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Василь Бойчук 

Обговорення нової наукової праці доктора політичних наук Максима Мудрого «Виклики національного 

самовизначення» та презентація науково-популярного фільму «Віденськими шляхами Івана Франка» 

завідувача Відділенням «Дослідження української лицарської культури», кандидата економічних наук,           

доцента Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон»  

Тараса  Каляндрука 
 

У Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень, що в місті Львові,  9 лютого 2017 року в 

після обговорення нової наукової праці доктора політичних наук Максима Мудрого «Виклики національного 

самовизначення» - відбулась презентація науково-популярного фільму «Віденськими шляхами Івана Франка» 

завідувача Відділенням «Дослідження української лицарської культури», кандидата економічних наук, доцента 

Кафедри Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» Тараса  Каляндрука. 

В презентації від  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» 

взяли участь: кандидат історичних наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті 

«Львівський Ставропігіон»  Іван Сварник, завідувач Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи при 

Університеті «Львівський Ставропігіон» доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи 

України Віктор Ідзьо. 

 
Після обговорення книги та демонстрації науково-популярного фільму «Віденськими шляхами Івана Франка» 

завідувача відділення «Дослідження української лицарської культури», кандидата економічних наук, доцента Кафедри 

Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» Тараса  Каляндрука, слово було надане від 

Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставропігіон» завідувачу 

Кафедрою Українознавства та директору Інституту Східної Європи, доктору історичних наук, професору, академіку 

Академії Наук Вищої Школи України  Віктор Ідзьо, який наголосив перед присутніми: «що сьогодні 9.01.2017 року 

нагороджується Листом-Подякою видатний український кіномитець, режисер та вчений, завідувач Відділення 

«Дослідження української лицарської культури»  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті 

«Львівський Ставропігіон» Тарас Каляндрук за науково-художній фільм «Віденськими стежками Івана Франка» який є 

визначним доробком в розвитку українського кіномистецтва, впровадження його в науку, освіту, культуру, 

державотворення, виховання українства, та зміцнення єдності Української держави та світового українства! 

Було також наголошено доценту Тарасу Каляндруку, що вчені відділень: «Українського кіномистецтва та культури», 

«Класичної української літератури», «Сучасної української літератури», «Християнської історії», «Християнської 

філософії»,  «Дослідження української лицарської культури», «Українсько-польських відносин та історії України», 

Археоастрономії України та Європи», Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи при Університеті 

«Львівський Ставропігіон», визнаючи його кіномистецький та режисерський талант, вітають  із визначним мистецьким 



2 
 

та режисерським досягненням! Зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя, любові від людей! -

Творчого Вам натхнення, плідної кіномистецької, режисерської праці та успіхів на шляху розбудови українського 

кіномистецтва, одним із великих і славних українських кіномитців та режисерів Ви є. Нехай добро і душевне 

кіномистецьке та режисерське тепло, яке Ви віддаєте українцям повертаються Вам сторицею. З роси Вам і води! - Від 

імені відділень Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства, директор 

Інституту Східної Європи при УЛС - доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України -  Віктор  Ідзьо». 
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В рамках демонстрації науково-популярного фільму «Віденськими шляхами Івана Франка» завідувача Відділення 

«Дослідження української лицарської культури», кандидата економічних наук, доцента Кафедри Інституту Східної 

Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон» Тараса Каляндрука, було наголошено, що вчений Тарас 

Каляндрук є і активним дослідником української козацької історії на Кафедрі Українознавства Інституту Східної 

Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон», що неодноразово дозволяло завідувачу Кафедрою 

Українознавства та директору Інституту Східної Європи, доктору історичних наук, професору, академіку Академії 

Наук Вищої Школи України  Віктор Ідзьо надавати позитивні рецензії на наукові монографії та рекомендувати їх на 

надання грифу Міністерства освіти на науки України,  тому надання сьогодні Листа-Подяки за новий доробок доцента 

Тараса Каляндрука є цілком справедливим з огляду на його нинішню активну науково-кіноматографічну працю.  

Слід наголосити, що за участю вчених  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи були створені: 1.Фільм. 

Брати. - Л.Т.Б., 2008р. 2.Фільм. Українська діаспора  в Москві на зламі  тисячоліть. - ЛТБ., 2009р. 3. Фільм. Гетьман 

Петро Сагайдачний. - Л.Т.Б., 2010р. 4.Фільм. Роман Шухевич. - ЛТБ., 2011р. 5.Фільм. Гетьман Іван Виговський. - 

Л.Т.Б., 2012р. 6.Фільм. Перемога Данила Галицького піл Дорогичином. - Л.Т.Б., 2013р та інші кіномистецькі твори... 

 


