козаками Українського реєстрового
козацька юшка з козацьким кулішем…
За настирними клопотаннями учасників та гостей, яким сподобалася конференція, востаннє відтворюємо
весь хід міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в
утворенні Української козацької держави в XVII столітті» яка присвячена 400 - літтю заснування
Української козацької держави(1619-2019рр.), за всіма наявними фото-документами які є на сьогодні в
Інституті Східної Європи…
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