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Наукові праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства 

Університету Львівський Ставропігіон» академіка Віктора Ідзья  “Міжнародні наукові конференції 

“Українського» Історичного Клубу, Українського Університету міста Москви в Україні  в першому 10 

- ти літті ХХІ століття” –  досліджують наукову діяльність українських вчених з Росії у 

взаємовідносинах  з українськмим вченими  Україні та  світу.  

Наукові праці  академіка Віктора Ідзья  “Міжнародні наукові конференції “Українського 

Історичного Клубу, Українського Уніеврситету міста Москви в Україні  в першому 10 - ти літті ХХІ 

століття”  відображають історію активної  діяльності українських організації з Росії Українського 

Університету, Українського Історичного Клубу міста Москви, як ініціаторів проведення Міжнародних 

наукових конференцій в Україні у взаємовідносинах з  науковими, освітніми  громадськими 

організаціями України, українською діаспорою в Росії, Світовим українством. 

 На прикладі оргнаізованих та проведених в Україні  Українським Університетом, Українським 

Історичним Клубом міста Москви  міжнародних наукових конференцій, апробуються нові  наукові 

дослідження з проблем українсько - російських взаємовідносин, які мають вплив на історичний 

розвиток сучасної  України. 

Наукові праці  академіка Віктора Ідзья  “Міжнародні наукові конференції “Українського 

Історичного Клубу, Українського Уніеврситету міста Москви в Україні  в першому 10 - ти літті ХХІ 

століття” вперше засобами проведених міжнародних наукових форумів в Україні:Івано-Франківску, 

Львові, Ялті на базі  сучасної української історичної науки  робить глубокий, фактологічний аналіз 

напрацювань, які започатковані в Москві а втілені  внаслідок на міжнародних наукових конференціях 

в Україні. 

Наукові праці “Міжнародні наукові конференції “Українського Історичного Клубу, 

Українського Уніеврситету міста Москви в Україні  в першому 10 - ти літті ХХІ століття”  

демонструють наукові погляди вчених, організаторів Міжнародних наукових з Українського 

Університету, Українського Історичного Клубу міста Москви на Історію України, становлення та 

розвиток української діаспори в Росії, українсько-російські взаємовідносини беручи за основу кращі 

традиції української та російської історичної науки, які  напрацьовані нею у продовж століть, і які 

єднають українську діаспору в Росії з Україною та аналогічними процесами в розвитку українській 

діаспорі в Європі та світі. 
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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 Університет в Москві(УУМ), Український Історичнй Клуб м. 

Москви(УІК), Клуб Української Інтелігенції міста Івано Франківська ім. Богдана Лепкого та Івано - 

Франківський осередок Наукового Товариства ім. Т.Шевченка (НТШ) пройшла в м. Івано - 

Франківську в конференц - залі Івано -Франківського Центру Кафедрального Собору Української 

Греко - Католицької Церкви (УГКЦ). 

Така конференція проводилась вперше, тому  ставила за мету з‟ясування відносин, які на 

протязі багатьох століть були досить складними.  

Як наголошувалось в Прес – релізі:” I Міжнародна наукова конференція “Українсько - 

Російські відносини на зламі тисячоліть”-  українсько - російські відносини  на протязі 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 шляіху до демократизації дають підстави 

сподіватися на можливість покращення стосунків між сусідніми державами. Через складність 

сучасних відносин, ці стосунки вимагають найретеліьніших глибоких, грунтовних і особливо 

об‟єктивних  наукових досліджень…Тому і виникла ідея проведення такої Міжнародної наукової 

конференції, яка б охоплювала різні аспекти вкаазаної проблеми”. 

Конференція ставила за мету: 1. Залучити до дослідження українсько-російських відносин вчених 

України, Росії, Світу . 2. Систематизувати існуючі дослідження вчених різних країн світу з українсько 

-російських відносин. 3.Розробити шляхи покращення міждержавних українсько-російських відносин 

на майбутнє. 

Конференція, що відбулася в Івано - Франківську, проходила під головуванням ректора 

Українського Університету міста Москви, голови Українського клубу м. Москви,  професора, Віктора 

Святославовича Ідзьо, і завдяки цьому була ефективною внаслідок досвіду проведення аналогічних 

конференцій в Москві. 

Ця конференція притягнула до себе широке коло науковців з України: Київ, Харків,  Львів, 

Тернопіль, Крим: Сімферополь, Керчь, Івано - Франківськ, Росії (Москва).   

В конференції взали участь чільні науковці з Івано -Франківських ВУЗів: Прикарпатського 

державного університету, Технічного Університету Нафти і Газу, Івано - Франківського Катихетично - 

Духовного Інституту УГКЦ.  

В конференції взяли участь чисельні релігійні, громадсько - політичні, освітні та культурні 

діячі м. Івано - Франківська та Західно - Українського регіону, предствники російської діаспори в 

Західно - Українському 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 Університет, Москви: Український днржавний Університет в Москві, 

Український Історичний Клуб м.Москви і багато других.  

До учасників Конференці звернувся ректор Івано -Франеківського Катихетично - Духовного 

Інституту, Єпарх Івано-Франківської єпаргії УГКЦ, владика Софрон Мудрий, який благословив 

конференцію, наголосив на необхідності науково з‟ясовувати україно -російські відносини особливо 

релігійні, а також розбудови Української Греко-Католицької Церкви в Росії. 

Другим до учаснииків конференції звернуся академік Володимир Грабовецький який привітав 

конференцію від професорсько - викладацького складу Прикарпатського  державного університету, а 

також від Кафедри Історії України, яку він очолює.  

Третім виступив Голова Українського Історичного Клубу м. Москви, ректор Українського 

Університету в Москві, 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 підготовку конференції, і подарувавт від московської делегації І том 

Історико - Філолтгічного Вісника, та І том Наукового Вісника Українського Історичного Клубу 

м.Москви в яких сконцентровані наукові напрацювання з різноманітних проблем Української 

діаспори в Росії.  
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За активну наукову діяльність Голова УІК, професор В.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 наголошсив, що осередок НТШ тільки проходить час становлення, однак 

зацівлення у науковому з‟ясуванні українсько-російських відносин в Івано - Франкіського осередку 

НТШ дуже велика. Роман Яремійчук привітав конференцію від всього НТШ і побажав її плідних 

напрацювань.  

Особливо палким було привітання від студентів Прикарпатського університету і історичного 

факультету зокрема, яке виголосив голова молодіжго осередку Клубу Української Інтелігенції ім. 

Б.Лепкого Ярослав Коземчук. Від московської делегації конференцію привітала керуюча справами 

Українського 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 Росії і її науковими та освітніми 

організаціями зокрема. 

 Від газети “Нескорена Нація” конференцію привітав член правління редакції Володимир 

Фалюта, який передав вітання від засновника газети Івана Кандиби і пообіцяв, що газета і в 

подальшому буде подавати інформацію про роботу української громадськості в Росії. 

 В плані конфереції було заявлено 56 доповідачі. Найбільш цікавіші і науково обгрунтовані  

доповіді, які визвали широку дискусію були:  

1. В.Ідзьо.Українське питання в Росії в кінці ХХ століття. Історія, культура, релігія українців в 

Росії 1989 - 1999.(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 сувернізації 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).  

П.Арсенич. Галичани в Москві.(Україна.Івано -Франківськ).  

10.А.Майба. Українсько - Російські релігійні відносини в 1989 – 1999 роках.(Україна.Львів). 

11.С.Святодух. Український Історичний Клуб м. Москви і його наукова робота по вивченню 

українськлої діаспори в Росії.(Росія.Москва).  

12.В.Пережилго. Українське населення на Волзі.1989-1999. Сучасний аспект вивчення проблеми. 

(Україна.Львів). 

13.І.Скрипник. Юрій Липа і Росія. (Україна.Івано -Франківськ).  

14.У.Скальська. Москвофільство. Минуле і сучасність.(Україна.Івано - Франківськ). 

15.Н.Самборська. Проблема поверненнят пам‟яток історії та культури в Україну у російсько - 

українських відносинах у 90-ті роки ХХ століття. (Україна.Київ). 

16.В.Дибенко.Українсько - російські взаємовідносини: спроба ретроспективного аналізу минулого. 

(Україна.Івано - Франківськ). 

17.В.Ференц. Проблеми сучасного просвітництва в контексті російських впливів. (Україна.Івано-

Франківськ).  

18.В.Марченко. Степан Бандера – Польща його приговорила до смерті, Німеччина -  відправила в 

конц - табір, агент КГБ вбив в Мюнхені. (Росія.Москва). 

19.В.Бойчук.Я.Коземчук. Україна і Росія в новому геополітичному просторі після розпаду СРСР. 

(Україна. Івано - Франківськ).  

20.Р.Лещишин. Галичани - українці у військових формуваннях другої світової війни. (Україна. 

Івано-Франківськ).  

21.О.Джус. Висвітлення негативного впливу двомовності в творах українських діячів науки та 

культури України.(Україна. Івано - Франківськ).  

22.У.Скальська. Причини занепаду національної свідомості українців після приєднання до Росії. 

(Україна. Івано - Франківськ).  
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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 наступному 

2001 році.  

Організатори складають велику подяку о. М.Сьомкайлу, настоятелю кафедрального храму 

“Святого Воскресіння” за  допомогу в проведенні міжнародної наукової  конференції. 
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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 2001р.). 
 

21-23 травня 2001 року в Львові в приміщенні Українського Товариства охорони пам‟яток 

історії та культури відбулася І Міжнародна наукова конференція “Король Данило і Українська 

держава в ХІІІ столітті”. 

Конференція організована  Українським Університетом, Українським Історичним Клубом м. 

Москви, за участю Українського Товариства охорони пам‟яток історії та культури (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 Університету в Москві, Голови Українського Історичного Клубу 

м.Москви, професора  Віктора Ідзьо. 

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 науковаців Українського Університету, Українського 

Історичного Клубу міста Москви, які я організував і очолюю. Завершилась вона виходом монографії 

“Українська держава в ХІІІ столітті” яка вийшля за сприяння владики Софрона Мудрого в Івано-

Франківську, презентаця якої сьогодні відбудеться. Ініціатива конференції всеціло 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, як суто української державності та народності. 

 Без сумніву, вона не відбулася б без підтримки та всесторонньої допомоги. Тому ми дякуємо 

науковцям України та Росії, які підтримали нашу ініціативу по відзначенню 800 - літнього ювілею 

визначного державного та політичного діяча короля Данила”. Головуючий наголосив на актуальності 

цієї проблеми, особливо зараз в час святкування Х - 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 висунутої організаторами проблеми. Король Данило, на думку промовця, очолив 

Українську державу в ХІІІ столітті, будучи не якимось суто галицьким чи волинським феноменом. Він 

без сумніву своєю особистістю продовжує традиції Київської держави і тому його діяльність 

заслуговує всестороннього 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 і успіхів у вищеозначеній проблемі”. 

Дальше до учасниників конференції та гостей звернувся Іван Патер, виконуючий обов‟язки 

директора Інституту українознавства ім. І.П.Крип‟якевича НАН України, який наголосив на 

“необхідності вивчення епохи короля Данила, подякував керівництву Українського Університетету 

м.Москви, Українського Історичного Історичного Клубу і, зокрема, професору Віктору Ідзьо, за 

організацію конференції”. 

До учаників та гостей звернувся директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв‟язків 

з діаспорою п.Ігор Кравчук. У привітальному слові він підкреслив:” Король Данило, є дійсно 

український державець ХІІІ століття європейського типу”. 

Від Ради Об‟єднання Українців в Росії конференцію привітав ректор Українського 

Університету професор Віктор Ідзьо, який зауважив, “що ініціатива з Росії в організації та проведенні 

наукової конференції “Король Данило і Українська держава в ХІІІ столітті” пов‟язується пробілом в 

цьому питанні в українській історії. В той час коли в Російській Федерації сьогодні яскраво 

розробляєтться концепція централізованої російської держави XIV століття практично без ніякої 

історичної бази, де князівства залежні і ворогуючі один з одним видаються російськими істориками за 

централізовану державу в Україні вже в ХІІІ столітті на реальній основі проглядається централізована 

держава королівство, на чолі якої стоїть могутній володар - король Данило, який активно займається 

питанням формування антитатарської коаліції в усіх напрямках. Ці процеси, на думку промовця, є 
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актуальними на сучасному етапі і їх треба вивчати особливо 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 конференціїю і побажав їй успішної роботи в 

дослідженні епохи короля Данила”. 

 До присутніх звернувся Юрій Гресько - начальник відділу у справах національностей та 

міграції Львівської облдержадміністрації, який “привітав конференцію з прекраною 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 актуально стає 

питання вивчення української державницької спадщини, яку необхідно в подальшому вивчати”. 

 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 все, щоби українська держава була незалежною, як від східних так і 

від західних сусідів. Історична роль короля Данила і Української держави в ХІІІ столітті, на думку 

промовнця, полягає в тому що його діяльність в ХХ столітті, за відродження незалежної 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 м.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 може говорити монографія ректора УУМ, голови УІК, професора Віктора Ідзьо “Українська 

держава в ХІІІ столітті””. 

 Від імені  українського товаристава “Вербиченька“ (Р.Татарстан) конференцію привітав його 

Голова Євген Савенко, який наголосив, що “вивчення політичних взаємовідносин України-Русі і 

Золотої Орди є сьогоденньою необхідністю, особливо зараз, коли зв‟язки науковців України і 

Татарстану починають налагоджуватися по вивченню відносин України - Русі і Золотої Орди в ХІІІ 

столітті. Дослідник наголосив на подальшому проведенні в майбутньому таких конференцій і 

пообіцяв, що більш глибше розгляне ці процеси на наступній конференції”. 

 Від імені Наукового Товариства ім.Т.Шевченка конференцію привітав вчений секретар Олег 

Купчинський, який “побажав конференції плідної праці і видадання 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 Університету міста Москви конференцію привітав Андрій Щербина, який 

передав вітання від науковців вузу. Промоць зазначив, що “цього року Український Університет в 

Москві реконстуйований внаслідок чого він 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 Клуба 

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 Міжнородної конфереції, 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 зв‟язує п‟ять років активної співпраці. Конференція “Король Данило та 

Українська держава в ХІІІ столітті”, яку проводить УІК у  Львові є показником високого рівня 

науковості. У подальшому, наголосив промовець, Музей історії релігії всесторонньо буде сприяти 

таким конференціям”. 
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 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 утретє на наукових 

форумах, які проводить Український Університет, Український Історичний Клуб м. Москви. На цю 

конференцію, яка приурочена 800 - літтю визначного українського державного діяча короля Данила, я 

теж прибула на запрошення Українського Історичного Клубу. Бажаю конференції плідної праці і 

активній діяльності українцям Москви. Передаю вітання від правління українців на Кольському 

півострові всім учасникам конференції”. 

Від Львівської Академії Мистецтв і від української громади в м.Сургуті наукову конференцію 

привітала Зеновія Шульга, “яка побажала конференції плідної праці”. 

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 і результатом якого є сьогодні ця прекрасна конференція по 

відзначенню 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 ХІІІст. (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.Л.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 ХІІІст.(Львів). 
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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). 

 Всі доповіді супроводжувались широкими дискусіями. 

У третій день конференції  були проведені підсумки під головуванням професора Віктора Ідзьо, 

де наголошувалось, шо конференція в основному виконала поставлене 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. 

Були вислухані пропозиції та зауваження учасників конфереції 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 озвучена 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 відбулась виставка картин художнього розпису на тканині, цикл “Львів” 

митця Львівської академії мистецтв пані Галини Зубченко. 
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Miжнapoднa нayкoвa кoнфepeнцiя “Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa 

дyxoвнoмy життi Євpoпи”. (Івано-Франківськ 7-8 чepвня 2001 p.). 
 

7 - 8 червня 2001 poкy в кoнфepeнц - зaлi Kaтeдpaльнoro Coбopy “Cвятoro Bocкpeciння” (м. 

Iвaнo - Фpaнкiвcьк) вiдбyлacь мiжнapoднa наукова кoнфepeнцiя “ Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, 

кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy житri Євpoпи”. Opгaнiзaтopи: Укpaїнcький дepжaвний  yнiвepcитeт (УУM) 

тa Укpaїнcький Icтopичний Kлyб м· Mocкви (УIK), зa yчacтю нayкoвoгo вiддiлy Kaтeдpaльнoгo Coбopv 

Cвятoro Bocкpeciння (M.Iвaнo - Фpaнкiвcьк) тa cпpиянням Miжнapoднoro Iнcтитyтy ocвiтй, кyльтypи 

тa зв‟язкiв з дiacпopoю (м.Львiв). 

У кoнфepeнцiї 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” 

(P.Taтapcтaн) - Biктop Iдзьo, який пpивiтaв кoнфepeнцiю вiд Paди Oб‟єдaння 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 витягнyти мaйжe iз 

вiкoвoro нeбyтгя й зaбyтгя iмeнa cвiтoчiв Укpaїнcькoї нaцioнaльнoї Цepки. Ця кoнфepeнцiя - цe дyжe 

·вaжливa нayкoвa aкцiя, якщo їй вдacтьcя xoч чacткoвo пpивiдкpити чopнy зaвicy бeзпaм‟ятcтвa, i цe 

вжe бyдe вeликe дocягнeння/ 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 чиceльнa дeлeгaцiя. Бeз cyмнiвy, щo дo opгaнiзaції тaкиx нaшиx 

мiжнapoдниx нayкoвиx фopyмiв пpиклaдaє бaгaто зycиль нaш гoлoвa УIK - peктop, пpoфecop УУM 

Biктop Iдзьo. Bлacнe зa йoro iнiцiaтивoю бyдe пpoвeднeнo в Москві “ Koнгpec нayкoвиx тa ocвiтнix 

opгaнiзaцiй в Pocії”, a тaкoж нayкoвy кoнфepeнцiю “Укpaїнcькa дiacпopa в Pociї” якy УIK тa УУM 

пpoвoдять в Mocквi 16 - 17 cepпня цього року i якa пpиcвячyєтьcя X - piчницi вiд дня вiднoвлeння 

нeзaлeжнocтi Укpaїнcькoї дepжaви. 

Biд ycix члeнiв УIK , кoлeктoвy yкpaїнcькoї бiблioтeки Mocкви зичy кoнфepeнції плiднoї пpaці. 

Пpивiтaв нayкoвy кoнфepeнцiю “Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy 

життi Євpoпи” 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 cлiдкyє 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 
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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”. 

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 Унiвepcитeтy тa roлoвi 

Укpaїнcькoгo Icтopичнoгo Kлyбy м.Mocкви пaнy Biктopy Iдзьo. Знaмeннo 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 пiв - вiкy 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 piк - пepший piк тpeтьoгo тиcячoлiття - 

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 пo 

з‟єднaнню зycиль Євpoпeйcькoгo Koнгpecy Укpaїнцiв дo 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 зaмiтнoю, 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 
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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 дaльшe 

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, щo взялиcя з‟яcoвyвaти питaння “Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy, 

кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи”. У мaйбyтньoмy цю нayкoвy poбoтy cлiд пpoдoвжyвaти, 

Coбop Cвятoгo Bocкpeciння бyдe нaдaвaти вcecтopoнню дoпoмoгy такому вивченню. 

Biд Пpикapпaтcькoгo yнiвepcитeтy кoнфepeнцiю “Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, 

кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи” 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 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 нa кoнфepeнцiяx, якi пpoвoдить peктop УУM i гoлoвa УIK Biктop 

Iдзьo. Пpoмoвця нaгoлocилa, щo Укpaїнcькa acoцiaцiя пиcьмeнникiв, члeнoм пpaвлiння якoгo вoнa є, i 

дaльuie бpaтимe yчacть в зaxoдaм 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 вчитeля opгaнiзaтopa 

конференції, aкaдeмiкa B. Гpaбoвeцькoгo; 

Biд кaфepди Укpaїнoзнaвcтвa Iвaнo - Фpaнкiвcькoї Meдичнoї Aкaдeмiї i, зoкpeмa, вiд акaдeмiкa 

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 Пpикapпaття.(Москва). 

3.П.Apceнич. Maлoвiдoмi cтopiнки icтopiї Cтaнicлaвcькoї Гpeкo - Kaтoлицькoї єпрахії.(Івано -

Франківськ). 

4.П.Дpoгoмepeцький. Iвaн Baгилeвич мiж вipoю i нayкoю.(Івано - Франківськ). 

5.У.Cкaльcькa Cильвecтp Лeпкий - cвiтoч Укpaїнcькoї Цepкви.(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-Boлoнcькoї дepжaви.(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  Mитpoпoлії.(Львів). 

12.B.Iдзьo. Bзaємoвiднocини Укpaїнcькoї дepжaви i Pимcькoї Цepкви в чac cтaнoвлeння Гaлицькoї 

Mитpoпoлії. (Москва). 
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Koнфepeнцiя виpiшилa: 

1.Пpoвecти нacтyпнy кoнфepeнцiю в чepвнi 2002 poкy. 

2.Пpocити Iвaнo - Фpaнкiвcькy oблдepжaдмiнicтpaцiю пpoфiнaнcyвaти видpyк мaтepiaлiв кoнфepeнції 

“Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи”. 

3.Poзшиpити тeмaтикy i кoлo yчacникiв мaйбyтньoї кoнфepeнцiї. 
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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 Університету, 

голова Українського Історичного Клубу м. Москви  Віктор Ідзьо, який наголосив, “що за два століття 

праці археологів на території України зафіксовано велика кількість кельтськи старожитностей “епохи 

Латена”, які співслявляються з багаточисельними античними та римськими джерелами, картою 

К.Птолемея і які, дають право вважати, на присутності 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 по цій проблематиці. 

 Зокрема в Росії в останні часи по цій проблематиці вийшло три фундаментальні монографії. 

Тому презентація нової монографії В.Ідзьо. “Кельтська цивілізація на території України”, яскравий 

початок вивчення взаємовідносин кельтів і слов‟ян на території України. Безсумнівно, що однією 

монографією з‟ясувати цю складну проблему не можливо, тому  І Міжнародна наукова конфекренція 

вперше попробує на високому науковому рівні розглянути проблему кельтів на території України, 

кельто - слов‟янські відносини, та наявні старожитності.  

Ініційована міжнародна наукова конференція Українським Університетом м.Москви та 

Українським Історичним Клубом м.Москви  “Кельтська цивілізація на території Україні”, пов‟язана з 

тим, що російські вчені Москви та Санкт - Петербурга активно розробляють концепції по цій 

проблематиці, беручи за основу археологічний, джерельний матеріал з території України. Тому, на 

нашу думку, конференція “Кельтська цивілізація на території України” поставила за мету вивчення 

цієї проблематики з точки зору розвитку українського народу з “епохи Латена”, оскільки власне вона  

і культури, що розвивалися під її впливом, впитул сягають до часу достовірно вивчених найраніших 

слов‟янських старожитностей зафіксованих на території України. 

З таким означуючим початком привітав конференцію від українських науковців Польщі, 

Об‟єднання українців Польщі Дмитро Богуш, який наголосив, що добре що ця наукова конференція 

вивчатиме взаємовідносини кельтів і слов‟ян. В Перемишльській землі віднайдено і знаходяться в 

археологічному музеї багато кельтських старожитностей, які потребують вивчення. Добре було б, що 

б конференції по вивченню цієї проблематики продовжувались і дальше. Дуже дякую за запрошення 

на конференцію.Передаю вітання від вчених Інституту Полудньово-Всходнєго, що в Перемишлі і 

зрокрема від його директора доктора С.Штемпня. 

 Привітала конференцію  від вчених Франції, 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 на кінець кельтська тематика почала вивчатися на науковому рівні, про що 

засвідчує перша міжнародна конференція, яку ініціював професор В.Ідзьо. Дякую 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 є перспективними”. 

Дальше конференцію привітав викладач Ужгородського  державного університету Сергій 

Федака, який наголосив, що “закладається традиція вивчення латенської 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.Львова 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 
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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 старожитності там теж зафіксовані. Доповідачка наголосила, що журнал 

“Мандрівець” надасть свої шпальти для видруку інформації та наукових праць конференції”.  

Дальше конференцію привітав голова Товариства “Лемківщина”, заслужений діяч мистецтв 

України Володимир Ропецькимй, голова Товаритсва М.Герасимович “Любачівщина”, які “побажали 

конференції плідної праці зокрема з‟ясування питання етногенезу лемків та бойків, які на думку 

промовців мають в своїй історії розвитку безпосередні взаємовідносини 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 творення 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 багаточисельна 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 епохув Латена по всій 

території України. На думку доповідача кельтська культура в Україні зафіксована від Закарпаття до 

Подніпров‟я, що дає право наголошувати, 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, за допомогою сучасних технічних 

приладів і засобів можна встановлювати, залізні приналежності які знаходяться в землі в тому числі 

кельтські старожитності”. 

Від науковців Санкт - Пертербурга і одночасно від Фонду ім. Т.Г.Шевченка конференцію 

привітав Стефан Шурко. Доповідач наголосив, “що по кельтській проблемі вченими Санкт - 

Петербурга в останні роки підготовлені три монографії, плідно працює над цією проблемою М.Щукін 

та інші дослідники. Міжнародна наукова конференція “Кельська цивілізація на території Україна”, яка 

ініційована Українським Університетом з Москви і випуск монографії професором В.Ідзьо “Кельтська 

цивілізація на території України” логічне продовження напрацювань вчених Санкт-Петербурга. 

Московські вчені, українці, правильно оприділили корисність цієї тематики для з‟ясування  проблеми 

кельто - слов‟янських відносин 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 Львіськогь національного університету є 

найстарішою в Україні. Промовець наголосив, 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 в 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”.  
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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”. 

Найбільш цікавими 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 по вивченню 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).  

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). 

 

Широкомаштабною була і культурна програма. Учасники конференції відвідали Музей 

Археології Львівського національного музею, де прекласну екскурсію провів, учасник конференції, 

директор музею п.Романа Чайка, який широко освітив всі наяні кельтські старожитності музею, які 

виділені в окрему експозицію, та Львівську галерею мистецтв де екскурсію для гостей провів учасник 

конференції Роман Федина. 

 Вечором учасники конференції були запрошені на звітній концерт в Львівський національний 

університет ім. І.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 по означеній тематеці вирішено провести в Львові в 2004 

році. 
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ІІ Міжнародна наукова конференція “Українсько - російські відносини XVII - XXI ст.”. 

“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 Університет, Український Історичний Клуб м.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 Університету, голова 

Українського Історичного Клубу м. Москви,  доктор історичних наук, професор Українського 

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 

заставило вчених з УІК та УУМ ініціювати по цій проблематиці ІІ Міжнародну наукову конференцію. 

 Необхідність такої конференції полягає в тому, щоб виробити паритетні відносини  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 української діаспори в Росії та 

зближення її  з громадськими, державними та науково - культурними  закладами України,  для 

подальшого з‟ясування та вивчення питання паритетних  українсько - російських взаємодвідносин. 

Хочу наголосити, що українські вчені в Москві, Росії розпочали вже вивчення української 

діаспори в Росії, що засвідчується 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.”  буде  з‟ясовувати історичні науково -освітні відоносини українських та 

російських вчених, українських вчених з Росії та намітить прерогативи подальшого розвитку 

взаємовідносин. 

 Слід 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 являється 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. Так я активно дружив з Б.Грековим в якого по наукових питання 

неодноразово бував вдома. Привертає увагу великий портрет М.Грушевського в квартирі Б.Грекова, 

який сказав мені, коли ще 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 та культурних  взаємовідносин. Як відомо цим в Москві займається мій учень 

Віктор Ідзьо, якого за наукові досягнення і передусім за монографію “Українська держава в ХІІІ ст.” 

та науковій праці по цій проблематиці ” 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 з вступних екзаменів одному із моїх талановитих учнів - 

Віктору Ідзьо.  

Накінець 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 надав 

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 
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“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 наявні вже 

сучасні пробіли в українсько - російських взаємовідносинах для їх паритетного врегулювання на 

міждержавному рівні”. 

Конференцію привітала виконуюча обов‟язки голови ВУТ “Просвіта” ім.Т.Шевченка 

М.Боднар, “яка наголосила, що проведення міжнародних наукових конференцій в Просвіті вже стає 

традицією і наголосила, що цю традицію треба продовжувати”. 

Від історичного факультету Прикарпатського університету конференцію привітав доцен 

Б.Гаврилів, “який наголосив, що сьогоднішні історичні українсько -російські взаємовідносини слід 

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 взаємовідносин 

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 фінансово - вимавнича та технічна допомога”. 

Від імені УІК м.Москви міжнародну наукову конференцію “Українсько - російські відносини 

XVII -XXI” привітав член УІК М.Іванів, який наголосив, “що УІК міста Москви робить все можливе, 

щоби налагодити з Україною науково - культурні взаємовідносини, ця конференція, якій він бажає 

успішної роботи, цьому яскраве підтвердження”. 

Від спілки журналістів конференцію “Українсько -російські відносини XVII - XXI” привітав, 

голова Івано -Франківського відділу М.Масляк, який наголосив на необхідності владнати паритетні 

взаємовідносини засобів масової інформації по питаннях українсько -російських взаємовідносин”. 

Від Товариства “Просвіта” конференцію привітав член правління, доцент Прикарпатського 

університету П.Арсенич, який наголосив, “що в російських архівах та книгохбірнях є багато 

документів по українсько -російських відносинах XVII - XXI століттях, які ще чекають своїх 

дослідників. Доповідач побажав конференції успішної праці”. 

На конференції було заслухано 20 доповідей. Найбільш цікаві із них, які визвали широку 

дискусію:  

1.В.Грабовецький. О.Довбуш та національно - визвольна боротьба українського народу в російській 

історіограіфї.(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 насеелення 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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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 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, член-кореспондента Міжнародної Академії Наук Євразії(МАНЄ), лауреата Премії ім. 

Академіка І.Крип‟якевича -  Віктора Ідзьо. 

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 “Король Данило та Українська держава в історії, культурі, літературі та народному 

епосі ”, яка присвячена 750 - літтю коронації на короля Русі Данила Романовича Галицького визріла 

внаслідок довгої наукової праці над цією проблемою науковаців УУМ  та УІК. Вона продовжує ті 

традиції по з‟ясуванню питання українського державознавства, які виложені 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 всеціло 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 проходили в ХІІІ столітті в Україні та Росії. 

Без сумніву в Україні в нас є свої однодумці, які вважають, що історію України ХІІІ столітті 

слід 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 Університету м. Москви з надією на 

подальшу активну наукову допомогу та співпрацю. 

З своєї сторони до учасників та гостей  конференції звернувся керівник Львівського відділення 

Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського Я.Дашкевич, який 

подякував за виявлену до нього честь Українського Університету м. Москви і надання йому звання 

професора УУМ і наголосив, що і в подальшому буде співпрацювати з Українським Універистетом 

м.Москви.  Доповідач вітаючи конференцію наголосив на актуальності цієї проблеми, особливо зараз 

в час святкування 750 - ліття з дня коронації великого князя Данила Романовича на короля  України - 

Русі.  У подальшій своїй промові професор Ярослав Дашкевич, наголосив на актуальності висунутої 

організаторами проблеми. Король Данило, на думку промовця, є продовжувачем  Української 

державої 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 продовжує традиції Київської держави і тому конференція в честь 750 - ліття його 

коронації повинна з‟ясовувати поставлені перед нею проблеми. 

 З початком роботи конференцію привітав бувший ректор Римського університету, а сьогодні 

канцлер УГКЦ, доктор флософських, 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 включала Україну - Русь в союз 

католицьких держав. Ця визначна подія, яка через призму 750 - літньої давності потребує ретельно 

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 направляють своє 
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перо на висвітлення в історико - художній формі епоху української державності в ХІІІ столітті та 

особу короля Данила, тому в сьогднішній конференуції 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. 

 Конференцію привітав, від Об‟єднання українців Польщі, українських науковців Польщі 

науковець, Слен 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 в 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 можливість антропологічно востановити 

образ короля і можливо пояснить багато особливостей цієї визначної особистості. Слід добитися 

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 прошуть допомогти їм у цьому питанні. 

 Від імені Українського Історичного Клубу м.Москви конференцію привітав його член 

І.Смульський, який наголоисв, що вчені УІК вважають короля Данила продовжувачем української 

історії епохи Київської Русі. Тому ініціювали цю конферецію, щоб довесть 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 по цій 

проблемі. 

 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 наголосив, 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 вчений секретар, професор 

О.Храбан, який наголосив, що за час ХІХ і особливо ХХ століття в російській та українській 

історичній науці по епосі 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 по українській історії ХІІІ століття повинна означити 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 конферецію привітала науковець 

М.Костик, яка наголосила, що в час святкування 1100 - річчя Галича, королю Данилу поставлено в 

Галичі пам‟ятник, який символізує причетність до творення історії в ХІІІ столітті Данилом 

Романовичем в нашому місті. Я від імені керівництва Національного Заповідника “Древній Галич” 

вітаю наукову конферецію і закликою УУМ та УІК до співпраці. 

  Від українських оргазацій Республіки Татарстан міст Казані та Нижньокамська наукову 

конферкцію привітав голова Є.Савенко, який наголосив, що взаємовідносини України - Русі і Золотої 

Орди сьогодні потребують ретельного дослідження. Цими питання в Москві в Росії авктивно 

займається ректор Українського Університеу, голова УІК м.Москви, професор В.Ідзьо, який є 

організатор конференцій по цій проблематиці. Від імені наукових організацій Татарстана я вручаю 

йомо відзнаку і значок почесного члена науковців Республіки Татарстан  з побажання в подальшому 

активніше вивчати проблему взаємовідносин України - Русі та Золотої Орди. Бажаю 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 проблемлю в сучасній українській історичній науці. Помовець закликав конференцію 

всестотонньо розглянути цю проблему. 

Від Ради Об‟єднання Українців в Росії конференцію привітав ректор Українського 

Університету, доктор історичних наук, професор член-кореспонден МАНЄ Віктор Ідзьо, який 
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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 Краєзнаців за признання 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. Сьогодні як “Лауреат премії ім. академіка Івана Крип‟якевича” 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 “Галицько -Волинське гетто”, на сторожі якого поставили 

“західно і східно китайську стіну” згідно якої 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 вплив якого проходив і на інші суміжні 

земелі. 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 слід переглянути та більш ретельніше вивчати через призму вивчення проблем 

по історії творення  і розвитку Української держави з IX по ХІІІ столшіття. 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 джререл і 

в епоху короля Данила. Ця проблема потребує ретельного дослідження чим займається 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. З своєї стороно бібліотеці було подановано 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 взамовідносин від Золотої Орди до сучасних часів. 

(Р.Татарстан. Нижньокамськ).  

6.П.Радківець,І.Радківець.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 вивчекння 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). 
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18.В.Смичок.Залізна зброя та метал епохи держави короля Данила (Львів. Україна). 

19.О.Мазур.Вінування Данила Галицького. (Львів. Україна). 

20.Я.Александрович - Паличко. Бузьке євангеліє унікальна пам‟ятка давнього українського 

рукописного мистецтва. (Львів. Україна). 

21.Т.Влезькова.Казви та легенди про короля Данила в літературному та історичному 

вивченні(Львів.Україна). 

У другий день конференції  були проведені підсумки згідно яких наукова конфекренція в 

основному виконала своє завдання по питаннях з„ясування проблеми корони та коронації Данила 

Романовича. 

Було наголошено, шо пошук джерел по даній проблемі для подальшої її вивчення слід починати 

з Польщі, Росії,  Риму та Ватикану, куди були підготовлені відповідні звернення з виложенням думок  

по налагодженнні  співпрацю по даній проблемі.  

  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 конфереції 

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 Університетом (УУМ), Українським Історичним 

Клубом м.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 

Ідзьо. 

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.  

З 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 найбільш яскраво проливають світло на 

державотворчі процеси. Дана проблематика є актуальною і в Російській Федерації, яка теж розробляє 

різноманітні концепції становлення та розвитку Росії. В коктексті таких напрацювань в РФ 

Український Університет розробляє своє світобачення державотворчих процесів на території України, 

з‟ясовує аспекти цієї складної проблеми в тому числі й походження українчського народу. Дуже добре 

що такі наші наукові починання підтримав Інститут Народознавства НАН України, за що склалаємо 

подяку присутньому на конференції директору Інституту Народознаства НАНУ доктору іст. наук, 

професору С. Павлюку. Наукова конферекція “Українська держава – етапи розвитку” визріла 

внаслідок довгої наукової праці над цією проблемою науковаців УУМ  та УІК. Вона продовжує ті 

традиції по з‟ясуванню питання українського державознавства, які виложені 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 2002р., та в VII томі Наукового Вісника Українського Історичного Клубу 

м.Москви за  цей рік 2003р.  

Цьогорічна ініціатива проведення міжнародної наукової конференції всеціло належить 

українським організаціям м. Москви в “Рік РФ в Україні” вона повинна розв‟яти проблему розвитку 

державності в Україні в порівнянні з аналогічним розвитком в Росії. Сьогодні українські науковці з 

Росії намагаються вивчати  державотворчі процеси в Україні  по етапно 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  слід 

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 

складаємо подяку за надання приміщення в проведенні наукової конференції, надіємось на подальшу 

активну наукову допомогу та співпрацю. 

З своєї сторони 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 Інстититуту Народознавства. Нам відомо,  про 

своєрідні форми народознаства в українській діаспорі в тому числі й РФ, тому наголосив промовець 

ми розпочинаємо співпрацю з Українським Університети м.Москви, щоб з‟ясовувати всі здобудки та 

проблеми цих великих паростків українського народу за кордоном в даному випадку в РФ. Надіюсь, 

що в подальшому  Інситтут Народознавства НАНУ буде співпрацювати з Українським Універистетом 

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, слід тільки налагодити обмін науковою літературою. На думку 

промовця було б дуже добре, щоб всі ІІІ томи  Науквого Вісника УУМ та VII томів (ІХ книг) 

Наукового Вісник УІК поповнинили бібліотеку Інституту Українознавства НАНУ”. 

 З початком роботи конференцію привітав бувший ректор Римського Університету, доктор 

історичних наук, доктор права, професор М.Пришляк, який наголосив, “ що  Українська держава з 
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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”. 

 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 наукивх 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 бувший ректор доктор іст. наук, професор Мирослав Лабунька, який наголосив,” що з 

УУМ і УВУ ось скоро 10 років зв‟язує “договір про дружбу та співпрацю діаспориних вищих 

навчальних закладів”, тому я підтримав від УВУ дану конференцію УУМ, якій бажаю успішного 

з‟ясування перед 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 конференція 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 наувох 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 неохідно особливо сьогодні, коли українська держава серед західних і східних 

сусідів повинна мати своє власне історичне лице.Щоб доспуніше відтворити етапи її творенння і 

потрібні такого рода наукові конференції. Приємно, що приклад подає в з„ясуванні цих питань 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 

складання 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 участикам конференції”. 

Від українських наукових організацій Канади конференцію привітав доктор Валентин Мороз, 

який наголоисив, “ що дуже добре, що українські наукові організації Росії вивчають державотворчі 

процеси України, що є похвально і може як  приклад 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 конферекнцію 

конференції “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 нагроду. Гостя побажала конференції успішної роботи”. 

 Від Спілки Українських Поліпв‟язнів Польщі наукову конференцію привітав голова 

Перемишльського відділу Дмитро Богуш, який наголосив, “ 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 ї сьогодні українська держава теж повинна вивчати ці процеси їхнього 

життя”. 
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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 поміщені матеріали наукової 

конференції, яку УІК проводи в Львові 5 - 6 травня 2003р. “Король Данило в історії, культурі на 

народному епосі”. Промовець наголосив, що з цього часу УІК під його керівнитвом 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 немов би тим відзеркалення його діяльності за всі попередні роки”. 

Від Одеської Державної Академії Будівництва та Архітектури конференцію привітала 

науцковець С.Кучеренко, яка наголосила на необхідності 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 в 

певній мірі допоможе відповісти на запитання:”Хто ми? Яких батьків? Ким і за що були закуті?”, які 

поставив геній українського народу Тарас Шевченко. А вже розуміння цього допоможе багатьом 

українцям відчути себе представниками великого народу, дасть наснагу для наполегливої праці по 

зміцненню та розбудові 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, про те, “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 неохідності співпраці в контексті підготовки 

кадрів фізичної культури для української діаспори в Росії, оздоровчин фізчних таборів, семінарів”. 

Від Донецького Національно Університету, історичного факультету, наукову конфекренцію 

конференції “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 університето 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 здобудком в 

розвитку історичної науки в українській державі”. 

Від Українського Університету м.Москви конференцію привітав вчений секретар професор 

О.Храбан, який наголосив, що УУМ окрім проведення наукових конференцій, розпочав активно  

наукову діяльність. За останні 2000 - 2003 роки  в УУМ, Вчену Раду по захисту кандидатських і 

докторських дисертацій якого очолює академік П.П.Кононенко, захистилися на здобуття наукового 

ступеня кандидат нау два науковця і один на здобуття наукового ступеня доктор наук. “Сьогодні  за 

рішенням Вченої Ради я маю честь вручити диплом кандидата технічних наук, та атестат доцента 

нашому технічному представнику в Львові Василю Смичку”. 

Дальше конференцію 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-

кореспонден 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 презентаці монографії Віктора Ідзьо “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.Смочок, голова УВКР -  

М.Горинь, голова Перемишльського 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). 
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2.В.Я.Мороз.Історичний досвід зорганізування Східно -Європейського простору. (Торонто. Канада). 

3.І.Глібовицький.Творча постать Ісидора Воробкевича у літератірній спадщині Івана Франка та 

музичних дослдідженнях 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). 

20.Р.Мокрик. Я.Кміть. Львіський Університет  “Ставропігіон”, як освтній заклад в незалежній 

Україні.(Київ.Україна). 

21.Ю.Седляр. Роль НАТО в українсько-російських віцдносинах на сучасному етапі.(Київ.Україна). 

22.Ю.Гудима. Корони в архутектурі 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 асперкт).(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. Поектичний екскурс в історію України. (Львів.Україна). 

29.М.Горинь. УВКР -  як орган для задоволення потреб української діаспорию(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 проведені підсумки., згідно яких наукова конференція в основному 

виконала своє завдання по  з‟ясуванню розвитку  Української держави  на різних етапах. 

Було вислухано зауваження та пропозиції щодо подальшого проведення такої міжнародної 

наукової конференції в кінці 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 (Ню-

Джнрсі.США), Я.Дашкевича (Львів.Україна),  В.Буртняка (Гамільтон .Канада), В.Грабовецького 

(Івано - Франківськ. Україна), які по певних причинах не могли взяти участь в конференції 

Під час неформальної зустрічі були вислухані пропозиції та зауваження учасників конфереції 

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 2004р. Івано – Франківськ). 

 

15 - 16 квітня 2004р.  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 Університет, Український 

Історичний Клуб м.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 Університету, голови 

Українського Історичного Клубу м.Москви, доктора історичних наук, професора, член - 

кореспондента МАНЄ, Віктора Ідзьо. 

У міжнародній науковій конференції взаяли участь вчені з Росії (Москва), України: Київ, 

Львів, Івано -Франківськ, Тернопіль, Польща (Перемишль), Чехія (Прага), Канада (Гамільтон), 

Бразилії (Парана). 

 Конференція була присвячена  вивченню історичної пам‟ятки української літератури, 

писемності та культури Галицького Євангелія 1144 р., яка ось уже впродовж століть знаходиться в 

Москві і на жаль слабо досліджена науковцями. 

Конференцію відкрив ректор УУМ, голова УІК, професор Віктор Ідзьо, який наголосив, що 

ініціатива конференції належить українським організаціям Москіви, 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 по питанню вивчення Галицького Євангелія в Україні робляться 

перші кроки і дуже добре, що українські науковіці з Москви ініціювали нове відкриття та вивчення 

Галицького Євангелія. Безсумнівно, наголосив промовець, сьогодні його треба вивчити історикам, 

філологам, культурологам та мистецтвознавцям, а такрож науковцям від релігійних конферсій. З цією 

метою передаю слово по цій проблемі ректору, професору Віктору Ідзьо, який намагався науково 

вивчити проблему ідентичності Галицького Євангелія 1144 року”. 

 З своєї сторони ректор УУМ, голова УІК, професор Віктор Ідзьо подякував за можливість 

надання приміщення та участі 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”, “Ранньослоав‟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, шо проблема перевидання 

Галицького Євангелія є актуальною. На жаль справа вивчення історії України за 10 років незалежності 

не зрушилась. 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 прерогативою справою української держави. 

Такій співпраці української держави з українською діаспорою промовець бажає успішної праці. Ця 

конференція, це перший крок у її успішному початку. 

 Від Івано - Франківської облдержадміністрації Міжнародну науковоу 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, який наголосив, “що УУМ та УІК 
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активно співпрацюють з київськими науково - освітніми та громадськими організаціями. Сьогоднішня 

наукова конференція в Івано-Франківську :” Галицьке Євангеліє 1144-2004 в історичному, 

культурному та духовному житті Європи” це продовження такої співпраці, які доповідач побажав 

подальшої активізації”. 

 Від Інституту Менеджменту Тернопільської Академії Наук Міжнародну  наукову 

конференцію:” Галицьке Євангеліє 1144 - 2004 в історичному, культурному та духовному житті 

Європи” привітав директор, доцент Ігор Пилипів, який наголосив, “що українським науковцям дуже 

важко працювати в російських архівав, оскільки там їм відмовляють у осягненні всіх наявних 

документів та матеріалів. УІК та УУМ, як російські організації, роблять конкретну наукову справу у 

користь української науки, які треба активно підримувати. Галицьке Євангеліє, вивчення якого 

починає конференція, цьому яскравий приклад, якій він бажає успішної праці”. 

 Від  Університету “Львівський Ставропігіон” конференцію :” Галицьке Євангеліє 1144-2004 в 

історичному, культурному та духовному житті Європи” привітав заступник директора Інституту 

Східної Європи, доцент Василь Смичок, який наголосив, “що вивчення Галицького Євангелія, яке 

знаходиться в Москві, це початок великої роботи з стародавніми українськими пам‟ятниками. 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 Прикаппраття, наголосивши, що 

вивчення Галицького Євангелія після  його видання, це  тільки близьке майбутне українських вчених. 

Слід сконцентрувати всю свою увагу на вивченню українських старожитностей які знаходяться в Росії 

і 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 мистецтвозванцям. Слід Українській державі приділити більше 

уваги науковцям з української діаспори, особливо по вивченні української 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 слід активно вивчати”.  

 Від  Товариства “Україна” конференцію привітала довголітній голова Івано - Франківського 

правління Олександра Синиця, яка наголосила “на актуальності 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 у 

слід за з‟ясуванням проблеми української державності в ХІІІ столітті. Було б дуже добре, щоб Івано - 

Франківські науково - освітні, та громадські організаці включились у активну співпрацю з УІК та 

УУМ по розробці українських архівів в РФ”. 

 Від редакції газети “Галичина” конференцію привітав Роман Гладиш, який наголосив, “що 

газета всесторонньо висвітить весь хід  конференції, з‟ясує всі аспекти які порушувались на ній”. 

 Наукову конференцію від українських науково -релігійних організацій Бразілії 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, наголос промовець”. 

Від науково - культурної громадськості Чехії, клонференцію привітала історик Марія 

Прокопюк, яка наголосила, “що в Чехії всі навні 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 вже давно перевидала і ретельно вивчає. 

Порушено питання про їх передачу в національну скарбницю Чехії. На думку промовці, так слід 

поступати 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 “наголосив, що наукова конференція є актуальною з огляду на те, шо аналдогічні українські 

реліквії знаходяться і в Польщі, які там теж слабо досліджуються.Ситуація з вивчення та 

перевиданням українських старожитностей, зокрема з Євангеліями в Польщі є майже трагічна. 

Українська громадськість Польщі ставить ці питання перед польським урядом, але відповіді не 

отримує. Дослідник з Польщі закликав ухвалити в резолюції конференції пункт згідно якого держави в 
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яких знаходяться стародавні українські старожитності, такого типу як Галицьке Євангеліє 1144 

повинні за рахунок своїх держав перевидати їх і ввести в науковий оборот”. 

 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. У подальшому, на думку 

В.Буртняка, українська держава повинна робити всі спроби у переговорах з урядом РФ, що повернути 

цю унікальту 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 слід перевидати для подальшого всестороннього вивчення”. 

На Міжнародній науковій конференції було виголошено більше 20 наукових доповідей. 

Основні, які визвали жваву дискусію та полеміку, ось такі: 

1.Віктор Ідзьо. Галицьке Євангеліє 1144 - 2004, як національна стародавня історична пам‟ятка 

українського народу.(Росія. Москва). 

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 українсбкі стародавні єівангелія. 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 покладено зверненння до української влади з проханням 

перевидання та подальшого повернення Галицького Євангелія 1144 року з метою його наукового 

вивчення. 
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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 

львіського відділення Спілки письменників України.  

Конференція організована  Українським Університетом (УУМ), Українським Історичним 

Клубом м.Москви (УІК) за участю Інституту Східної Європи, що при Університеті “Львіський 

Ставропігіон”.  

Конференція проходила під головуванням Голови Українського Історичного Клубу, ректора 

Українського 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 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 ролі скель та печер на території України і Європи в язичницький і 

християнський період історії. Така ініціатива вченим УУМ  пов‟язується тим, що на сьогоднійшній 

час, накопичилося багато пам‟яток, які трема систематизувати, та вивчати. Ми знаємо, що така робота 

в же 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 по вивченню таких 

пам‟яток в Україні. Слід наголосити, що сьогодні ці пам‟ятки швидко руйнуються і потребують 

негайного втручання і вивчення вченими. За таких обставин бажаємо вченим України та Європи у їх 

дослідженні 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, який наголосив, що письменники України зафіксували велику 

кількість легенд які пов‟язані з скельними та печерними культовими пам‟ятками. Цілком можна 

припустити, що власне вони, легенди, можуть стати в пригоді у з‟ясування 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 акспедиції, О.Корчинський, який наголосив, що дуже добре, 

що Український Університет Москви ініціював таку прекрасну наукову конференцію. Роботи у цій 

царині непочатий край, тому бажаю конференції успішної праці. 

Від Українського Університету м.Москви конференцію привітав, вчений секретар, професор 

О. Храбан, яикй наголосив, що цією проблематикою займався бувший голова Вченої Ради УУМ, 

доктор історичних наук, професор, Б.Тимощук, тому в річницю його смерті віддаючи традицію 

пам‟яті великого великого вченого ми вирішилии органзувати цю наукову конференцію. 

Від Київського національного політехнічного університету, від кафедри соціології, 

конференцію привітав, науковець Г.Марченко, який наголосив, що печерні та скельні культові 

пам‟ятки Подніпров‟я слабо дослідженні і потребують ретельного вивчення, тому дослідник 

наголосив, що 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 вичення ролі скель та печер Подніпров‟я в язичницький та християнський час. 

Від Львівського національно університету, історичного факультету  міжнародну наукову 

конференцію привітав, директо археологічного музею ЛНУ, Р.Чайка, який наголосив, 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 наголосив, 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 

конферкнцію ”Скелі та печери на території України і Європи в язичницький і християнський період 

історії”  привітала науковець Г.Сохацька, яка наголосила, що скелі і печери теж є на Волині. Дана 

проблема через брак коштів та фахівців слабо досліджується і особливо не виділена в окрему наукову 
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проблему. Тому дана конференція повинна покласти початок системному 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 представлдені на Перемишльщині, які сьогодні слабо 

досліджуються польськими вченими. Ця конференція, це поштовх польськом 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. 

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 ретельнтго вивчення. 

Від Львіського 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 з 

яким пділиться на цій конференції. 

На конференції було заслухано 16  доповідей: 

1.В.Ідзьо. Історія вивченя 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 відносно 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.Миколаїва 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 Львіського 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 яких вона в основному виконала своє завдання 

по  з„ясуванню 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 в кінці вересня 2005 року від учасників: О.Корчинського, Р.Чайки, В.Артюха, 

В.Смичка, В.Ідзьо, О.Храбана, по притання подальшого проведення міжнародних наукових 

конференції по аналогічній тематиці 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 Університетом м.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 конфренції 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.  

 Слід наголосити, що 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 ініціувало 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 хритиянства на Прикарпатті, тому 

складаю подяку  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 

“Релігійна культура Європи та зародження і становлення християнства на території України”, вітаю 

Вас на Прикарпатській землі і бажаю плідної роботи. Хочу наголосити, що 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 пролиє світло на вищеозанчені, поставлені перед учасниками конференнції, проблеми в 

з‟ясуванні яких, я бажаю Вам успіху”. 

 Дальше 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 першосвященника 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 проходили в христинястві, допомогло б сьогодні 

об'єднати в єдине ціле бодай би християн в Україні. Знаменно також, що конференція відбувається 

перед великодними святами і я від імені Товариства бажаю їй успішних результатів”. 

  Від колективу Українського Університету та Українського Історичного Клубу м.Москви  

конференцію привітав, вчений сектар, професор Олег Храбан, який наголосив, що релігійну культуру 

Європи і України,  “сьогодні поглиблено вивчати, особиво на передодні вступу України в Євросоюз. 

Надіюся, що сьогоднішні наукові доповіді вчених, що взяли участь в конференції дозволять 

висвітлити поставлені перед нами проблеми. Бажаю конференції успішної роботи”. 

 Від Вчених Римського Університету конференцію привітав, бувший його ректор, доктор 

філософських, поліотологічних наук, професор, отець М.Пришляк, який наголосив, “що  взяв участь в 

конференції тільки тому, що висунуті вченими пробеми по вивченню релігійна культури Європи та 

зародження і становлення християнства на території України є автуальними не тільки для вчених в 

Європі та Україні, але й світі. Власне сьогодні наукова думка в Європі задає собі питання, а яке 

релігійне становишще і які релігійні процеси в Україні проходили на передодні прийняття нею 

христиняства. Як сьогодні допомогти Україні, щоби ці процеси завершилися консолідацією християн. 
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Власне під таким кутом зору я бажав би, щоб наша конференція вивчала релігійну культуру Європи та 

зародження і становлення християнства на території України, наголосив на завершення промовець”. 

 Від науковців Прикарпатського національного університету конференцію привітав, доцент 

Петро Арсенич, який наголосив, “що Прикарпаття має своєрідну релігійну культуру, яка з 

незапам‟ятних часів тісно пов‟язана з західноєвропейською. Це доказують чисельні письмоваі та 

археологічні джерела. Територія України є фактично релігійно однорідною в своєму релігійному 

розвитку з Західною Європою, тому цей процес слід бачити як єдиний, розвиток якого привів до 

кристалізації христинської культури. Промовиць наголосив на необхідності глибшого вивчення всіх 

цих процесів і побажав конференції успішної роботи”. 

 Від Київського Націнального 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, складають єдиний процес. Сьогодні, на думку промовця, 

треба вичленити регіональні особливості розвитку християнства і це завдання слід поставити в основу 

роботи конференції, якій він побажав успішної роботи”. 

 Від науковців міста Івано - Франківська конференцію привітала, затупник міського голови по 

наукові роботі, кандидат історичних наук, доцент Прикарпатського національно університету Ганна 

Карась, яка наголосила, “що релігійні процеси та зародження і становлення хрситиянства 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 успішної роботи”. 

 Від Інституту Мененджменту Тернопільської Академії Наук конферненцію привітав, 

директор, кандидат історичних наук, доцент Ігор Пилипів, який наголосив, “що християнська 

ідеологія, релігієзгавство вивчається і в його закладі, особливо зараз для виховання християнської 

культури у студентів”. 

 Від музею Історі Релігії наукову конференцію привітав, науковий с півробітник, кандидат 

історичних наук, Вадим Артюх, який наголосив, “що релігійною культурою на Прикарпатті та 

Подністров‟ї займається все життя, про що говорять  його чисельні наукові праці та розвідки. 

Поглибення вивчення цих процесів є, на думку промовця, основним завданням цієї конференції”. 

 Він 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 священників, тому наголосив на закінчення свої промови, 

доцент М.Козак, він бажав би, щоб українські вчені вивчали також релігійні процеси які проходили на 

території Закерзоння”. 

 Наукову конференцію привітала і голова Клубу Української Інтерлігенції ім.Богдана Лепкого, 

кандидат технічних наук, доцент Уляна Скальська, “яка наголосила на необхідності видати всі праці 

вчених, які включені до програми конференції з метою подальших напрацювань по вищеозначеній 

темі”. 

 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 Iвано - Франкіської 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) та інші учасники та гості конференції. 

 В програмі  Міжнародної наукової конфереренції 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). 
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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 бенедиктиціаців його історія та роль у християнській церкві.(Львів). 

9.М.Прокоп‟юк.Історія та сучасний стан української греко - католицької громади в Празі. (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). 

14.П.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). 

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 конференці прийшли 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 по вивченні проблем з культурного, етнічного  та 

релігійного розвитку, які проходили на території Прикарпаття  та Подністров‟я, оргкомітет вирішив 

провести в Івано - Франківську 27 - 28 квітня 2006 році. 
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І Міжнародна  наукова конференція 

“Кобзарство - в історії, літературі, культурі та народному епосі”.( 5 - 9 червня 2005 р. Ялта). 

 

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 Університетом (УУМ) , Українським Історичним Клубом м.Москви 

(УІК) та Кримський Гуманітарним Університетом(КГУ), Центром Кобзарства м.Ялти. Вона проходила 

під головуванням ректора Українського 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 з Росії, Польщі, Канади, США, Австралії. України: Київ, 

Дніпропетровськ, Луцьк, Львів, Івано - Франківськ, Переяслав-Хмельницький, Кривий Ріг, Черкаси, 

Миколаїва, Ялти.  

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 Університету м.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 м.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”  

ставить за мету привернути увагу широкої наукової української громадськості до проблем з вивчення 

таких пам‟яток в Україніта світі де проживає українська діаспора.  

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, професор Віктор Ідзьо від Українського 

Університету м.Москви подарував ректору Кримському Гуманітарному Університету М.Ігнатенку 

Наукові Вісники УУМ з побажаннями подальшої активної твочої співпраці”. 

 Наступним привітав конференцію від Кримського Національного Університету м.Москви, 

ректор Кримського Гуманітарного Університету, професор Микола Ігнатенко, який наголосив, “ що 

Центром Кобзарства, який діє у  складі КГУ, вченими, доцентом, директором центру Кобзарства 

Олексієм Федоровичем 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 м.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 м.Ялті. Це плід багаторічної праці,  представництва 

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 
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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 м.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 

1995 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 думаю, що започаткована справа буде продовжуватися усіми прибушими на 

конференцію учасниками та гостями...  

 Хочу наголосити, що з Українським Університетом м.Москвив Центр Кобзарства співпрацює з 

1995 року, що вилилося в 2005 році в реалізацію певної розробленої програми 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 м.Ялті на 

базі Ялтинського Центру Кобзарства і який я очолюю ось уже 10 років.. 

 Хочу також подякувати, наголосив на завершення 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 м.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 Університету та 

Наукового Вісника Українського Історичного Клубу м.Москви. (Москва. Росія). 

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. (Переяслав -

Хмельницький.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.Кіндрачук.Мандрівні кобзарі в сучасносносу українському побуті.(Ялта.Україна).  

В рамкках конференції відбувся також концерт самодіяльної капели бандуристів, яку очолює 

О.Ф.Нирко, в католицькому костелі м.Ялти,  відвідини та возложення  могили та положення вітів до 

пам‟ятника С.Руданського та пам‟ятника Л.Українки, в музею якої відбувся урочистий концерт за 

участю відомих бандуристів Тараса Чубая та Віктора Мішалова. 



38 

 

В останній день роботи конференції були проведені підсумкиї, 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”.  

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 та інших.  

Учасники та гості конференції склали подяку, гостю конференції, професійному фотографу із 

Чікаго (США) пану Володимиру Шилову за прекрасні цифрові фотографії, якаими 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 м.Москви. 

 На адресу конференції прийшли привітання від П.Кононенка (Київ.Україна), Б.Чопика (Ню -

Джерсі.США), О.Храбана (Москва), Я.Дашкевича (Львів.Україна), М.Прокоп‟юк (Чехія),  В.Буртняка 

(Гамільтон. Канада). 
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І Міжнародна наукова конференція ” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. –  історія, релігія, 

культура”(246 - 2006). ( 28 - 29 квітня 2006р. -  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. Слід наголосити, що ініціатор проведення цього 

заходу, академік Віктор Ідзьо, в рамках наукових досліджень та монографії по стародвній історії 

Галичини, вивчивши та проаналізувавши джерела, визначив дату заснування згідно свідчень Йордана 

та умовно встановивши час святкування та наукової дискусії з цього приводу в рамках міжнародної 

наукової конференції.  

І Міжнародна наукова конференція:” Галицька держава ІІІ - ХІІІ ст. - історія, релігія, 

культура”(246 -2006) була організована Українським Університетом міста Москви(УУМ), 

Краєзнавчим музеєм Івано - Франківська, Клубом української інтелігенції міста Івано - Франківська 

ім. Богдана Лепкого та Українським Історичним Клубом міста Москви (УІК). 

Конференція проходила під головуванням ректора УУМ, голови УІК міста Москви, доктора 

історичних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту Українознавства МОН 

України, академіка Міжнародної Академії Наук Євразії – Віктора Ідзя. 

  У І Міжнароднай наукові конференції: ” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. - історія, релігія, 

культура”(246 - 2006). Взяли участь вчені з України: Києва, Львова, Тернополя, Івано - Франківська, 

Галича, Росії - Москви, Італі - Риму, Чехії - Праги. 

  Зі вступною промовою, відкриваючи конференцію до учасників та гостей звернувся 

організатор та головуючий ректор УУМ Віктор Ідзьо, який наголосив, “що конференція :” Галицька 

держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006) 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. 

Сьогодні до конференції вийшла нова монографія Віктор Ідзьо “Галицька держава – процеси 

етнотворення і становлення (III - XII ст).  - Львів. Камула 2005, 351с.”, яка  буде презентуватися на 

конференції. Хочу наголосити, що праця напрацьована  на московських архівах,  матеріалах та працях, 

які сконцетровані 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, виступити і привітати учасників та гостей конференції”. 

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 кипуча діяльність в Москві, це прекрасні українознавчі монографії, 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 монграфій,  оцінена вченими, 

українськими академіками з АНВШ України.  Науковий доробок, вже академіка Віктора Ідзьо дійсно 

визначний.  Це і Український Історичний Альманах Росії, Українська Історична Газета Росії, Історико 

- Філологічний Вісник, ХІІ томів Наукових Вісників Українського Університету міста Москви, ХІІ 

томів Наукових Вісників Українського Історичного Клубу міста 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 складаємо 

йому велику подяку. Не забуває він і України. Відомо, що зараз він і завідувач кафедри 

українознавства  Університету “Львівський Ставропігіон”, де кристалізував нового типу науковий 
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журнал “Українознавець” згідно вимог ВАК України та вимог Болонської конвенції, якого вийшло 

вже два числа, і який високо оцінений  державною на науквою думкою... 

 Власне з цим великим доробком як із званням академіка, я вітаю сьогодні Віктора Ідзьо  від 

імені АНВШ України, бажаючи подальшої, активної творчої праці.   

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 музею найпрестижнішім місці міста Івано - Франківська, його уродженцем, нині 

академіком Віктором Ідзьо організовується і проводиться спільно з музеєм міжнародна наукова 

конференція. Знаково є й те, що власне в Ратуші в якій на протязі 300 років існування міста Івано - 

Франківська проводились найбільші події та  урочистості в житті міста, сьогодні вручено Диплом та 

посвітчення академіка  АНВШ України, його уродженцю Віктору Ідзьо. Він став першим академіком, 

івано - франкіцем в ХХІ столітті. 

Приємно, що як співорганізатор конференції один 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 В.Ідзьо зі званням академіка АНВШ України привітав  

кандидат історичних наук, доцент Прикраптського національного університету ім. В.Стефаника, 

Михайло Паньків. “Він подякував за оргназіацію академіком Віктором Ідзьо І Міжнародної наукової 

конференції :” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006), 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 зі званням академіка, ректора Українського Університету в Москві, Віктора Ідзьо, 

привітав генеральний директор “ Національного Заповідника Давній Галич” - науковий керівник, 

дійсний член IKOMOS Олександр Береговський, “який наголосив, що з‟ясування проблеми 

становлення та розвитку стародавнього Галича є першорядним її завданням. Добре, що вчені, зокрема 

академік Віктор Ідзьо організацією міжнародної науковї конференції в Івано - Франківську ставить 

завдання вивчення етногенезу стародавнього Галича в рамках наукової дискусії, яку ми всі будемо 

вирішувати тут на конференції. Добре, що до цієї конференції він особисто добре підготувався, 

особливо хочу наголосити на виході так потрібної нам вченим нової монографії    “Галицька держава – 

процеси етнотворення і становлення (III - XII ст).  - Львів. Камула 2005, 351с.”, яка щойно 

презентуватися на конференції і один екземпляр якої подарований національному заповіднику “Даній 

Галич”. Надіюсь, що нинішня дискусія на конференції додасть нам нам наснаги для подальшлї робрти 

по апробованій темі. Бажаю конференції успішної роботи”. 

 Від колективу Українського Університету міста Москви, істориків Українського Історичного 

Клубу міста Москви, ректора УУМ, голову УІК  міста Москви Віктора Ідзьо  з наданням йому вченого  

звання академіка Академії Наук Вищої Школи України  як і з успішною оргнаізацією конференції ” 

Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006),  “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  я бажаю конференції успішної роботи”. 

Від вчених Римського Університету і водночав 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: ” Галицька 

держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006),  привітав, бувший 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 по монографіях: “ 

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 
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суспільство і ранньослов‟янська державність. Зародження і становлення християнства на території 

України. Видання ІІ доповне і перероблене.  Львів. Сполом . 2004”,”Українська Повстанська Армія –  

згідно   аналізу 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. Галичина, наголосив промовець, була однією із перших у Східній Європі, яка 

злучилася з Вселенською Церквою. Час згадки Йордана про Галич, це і час проникнення в Галичину і 

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 сорозмірна з територією Західної Європи і власне вона більше з староданіх часів була 

зв‟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 оргнаізатору Віктору Ідзьо, я бажаю успіху”. 

 Від Інституту Мененджменту 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 іституту. 

Поглиблення знань  з історії Галичини і зорема Галича є сьогоденною необхідністю і тому я бажаю 

конференції успішної роботи”. 

Від Інституту Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон” І Міжнародну наукову 

конференцію: ” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006)   та її 

організатора Віктора Ідзьо з отриманням звання академіка АНВШ України, привітав  заступник 

директора кандидат технічних наук, доцет Василь Смичок. 

Заступник директора Інституту Східної Європи, кандидат технічних наук, доцент Василь 

Смичок також  наголосив, “що автор презентованої нині монографїї  ” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. 

– історія, релігія, культура”, ректор Українського 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 Історични 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(1997 - 2006).  

Що стосується нинішньої конференції, то В.Смичок також  наголосив, 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: ” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006) 

привітав науковий співробітник кафедри соціології Геннадій Марченко, який наголосив, “що обрання 

ректора УУМ Віктора Ідзьо, академіком АНВШ України, це велика подіяв в житті науки та її 

оргназізації. Ось скоро 10 - років як я присутній на всіх заходах, які Віктор Святославович організовує 

у Москві та Україні. До цього він має талант від Бога. І щоразу він піднімає моловідомі та 

слабодослідженні сторіники історії України. Ось і сьогодні прекрасна тема конференції “Галицька 

держава ІІІ – ХІІІ 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 

сподіваюся  ан вивчення культових та асторономічних 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: ” Галицька держава 

ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006),  привітав  кандидат історичних наук, науковий 
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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, наголосив промовець, відхідна конференція зі славою, хоча за цією славою 

стоїть важка громадська робота. З однієї сторони цікава  конференція, яка супроводжується 

дискусіями, аналізом та апробацією джерел так і нової концерції, монографії по історії Галичини, з 

другої сторони обрання і вручення в рідному місті в Ратуші, ректору УУМ 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 із Вас зустрів  Віктора Ідзьо в Україні 8 

жовтня 1998 року на Міжнародній науковій конферекнції “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 спільній 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 

спіпраці є органнізація цієї конференції. 

Слід наголосити, що  доктор історичних наук, академік АНВШ Віктор Ідзьо сприяв виходу 

цього року моєї праці ”Язичництво та раннє христиняство стародавньої Галичини. Львів -”Cполом”. 

2006, 237с., під його керіництвом я захистив і кандидатську дисертацію, за що я йому особисто 

вдячний. Надіюсь, що наша спіарвця  і в подальшому буде плідною. 

Ще раз дякую за можливість взяти участь в конференції...”  

Вд українських вчених в Празі І Міжнародну наукову конференцію: ” Галицька держава ІІІ – 

ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246 - 2006) і обрання Віктора Ідзя академіком АНВШ України 

привітала історик Марія Прокоп‟юк, “яка наголосила на небхідності вивчення взаємовідносин 

Галичини з Чехією, подякувала за запрошення на конференцію”. 

І Міжнародну наукову конференцію: ” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, 

культура”(246 - 2006) від імені Клубу  української інтелігенції ім. Богдана Лепкого міста Івано-

Франківська  привітала його Президент, кандидат технічних наук, доцент Уляна Скальська, яка 

наголосила, “що згідно рішення Клубу  української інтелігенції ім. Богдана Лепкого історика – 

академіка Віктора Ідзя обрано Дійсним Членом Клубу  української інтелігенції ім. Богдана Лепкого 

міста Івано-Франківська  і вручила йому посвідчення №15. Президент Клубу Уляна Скальська 

наголосила на необхідності активно вивчати історію Галчини і столичного центру Галича, привітала її 

організатора з обранням академіком АНВШ України”. 

Від колектову 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 міста Москви 

Віктора Ідзя за обрання академіком АНВШ України, подякувала за подаровані ХІІ томів Наукового 

Вісника УУМ та ХІІ томів 14 книг Наукового Вісника УІК міста 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 міста Москви Віктора Ідзьо привітав 

Ростислав Лещишин, “який побажав великому і першому організатору міжнародних наукових 

конференцій в Москві і від української діаспори в Україні великої 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). 
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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 оргназатор, академік Віктор Ідзьо, який 

подякував усім присутнім за  участь у конференції, яка далась так важко і наголосив: “Як вірно 

наголосив директор Музею, УУМ проводить у Ратуші уже третю Міжнародну наукову конферкнцію, а 

отже останню в Івано - Франківську, на батьківщині в дома в Україні тому, що “Бог любить Трыйцю”.  

Взагалі мені сподобалася ідея та пропозиція мого вчителя історика  М.Калини, що необхідно за 

“Оргазації міжнародних конференці” вручати наукові премії їх організаторам. Добре було б, що ця 

премія пов‟язувалась з іменем якогось визначного організатора, якицй реально організовував 

міжнародні наукові конференції. Я думаю, вірно наголосив історик М.Калина, що в майбутньому 

вчені  і таку вакантну номінацію  визначуть 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  причини,  офіційна влада не бажає 

підтримувати цю справу, вона їй зараз не потрібна наука. В таких умовах на одному ентузіазмі 

працювати важко.  

За таких об‟єктивни 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 УУМ, україських вчених в Росії як і української діаспори  в Росії, яка 

погибає, взагалі. Власне на цю велику, очевидно теж останню конференцію під моєю орудою 

“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 дальше на одному ентузіазмі без жодної фінансової підтримки, одночасно перебуваючи в 

конфнорониаційному полі двох тоталітарних режимів, де останній російський у буквальному 

розумінні знищує все українське в Росії,  без жодної підтримки з України, працювати неможливо...  

По більшій ймовірності в подальшому колектив  УУМ сконцентрується на виданні останнього 

свого інтелектуального надбання – Наукових Вісників Українського Університету міста Москви... 

На адресу  І Міжнародної наукової конференції: ” Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, 

релігія, культура”(246 - 2006) надійшли привітання від Міжнародної Академії Наук Єврозії, 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 Дашкевича(Львів), 

доктора філософських та теологічних наук професора, ректора Івано-Франківської Теологічної 

Академії, владики Софрона Мудрого (Івано - Франківськ), директора Інституту Українознавсва МОН 

України, доктора філологічних наук, академіка, віце - презедента АНВШ України Петра 

Кононенка(Київ), Міжнародної Академії Інформатизації, зокрема її віце – президента, доктора 

філологічних наук, академіка  Богдана Чопика(США), від Українських професіоналістів 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 у форму 

неформального обговорення проблем вищеозначеної конференції, на чому вона й завершилась... 
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