Василь Бойчук
ІХ Міжнародна наукова конференція Інституту Східної Європи
«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), Інститут Східної Європи, Кафедра Українознавства, науковий журнал
«Українознавець», під головуванням організатора, директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
Українознавства, головного редактора наукового журналу «Українознавець», доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, 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 Зіновій Партико, який
також презентував наукові праці з козацьких філологічно-поетичних проблем наукового українознавства…

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.
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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:
1. Роль Українського козацтва в сучасних козацьких об’єднавчих процесах.
2. Перспектива сучасного розвитку українського козацтва в умовах російської агресії.
Також на 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…
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Учасників та гостей привітав директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства,
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(1657-2017рр.), президент
Міжнародної федерації бойових мистецтв «Гопак», викладач Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи, доцент Володимир Пилат, який також презентував свою наукову працю «Кодекс лицарської честі».

Наступним виступив з науковою доповіддю та презентацією наукової монографії, яка номінована на звання
професора, заступник директора Інституту Східної Європи «З проблем дослідження козацтва», професор Тарас
Каляндрук, який також презентував працю «Козаки. Слов’яни проти орди”. - Львів “Піраміда”, 2017р.» .
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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 Зіновія Хмельницького(16572017рр.), 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: «В.С.Ідзьо нагороджується «за сприяння розвитку козацького руху з нагодити 525-річчя
козацтва України». Від «Галицької Січі» Орденом за «ВІРУ» 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, на погляд автора статті, 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-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
4

(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 рецензія доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України В.Ідзя на працю професора Т.Каляндрука «Козаки.Слов’яни проти орди»…
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У підсумок звіту слід наголосити, що 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.), Вченою Радою
Інституту Східної Європи були утворенні три нові наукові відділи, які відповідно очолили: Відділ «Прикладної
лінгвістики» - кандидат філологічних наук, професор Г.Пасічник(Львів). Відділ «Етноцентр Українознавства і
Карпатської культури і духовності» - кандидат філологічних наук, доцент В.Хитрук (Косів-Снідавці). Відділ
«Історія мистецтв» - О.Смакота(Дніпро). Також директором ІСЄ, академіком В. Ідзьо наголошено, що наукові
праці напрацьовані конференцією будуть опубліковані в ХІХ випуску наукового журналу «Українознавець»…
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