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

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

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

щойно вийшли до першої конференції у 2008 році у Львові у

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

На конференції відбулась презентація книги вченого Василя Хитрука «Золота Булава». Київ, 2010 рік.
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На ІІ Міжнародній науковій конференції Кафедри українознавства Інституту Східної Європи «УкраїнаІндія: історичні, культурні та релігійні відносини» були заслухані наступні наукові доповіді:
1.Юрій Шилов. Походження індо-європейців і слов’ян в світлі найдавнішої писемності(Київ).
2.Василь Кобилюх. Праукраїна і Санскрит(Львів).
3.Віктор Ідзьо. Хеттська писемність та культура, як розвинена складова писемності та культури індоєвропейської цивілізації(Москва).
4.Геннадій Гриценко. Найдавніша математична астрономія в Індії(Київ).
5.Сергій Наливайко. Індійський струмінь у “Велесовій Книзі”(Київ).
6.Степан Наливайко. Ранджида - індо-арійське козацьке прізвище(Київ).
7.Володимир Гаюк. Індійські та індо-європейські старожитності в Львівському музею історії релігії(Львів).
8.Михайло Козак. Індо-європейські старожитності Перемищини(Перемишль).
9.Вадим Артюх. Індо-європейські старожитності в басейні ріки Дністра(Львів).
10.Василь Хитрук. індо-європейські старожитності Європи та Індії(Рим).
11.Олег Огірко. Релігійні елементи індо-європейської культури в Україні(Львів).
12.Віктор Ідзьо. Індо-європейська писемність та культура, як розвинена складова писемності та культури
(Львів).
13.Віталій Грицюк. Індо-європейські старожитності Холмщини(Львів).

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

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

У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Росії: Москви, Польщі: Перемишль, Італії: Риму.
Учасників та гостей привітав директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства
Інституту Східної Європи, організатор наукової конференції, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України Віктор Ідзьо, який побажав вченим-учасникам успішної праці.
На ІV Міжнародній науковій конференції по Секціях, були заслухані наступні наукові доповіді:
1.В.Кобилюх. Трипільські старожитності в дослідженні санскритологів(Львів).
2.О.Огірко. Релігійні елементи в Трипільській культурі(Львів).
3.В.Гаюк. Дослідження трипільських старожитностей в Львіському музею історії релігії(Львів).
4.М.Павлюк. Висвітлення Трипільської історії та релігійної культури та духовності на Радіо “Воскресіння”
(Львів).
5.В.Хитрук. Трипільсько-індо-європейського світобачення та духовна культура слов’ян(Рим).
6.В.Ідзьо. Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та упадку в контексті еволюції
стародавнього світу в VI-II тисячолітті до нашої ери(Москва).
7.М.Недюха. Трипільська міфологія та філософська ідеологія на території України(Київ).
8.В.Гаркуша. Журнал «Трипільська Цивілізація», як засіб дослідження Трипільської цивілізації(Київ).
9.М.Козак.Трипільські старожитності в околицях міста Перемишля(Перемишль).
10.Т.Каляндрук. Козацько-трипільські традиції(Львів).
11.Г.Гриценко. Трипільські старожитності Подністров’я(Київ).
12.В.Артюх. Трипілські старожитності в Львіськму музею історії релігії(Львів).
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На завершення ІV Міжнародної наукової конференції «Трипільська культура на території України: релігійна
культура та духовність», яку проводила Кафедра українознавства Інституту Східної Європи, відбулась
презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Кафедра
українознавства Інституту Східної Європи у 2003-2013 роках. 10 - літтю заснування присвячується» та
відзначення вчених, науковими званнями Кафедри українознавства Інституту Східної Європи з нагоди 10-ти
ліття з часу заснування(2003-2013рр.)...
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V Міжнародна наукова конференція «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі
України. 800-літтю з часу першої письмової згадки про місто Любачів присвячується
(1214-2014рр.)». Львів, 29 листопада 2014 року.
29 листопада 2014 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з
Товариством «Любачівщина» та Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням
організатора, завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора історичних
наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя, провели V Міжнародну наукову
конференцію «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі України. 800-літтю з часу першої
письмової згадки про місто Любачів присвячується(1214-2014рр.)».
У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Польщі: Перемишль, Вроцлав, Любачів, Ярослав,
Щецін, Гребенне, заслужена капела бандуристів «Червона Калина», яка привітала учасників та гостей
конференції любачівськими піснями під супровід бандур.

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

На Міжнародній науковій конференції обговорено ряд актуальних питань, зокрема про: 1.Роль міста
Любачева та Любачівської землі в історії та культурі України в контексті дослідження кристалізації Надсяння.
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2.Зародження та становлення християнства на території Любачівщини в ІІІ-ХІІІ століттях, Любачівщина, як
складова Української держави в Х-ХІV століттях. 3.Роль Товариства Любачівщина в історії та релігійній
культурі сучасного Любачівського Краю та в історії та культурі України та інші.
На конференції відбудуться презентація Вісника Товариства «Любачівщина» та монографії доктора
історичних наук, професора, академіка Акажемії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо: «Зародження та
становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях». - Івано-Франківськ
«Сімик», 2014р. - 268с.».

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

На адресу святкування ювілею «Українознавця» прийшли привітання від наукових журналів: Мандрівець,
Галичина, Трипільська Цивілізація, Український Історичний Журнал, Українознавство та інших, а також від
Львівської міської влади, Комісії з освіти і науки при Львівській державній адміністрації України.
В програмі Міжнародної наукової конференції було виголошено наукові доповіді:
1.Віктор Ідзьо. Журнал «Українознавець» – сучасна науковість у продовж 10-ти років.
2.Тетяна Мосійчук. Аналіз наукових статтей опублікованих в журналі «Українознавець».
3.Вадим Артюх. Редколегія журналу «Українознавець» – шляхи активної праці в 2005-2015 роках.
4.Олег Огірко. Роль науковго журналу «Українознавець» в науковому просторі України та Європи.
5.Геннадій Грииценко. Гуманітарні завдання журналу «Українознавець».
6.Ярослав Кміт. Науковий журнал «Українознавець» – витвір Університету «Львівський Ставропігіон».
7.Мирослав Романюк. «Українознавець» як виразник українських гуманітаріїв Львова.
8.Любомира Бурка. «Українознавець» в інформаційному просторі України.
9.Олексвандр Нагорний. «Українозавець» - як львівський науковий журнал ХХІ століття.
10.Мирослав Павлюк. Християнські наукові праці на шпальтах журналу «Українознавець».

Ректором Університету «Львівський Ставропігіон» професором Ярославом Кмітом головному редактору
доктору історичних наук, професору, академіку АНВШ України Віктору Ідзю, Редакційній Раді та Редколегії
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наукового журналу «Українознавець» була вручена Грамота-Подяка з нагоди 10-ти ліття журналу
«Українознавець» з побажанням подальшої наукової праці, вченою істориком Тетяною Мосійчук була зачитана
позитивна наукова рецензія.
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VII Міжнародна наукова конференція «Галицьке Королівство: найвище державне сходження
Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування Папою Римським
Іннокентієм ІІІ в 1215 році Галицького королівства (1215-2015рр.). Львів, 28 листопада 2015 року.
28 листопада 2015 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з Львівською
універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, завідувача Кафедрою
українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Ідзя, провели VII Міжнародну наукову конференцію «Галицьке королівство: найвище державне
сходження Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування Папою Римським
Іннокентієм ІІІ в 1215 році Галицького королівства (1215-2015рр.). Приймаючи Орден, доктор істричних наук,
академік Віктор Ідзьо наголосив, що гетьман України Іван Сулима єдиний, що за захист Риму був
нагороджений Папою Римським Золотою медаллю від Святого Престолу. У конференції взяли участь вчені з
України: Львів, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Одеса, Польщі: Перемишль, Вроцлав, Італія: Рим.
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Учасників та гостей привітав ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор філософії, професор,
член-кореспондент Кадрової Академії Наук України Ярослав Кміт, який відзначивши нагородою «Орденом
гетьмана України Івана Сулими» та «Ювілейною Золотою медаллю Вченої Ради Університету Львівський
Ставропігіон» за активний розвиток науки та за монографію «Галицьке Королівство: найвище державне
сходження Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800 - літтю заснування Галицького королівства,
організатора міжнародної наукової конференції, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзьо.
Ректор також побажав президії міжнародної наукової конференції: директору Інституту Східної Європи
завідувачу Кафедри українознавства академіку Віктору Ідзю, гостю з Києва - Президенту Міжнародної Асоціації
Українознавців, доктору філологічних наук, професору, академіку Петру Кононенку, заступнику редактора
наукового журналу «Українознавець» доктору технічних наук, професору Кафедри українознавства Інституту
Східної Європи Олегу Огірку, як і всім гостям та учасника наукової конференції, успішної праці...
Перший заступник директора Інституту Східної Європи Мирослав Павлюк відзначивши «Подякою» за
довголітню роботу на Радіо «Воскресіння» доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
презентував «Зібрання всіх наукових праць академіка Віктора Ідзя» на лазерному носії, наголосивши, що
Інститут Східної Європи і надалі буде продовжувати в такому контексті свої наукові починання…

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

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

Міжнародна наукова конференція «Галицьке Королівство: найвище державне сходження КарпатоДністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування Папою Римським Іннокентієм ІІІ в 1215
році Галицького королівства (1215-2015рр.), завершилась неформальною зустріччю всіх її учасників та жвавим
обговоренням наукових аспектів 800-ліття історії Галицького королівства, унії церков Галицької з Римською в
ХІІІ столітті присутніми учасниками…
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VIII Міжнародна наукова конференція «Засновник Львова король Данило та Українська держава
в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з часу першої письмової згадки
про місто Львів (1256-2016рр.) та 15 - ти літтю праці Інституту Східної Європи
на ниві наукового українознавства (2001-2016рр.). Львів, 26 листопада 2016 року.
26 листопада 2016 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інституту Східної Європи спільно з Львівською
обласною універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, завідувача
Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзя, провели VIII Міжнародну
наукову конференцію «Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ-ХIV століттях» яка
присвячена 760 - ти літтю з часу першої письмової згадки про місто Львів (1256-2016рр.) та 15 - ти літтю з часу
заснування та активної праці Інституту Східної Європи на ниві наукового українознавства(2001-2016рр.).
Перед початком наукової конференції, приймаючи Орден Богдана Хмельницького І ступеня від Головного
Отамана Ліги Українського Козацтва Василя Павелечка, члена оргкомітету з нагородження Зіновія Солоненка,
складаючи Подяку за нагородження, завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, наголосив: «що
гетьман України Богдан Зиновій Хмельницький є засновником Української козацької держави в XVII столітті».
В наступному 2017 році буде 630 років з часу його відходу в українську державну пам’ятну вічність. З таких
обставин, щоб гідно вшанувати пам’ять засновника Української козацької держави, постать гетьмана України
Богдана Хмельницького, Інститут Східної Європи, Кафедра українознавства спільно з Науковою Бібліотекою в
2017 році проведуть Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій
державі в XVI-XVIII століттях» яка буде присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької
держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького (1657-2017рр.).
Очевидно, що окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції буде обговорено ряд
актуальних питань, зокрема: 1. Роль Ліги Українського козацтва в сучасних козацьких об’єднавчих процесах.
2. Перспектива сучасного розвитку українського козацтва в умовах російської агресії. Таким чином, до участі з
науковими доповідями, краєзнавчо-пошуковими розвідками традиційно запросимо науковців, викладачів вузів,
вчителів ліцеїв, гімназій, шкіл, громадських, релігійних діячів, які мають потребу взяти участь в роботі
наступного форуму, наголосив у висновок промови завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту
Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.

Від Університету «Львівський Ставропігіон» учасників та гостей Міжнародної наукової конференції
«Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з
часу першої письмової згадки про місто Львів (1256-2016рр.) та 15 - ти літтю праці Інституту Східної Європи на
ниві наукового українознавства (2001-2016рр.) привітав ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор
філософії, професор Кафедри українознавства, член-кореспондент Кадрової Академії Наук України Ярослав
Кміт, який розповів про історичний, науково-освітній та видавничий шлях Інституту Східної Європи, відзначив
вчених які приклалися до становлення та розвитку Інституту Східної Європи, та відзначив активну 15 - ти літню
працю Інституту Східної Європи на ниві наукового українознавства(2001-2016рр.) Грамотою-Подякою в якій
зокрема наголошено: «Нагороджується засновник Кафедри українознавства та директор Інституту Східної
Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор
Святославович Ідзьо, колектив Інституту Східної Європи за високий рівень академічної, дослідної, міжнародної
і видавничої діяльності та активну участь і вклад в розвиток Інституту Східної Європи та у зв’язку з 15-ти
літнім ювілеєм».
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З 15 - ти літттям (2001-2016рр.) праці на ниві наукового українознавства, привітав колектив Інституту
Східної Європи засновник та директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який наголосив: «З відновленням
незалежності України наука і освіта стала власною справою українського народу. Внаслідок повної
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дескридитації науково-освітніх закладів, які були утворені тоталітарним режимом УРСР та їх функціонуванння
в Україні в посткоміністичний період, які фактично нічого нового наукового не внесли в розвиток української
науки та освіти в Україні, в лютому 2001 року постає та відновлюється науково-освітній заклад - Університет
«Львівський Ставропігіон» та в березні Інститут Східної Європи.
Уже 3 квітня 2001 року при Університеті «Львівський Ставропігіон» засновується Інститут Східної Європи,
який ставить кардинально нові завдання в галузі незалежної від попередньої комуно-фашиської наукової
системи УРСР, завдання - розбудову суто української науково-освітньої та видавничої системи на суто
українських науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях.
Інститут Східної Європи спрямований на незалежній від комуно-фашитського міністерства освіти і науки
УРСР та пост-комуністичної України розвивати основи українського наукового, соціально-культурного,
христиняського-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських освітян та
науковців.
З метою реалізації наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Інститут Східної Європи в 2003
році відкриває на своїй базі Кафедру українознавства, яка згідно потребами координації наукoво-освітніх
процексів підпорядковується ще й як структурний підрозділ Національному науково-дослідному Інституту
Українознавства Міністерства освіти і науки України і яка в 2013 році відзначила своє 10-ти ліття (20032013рр.).
В 2006 році Кафедра українознавства засновує профільні науково-дослідні відділення, для вивчення
різнопрофільних наукових проблем…
В цей же час у 2005 році Кафедра українознаввства засновує фаховий друкований орган - науковий журнал
«Українознавець», який в 2015 році відзначив своє 10-ти ліття(2005-2015рр.).
Інститут Східної Європи було відкрито в 2001 році і сьогодні він залишається з Кафедрою українознавства,
самоврядною, самостійною науково-освітньої організацією.
Сама ідея відкриття Інституту Східної Європи, 15 - ти ліття якого ми сьогодні святкуємо, була спрямована на
противагу старим комуністичним науково-освітнім інститутам УРСР та розвитку нових та відновлення старих
українських науково-освітніх національних історичних інституцій…».

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

На конференції відбулась презентація наукової праці організатора конференції завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії
Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Руське королівство в ХІІІ столітті. Львів ”Сполом”, 2016р. ».
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На завершення Міжнародної наукової конференції «Засновник Львова король Данило та Українська держава
в ХІІІ-ХIV століттях» яка присвячена 760 - ти літтю з часу першої письмової згадки про місто Львів (12562016рр.) та 15 - ти літтю праці Інституту Східної Європи на ниві наукового українознавства (2001-2016рр.)
відбулась презентація XVI числа наукового журналу «Українознавець» за 2016 рік в якому видруковані наукові
праці вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи...
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ІХ Міжнародна наукова конференція Кафедри українознавства ІСЄ
«Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях»
яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької держави,
гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.). Львів, 18 листопада 2017 року.
18 листопада 2017 року з 11 години, у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інститут Східної Європи(ІСЄ), науковий
журнал «Українознавець», під головуванням організатора, завідувача Кафедрою українознавства, директора
Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу «Українознавець», доктора історичних
наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя, провели ІХ Міжнародну наукову
конференцію на тему: «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях»
яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької держави, гетьмана України - Богдана
Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.). Привітав від Вченої Ради Інституту Східної Європи учасників та гостей
ІХ Міжнародної наукової конференції Вчений секретар, доктор філологічних наук, професор З. Партико, який
також презентував наукові праці з козацьких філологічно-поетичних проблем наукового українознавства…

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

В Інституті Східної Європи також утворена Вчена Рада, яку очолюють, Голова, який прислав привітання на
адресу наукової конференції - академік П.П. Кононенко та присутній Вчений секретар, професор - З.В. Партико.
Першим привітав учасників та гостей Міжнародної наукової конференції «Козацтво як національна еліта в
Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника
Української козацької держави, гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.), президент
Міжнародної федерації бойових мистецтв «Гопак», викладач Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи Володимир Пилат, який також презентував свою наукову працю «Кодекс лицарської честі».

Наступним виступив з науковою доповіддю та презентацією наукової монографії, яка номінована на звання
професора, заступник директора Інституту Східної Європи «З проблем дослідження козацтва», в.о. професора
Тарас Каляндрук, який також презентував працю «Козаки. Слов’яни проти орди. - Львів “Піраміда”, 2017р.».
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Привітав від Ліги Українського Козацтва учасників та гостей ІХ Міжнародної наукової конференції
«Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360 - ти
літтю пам’яті засновника Української козацької держави, гетьмана України - Богдана Хмельницького(16572017рр.), верховний отаман ЛУК Василь Павелечко, який нагородив її організатора, доктора історичних наук,
професора, академіка, директора Інституту Східної Європи, генерала-козацтва В. Ідзя «Козацькою Грамотою» в
які наголошено, що: «академік В.Ідзьо нагороджується «за сприяння розвитку козацького руху з нагодити 525річчя козацтва України». Від «Галицької Січі» Орденом і нагородив академіка В.Ідзя - професор М.Кардащук.

На ІХ Міжнародній науковій конференції «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в
XVI-XVIII століттях» яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької держави,
гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.) дуже цікавими, були наступні доповіді:
Віктор Ідзьо. Українське козацтво в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях(Львів), Василь
Павелечко. Роль Ліги Українського козацтва в сучасних козацьких об’єднавчих процесах та в умовах російської
агресії на Сході України та в Криму(Львів), Володмир Пилат. Важливість лицарського виховання української
молоді(Львів), Катерина Хоронжук. Українське козацтво в польській науковій літературі (Вроцлав), Юрій
Долженко. Краніологія населення слобідської України XVII-XIX століть(Слобожанщини) (Київ),Олег Огірко.
Християнський зміст Української козацької держави в XVI-XVIII століть(Львів), Василь Хитрук. Козак Мамай медитація як духовний гартленд і життєтворча основа росту сучасного козацтва в Україні в перспективі
міжмор’я(Рим),Тарас Каляндрук. Козацькі характерники у військовій культурі та історичній традиції(Львів), Ян
Лорченко. Козацькі старожитності в Слов’янській бібліотеці міста Праги(Прага), Ян Масарик. Козацькі
старожитності в національній бібліотеці міста Братіслави (Братислава-Світава). Віктор Ідзьо, Вадим Артюх.
Козацький табір епохи гетьмана України Богдана Хмельницького на Жовківщині(Львів), Юлія Олійник.
Постать Богдана Хмельницького в пам'ятках Львівського історичного музею(Львів), Микола Кардащук.
Виховання карпатської молоді на козацьких традиціях(Івано-Франківськ), Вадим Задунайський.
Дієвість(ініціативність) - базисна ознака військового мистецтва запорожців(Львів), Михайло Кубай. Богдан
Хмельнийький і Жовква (Жовква), Руслан Чекалін. Хмельниччина в Руському і Белзському воєводствах. Огляд
української історіографії (Львів), Олександр Смакота. З родинних спогадів за батька Хмеля і Івана Виговського
та їх родини. Або Богданів Заповіт - записи від літа 1974 року(Дніпро).
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Змістовною і фаховою була і наукова рецензія доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Ідзя на працю в.о. професора Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди»…
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…На ІХ Міжнародній науковсій конференції Вченою Радою Інституту Східної Європи були утворенні 3 нові
наукові відділи, які відповідно очолили: 1.Відділ «Прикладної лінгвістики» - кандидат філологічних наук,
професор Галина Пасічник. 2.Відділ «Етноцентр Українознавства і Карпатської культури і духовності» кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук. Відділ «Історія мистецтв» - Олександр Смакота.
Також було наголошено, що наукові праці будуть опубліковані в ХІХ Випуску журналу «Українознавець»...
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Х Міжнародна наукова конференція Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
«Гетьман України Іван Виговський та його діяльність в розбудові Української козацької держави XVII
століття» яка присвячена 360 - літтю укладення Гадяцької угоди України з Польщею(1658-2018рр.)
та 15-ти літтю з часу заслування Кафедри українознавства Інституту Східної Євролпи(2003-2018рр.).
Львів, 17 листопада 2018 року.
17 листопада 2018 року з 11 години, у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра українознавства Інститут Східної Європи(ІСЄ), редколегія
наукового журналу «Українознавець», під головуванням організатора та модератора, завідувача Кафедрою
Українознавства та директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу
«Українознавець», доктора історичних наук, професора, академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільска
Цивілізація», академіка Міжнародної Академії Наук Євразії Віктора Ідзя, провели Х Міжнародну наукову
конференцію на тему: «Гетьман України Іван Виговський та його діяльність в розбудові Української козацької
держави XVII століття» яка присвячена 360-літтю укладення Гадяцької угоди України з Польщею(16582018рр.).
Привітав від Кафедри українознавства та Інституту Східної Європи учасників Х Міжнародної наукової
конференції завідувач Кафедрою українознавства, директор ІСЄ, доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо.
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Слід наголосити, що з нагоди 15 ти ліття, завідувач Кафедрою українознавства, директор ІСЄ, доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо надав нові атестати професорів визначним вченим Кафедри
українознавства: О.Огірку та М.Кардащуку, атестати доцентів Г.Гриценку та В.Хитруку, оскільки ці вчені
активно бради участь в науково-освітній роботі Кафедри українознавства упродовж 15 ти ліття(2003-2018рр.)…
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Грамотою Кафедри українознавства Інституту Східної Європи за активну науково-освітню діяльність і
меценацтво, був відзначений науковий співробітник відділу «Стародавньої історії України» пан Микола
Давидович.

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

На Х Міжнародній науковій конференції Кафедри українознавства Інституту Східної Європи «Гетьман
України Іван Виговський та його діяльність в розбудові Української козацької держави XVII ст.» яка
присвячена 360 - літтю укладення Гадяцької угоди України з Польщею(1658-2018рр.) також відбулася
презентація наукової монографії академіка Віктора Ідзя «Національний науково-дослідний Інститут
Українознавства та всесвітньої історії МОН України, Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту
Східної Європи(2003-2018рр.). Наукове видання. - Львів, 2018р. - 668с.», яка дослідила 15-ти річну історію
діяльності Кафедри українознавства.
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Окрім наукових доповідей на міжнародній науковій конференції відбулось обговорення ряду актуальних
питань, зокрема: Роль Українського козацтва в сучасних козацьких об’єднавчих процесах. 2. Перспектива
сучасного розвитку українського козацтва в умовах російської агресії. Також відбулась презентація науковопопулярного фільму «Гетьман України - Іван Виговський», режисер, заступник директора, завідувач Відділення
«Дослідження козацтва» Інстититу Східної Європи, виконуючий обов’язки професора - Тарас Каляндрук якому,
як і секретарю Інституту Схілної Європи Олегу Попруженку за участь в організаційній роботі ІСЄ надає
Подяки. Подяки Інститут Східної Європи складає також меценатам міжнародної наукової конференції: Ігору
Грибу, Івану Музиці, Василю Безпаленку, які спияли успішному проведенню наукової конференції у 2018 році.
На завершення Х Міжнародної наукової конференції відбулась презентація сигнального примірника ХІХ
Випуску наукового журналу «Українознавець» в якому опубліковані наукові праці ІХ Міжнародної наукової
конференції Кафедри українознавства ІСЄ «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в
XVI-XVIII століттях» яка була присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької держави,
гетьмана України - Богдана Зіновія Хмельницького(1657-2017рр.), що проходила в Львові 18.11.2017 року…
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