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Василь Бойчук 

Презентація  наукових монографій  доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо 

в Івано-Франківській  державній  науковій бібліотеці. 
 

27 квітня 2004 року в Івано-Франківській державній науковій бібліотеці імені Івана Франка, на запрошення 

мера міста Івано-Франківська пана Зеновія Шкутяка, відбулась презентація наукових праць доктора історичних 

наук, професора Віктора Ідзьо - завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський  Ставропігіон», ректора Українського державного університету міста Москви(УУМ)  Віктора Ідзьо. 

Представила доктора історичних наук, професора, завідувача Кафедрою Українознавства Інституту Східної 

Європи Університету «Львівський Ставропігіон», ректора УУМ, автора наукових монографій: «Українська 

держава в ХІІІ столітті. - Івано - Франківськ “Нова зоря”, 1999. - 320 с.», «Ранньослов’янське суспільство, 

ранньослов’янська державність і зародження та становлення християнства на території України. - Львів “Агенція 

Релігійної Інформації”,  2001. - 320с.», «Українська діаспора в Росії. Історія, наука, релігія. - Львів” БАК”, 2002. - 

304с.», «Кельтська цивілізація на території України. - Львів “Сполом”,  2002.- 343с.», «До історії однієї могили на 

Закерзонні. - Перемишль  -  Львів “Сполом”,  2003. - 320с.», «Історія України. - Львів “ПП Бодлак”, 2003. -  735с.», 

які подаровані науковій бібліотеці, директор Івано-Франківської державної наукової бібліотеки імені Івана Франка, 

пані Марія, яка наголосила, що професор Віктор Ідзьо своєю творчістю займає активну державницьку позицію …». 

  

  
На презентації наукових праць, вчитель доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо, учень академіка 

Івана Крип’якевича, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Володимир Грабовецький, 

наголосив: «що є не тільки вчителем та науковим керівником курсової та дипломної наукових праць історика 

Віктора Ідзьо з 1979 по 1984 роки, науковий консультант та рецензент - доктор історичних наук: Я.Д. Ісаєвич 

(м.Львів), відповідальний за захисти наукових робіт в Україні - доктор історичних наук, професор М.І. 
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Пинчук(Київ), але й надав позитивну наукову рецензію першій фаховій монографії, яка вийшла в Івано-

Франківську в 1999 році - «Українська держава в ХІІІ столітті». Хочу наголосити також, що науковим 

консультантом та меценатом наукової монографії «Українська держава в ХІІІ столітті» яка вийшла в релігійному 

видавництві «Нова зоря», який благословив і підтримав її вихід, є Івано-Франківський владика Української Греко-

Католицької Церкви, доктор богослов’я, доктор філософії, професор  Софрон Мудрий, якому складаємо Подяку... 
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Академік Володимир Грабовецький також наголосив, що на підсумковій нараді вчених, вчений з Києва доктор 

історичних наук, професор Май Іванович Пинчук, як відповідальний за захист наукових робі в Україні у 1984 році, 

відзначив, що дипломна робота історика Віктора Ідзьо «Міста Галицько-Волинської Русі» під науковим 

керівництвом доктора історичних наук, професора В. Грабовецького та наукового консультанта доктора 

історичних наук, професора Я. Ісаєвича є найкращою роботою в Україні за 1984 рік… Академік В. Грабовецький 

також наголосив, що сьогодні професор Віктор Ідзьо є яскравим представником наукової школи М. Грушевського - 

І. Крипякевича - В. Грабовецького… Я  є рецензентом як кандидатської так і докторської дисертацій професора 

Віктора Ідзьо, які в монографічному вигляді представлені нині в Івано-Франківській науковій бібліотеки імені 

Івана Франка.  З моїм учнем професором Віктором Ідзьо я співпрацюю до сьогоднішнього дня. Його сьогодня, 

презентоція в Івано-Франківській державній науковій бібліотеці імені Івана Франка, це 735 сторінкова праця  

«Історія України», яка  апробована  на джерелах з московських архівів якій я надав позитивну наукову  рецензію… 

 
 

 
…Автор презентованих наукових праць професор Віктор Ідзьо у висновку свого наукового виступу на презентації  

своєї наукової творчості, яка так ретельно була проаналізована його вчителем академіком В.В. Грабовецьким, 

подякував Владиці УГКЦ Софрону Мудрому за благословення його наукової діяльності в 1999 році, яке мало 

щасливий науковий початок, меру міста Івано-Франківська пану Зеновію Шкутяку за офіційне запрошення, 

вчителю академіку Володимиру Грабовецькому за велику науку та за високу оцінку його наукової творчості… 

У висновок слід наголосити, що презентація відбулась за участю науковців та студентів Прикарпатського 

національного університету ім. Василя Стефаника, історичний факультет якого закінчив професор Віктор Ідзьо… 


