Віктор Ідзьо

Інститут Східної Європи
у 2017-2019 роках.
Видання ІІ.

Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2022р.
1

ББК 82.3(4УКР)-7
І-29
Друкується за рішенням Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи, протокол № 1від 3 січня 2022р.

Рецензенти:
Васильєв О. - доктор економічних наук, професор, академік, завідувач відділення «Економіко-етносоціальних досліджень та просування інвестиційних проектів» Інституту Східної Європи.
Гаркуша В. - доктор юридичних наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Ірша Р. - доктор історичних наук, професор відділення «Словацько-української культури» Інституту
Східної Європи.
Калакура Я. - доктор історичних наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Каляндрук Т. - доктор філософії, доцент, виконуючий обов’язки професора Кафедри українознавства,
завідувач відділення «Дослідження українського козацтва», заступник директора Інституту Східної
Європи.
Кардащук М. - доктор філософії, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Кононенко П. - доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, Голова Вченої Ради
Інституту Східної Європи.
Кононенко Т. - доктор філософських наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи.
Масарик Я. - доктор історичних наук, доктор філософських наук, завідувач відділення «Словацькоукраїнської культури» Інституту Східної Європи.
Недюха М. - доктор філософських наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи.
Огірко О. - доктор філософії, професор, завідувач відділення «Християнськак філософія» Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи.
Огірко I. - доктор фізико-математичних наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи.
Партико З. - доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення
«Філології та журналістики» Інституту Східної Європи.
Пасічник Г. - кандидат філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення
«Прикладна лінгвістика» Інституту Східної Європи.
Пасічник В. - доктор наук з державного управління, професор, завідувач Кафедрою європейської
інтеграції Інституту державного управління Національної Академії державного управління при
президенті України, професор відділу «Міжнародної громадянської співправці» Інституту Східної
Європи.
Хитрук В. - кандидат філологічних наук, доцент, виконуючий обов’язки професора Кафедри
українознавства, завідувач відділення «Карпатської духовності» Інституту Східної Європи.

Віктор Ідзьо
Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках. Наукове видання. - Львів, 2022р.
Видання ІІ. - 382с.
ISBN 978-966-8067-43-20-1
Монографія віце-президента Академії Наук «Трипільска Цивілізація», академіка Міжнародної
Академії Наук Євразії, академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук,
професора, засновника та директора Інституту Східної Європи та Кафедри українознавства
Віктора Ідзя «Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках» приурочена 2-х літтю з часу набуття
Інститутом Східної Європи(2017-2019рр.) юридичної особи внаслідок чого почалась його активна
міжнародна науково-освітня, культурологічно-христиняська та громадська діяльність.
© Ідзьо В.C., 2022p.

ISBN978-966-8067-43-20-1
2

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………4
Розділ І. Презентації підсумкових наукових монографій доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи
України Віктора Ідзя «Інститут Східної Європи у 2001-2016 роках» та
«Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році»………...5
Розділ ІІ. Інститут Східної Європи – самостійна науково-освітня та
громадська установа.…………………………………………………………...8
Розділ ІІІ. Науково-освітня та громадсько-культорологічна діяльність
Інституту Східної Європи у 2017-2019 роках…………………………….....16
Висновoк…………………………………………………………………….....380
Cписок використаних джерел та літератури……………………………...381

Директор Інституту Східної Європи, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
3

Вступ.
Наукова монографія, доктора історичних наук, професора, академіка засновника та директора Інституту
Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства, головного редактора наукового журналу
“Українознавець” Віктора Ідзя “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” дослідить науково-освітню
діяльність Інституту Східної Європи(ІСЄ) з часу набуття ІСЄ юридичної особи з 10 липня 2017 року.
Наукова монографія “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” зробить глибокий аналіз джерел з архіву
Інституту Східної Європи, Кафедри українознавства та наукового журналу “Українорзнавець”, більшість яких
буде аналізуюватися та апробуються вперше. В монографії “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” буде
наголошено, що досліджені архівні джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворять активну міжнародну науководослідну, освітню та громадську діяльність яку Інституту Східної Європи розвивав у 2017-2019 роках.
В моногафії “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” буде наголошено, що з набуттям юридичної
особи 10 липня 2017 року Інститут Східної Європи зробив вклад в розвиток міжнародної української науки та
освіти та громадсбкої справи як в Україні та і в Європі.
В монографії “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” буде досліджено, що Інститут Східної Європи
спрямований на розвивати основи міжнародного українського наукового, освітнього, соціально-культурного,
християнсько-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських науковців та
освітян. З метою реалізації міжнародних наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Інститут
Східної Європи у 2017-2019 роках розвиватиме на своїй базі Кафедру українознавства, науковий журнал
“Українознавець” якi згідно потребами координації міжнародних наукoво-освітніх процексів
підпорядковуватиме щей як структурний підрозділ Національному науково-дослідному Інституту
Українознавства Міністерства освіти і науки України. Також в монографії доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” буде наголошено, що Інститут
Східної Європи успадкував і продовжив наукову та освітню львівську традицію з епохи відновленого
Священною Римською імперією – Галицького Королівства. Власне у XVIII cтолітті на основі реорганізації
Ставропігійського братства, в Львові у 1788 році засновано “Львівський Ставропігійський Інститут”, який до
кінця ХІХ століття був єдиною науково-освітньою інституцією в Західній Україні, який відігравав велику роль в
науково-освітньому та культурно-християнському житті українців, формуючи українську наукову, освітню,
християнсько-релігійну, культурну та політичну еліту до ХХ століття.
Отже у монографії засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, головного редактора наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзя “Інститут Східної
Європи у 2017-2019 роках” буде показано, що з часу реєстраці в органах юстиції України 10 липня 2017 року
Інститут Східної Європи почав активно вести міжнароджу діяльність, відновлювати українські науково-освітні
та культурно-християнські традицій та цінності в умовах відновленння незалежності України, які постають не
на пустому місці а мають українську міжнародну історичну традицію.
Власне в умовах незалежності України, що буде показано в монографії, Інститутом Східної Європи
генеруються нові українські наукові та освітні, відмінінні від попередньої комуно-фaшитської епохи, цінності,
які розвивалися раніше на засадах створеного Священногю Римською імперією в Галицькому Королівстві у
1788 році Львівського Ставропігійського Інституту, який функціонував у Львові з XVIIІ по XX століття…
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Розділ I.
Презентація нової підсумкової наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя «Інститут Східної Європи у 2001-2016 роках».
1 липня 2017 року з 11 години, відбулась презентація нової наукової монографії доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Інститут Східної Європи у 20012016 роках» на яку прибули всі вчені Інституту Східної Європи(ІСЄ) та Кафедри українознавства(КУ).
На презентації яку організував Інститут Східної Європи були присутні всі завідувачі відділень ІСЄ та
Кафедри українознавства, гості з Чехії, Польщі, Італії, які привітали вихід нової наукової праці, яка дослідила
наукову та освітню діяльність Інституту Східної Європи у 2001-2016 роках.

Автор презентованої монографії «Інститут Східної Європи у 2001-2016рр.» академік Віктор Ідзьо.

5

…У висновок анонсу наукової монографії «Інститут Східної Європи у 2001-2016 роках» доктор історичних
наук, професор, академік АНВШ України Віктора Ідзьо наголосив, що презентована наукова монографія
рецензована як вченими Кафедри українознавства ІСЄ, так і вченими Києва, Львова, Праги, Братислави,
Вроцлава, Риму, які позитивними науковими рецензіями, схвалюють діяльність ІСЄ у 2001-2016 роках та
бажають Інституту Східної Європи подальшого розвитку, вже як незалежного науково-дослідного закладу від
бюрократії, непрофесійності керівництва Університету «Львівський Ставропігіон»(УЛС)…
…На це побажання директор ІСЄ, доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо відповів, що це прощальнозвітна праця ІСЄ в структурі УЛС, оскільки 11 червня 2017 року вченими Кафедри українознавства та ІСЄ
подані документи на реєстрацію ІСЄ, як незалежної науково-освітньої та громадської організації і є цілком
вірогідність, що в середині липня Інститут Східної Європи, Кафедра українознавства, журнал «Українознавець»
розпрощаються з непрофесійністю Університету «Львівський Ставропігіон» - назавжди…
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Презентація в Інституті Східної Європи монографії доктора історичних наук, професора, академіка
АНВШ України «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році» 7 липня 2017 року.
7 липня 2017 року, з 10 до 11 години, відбулась презентація нової наукової монографії доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у
2016 році» на яку прибули всі вчені Кафедри українознавства, Інституту Східної Європи(ІСЄ). На засіданні
Кафедри українознавства були присутні всі завідувачі Відділень, гості з Чехії, Польщі, Італії, які привітали
вихід нової наукової праці, яка дослідила наукову та освітню міжнародну діяльність ІСЄ у 2016р.

Автор презентованої монографії «Міжнародна діяльність Інститут Східної Європи у 2016 році» доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
…У висновок анонсу наукової монографії «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2016 році»
доктор історичних наук, академік АНВШ України Віктор Ідзьо наголосив, що презентована наукова монографія
рецензована як вченими Кафедри українознавства Інституту Східно Європи, так і вченими Києва, Львова,
Праги, Братислави, Вроцлава, Риму, які позитивними науковими рецензіями, схвалюють міжнародну діяльність
ІСЄ у 2016 р. та бажають ІСЄ активної міжнародної діяльності в наступних роках. На презентації директор ІСЄ,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо наголосив, що це прощально-звітна праця ІСЄ в структурі УЛС, оскільки
10 червня 2017 року вченими Кафедри українознавства та ІСЄ подані документи на реєстрацію Інституту
Східної Європи, як незалежної науково-освітньої та громадської організації і є цілком вірогідність, що в
середині липня 2017 року ІСЄ, Кафедра українознавства, науковий журнал «Українознавець» розпрощаються з
бюрократією та непрофесійністю керівництва Університету «Львівський Ставропігіон» - назавжди…
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Розділ IІ.
Інститут Східної Європи – самостійна науково-освітня та громадська установа.
З травня по липень 2017 року в Інституті Східної Європи активно співпрацюючи, історик Віктор Ідзьо та
економіст Олег Поруженко напрацьовують новий Статут Інституту Східної Європи(ІСЄ) і 8 червня подають
документи і реєструють ІСЄ згідно нового європейського законодавства в органах юстиції України та
поміщують інфорамцію про діяльність ІСЄ та про дослідження давнього м. Щекотина в газеті «Відродження»...
\

З 10 липня 2017 Інституту Східної Європи стає юридичною особою за новим законодавством України...
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Таким чином вже о 10 годині рану 10 липня 2017 року Інституту Східної Європи, отримавщи всі офіційні
документи на науково-освітню та культурно-громадську діяльність у складі директора історка Віктора Ідзя та
секретаря економіста Олега Попруженка починають розбудову іфраструктури Інституту Східної Європи…
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У склад Інституту Східної Європи, як зазначено в пункті 5 реєстраційного посвідчення в розділі «Мета та
головні завдання діяльності Інституту Східної Європи» зразу увійшла редакційна рада і редколегія наукового
журналу «Українознавенць», який до цього часу вже активно функціонував починаючи з 2005 року…
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З 30 серпня 2017 року у склад Інституту Східної Європи увійшла і Кафедра українознавства, яка до цього
часу була струтурним підрозділом, львівським Філіалом Національногшо науково-дослідного Інституту
Українознавства МОН України, про що засвідчує документ «Засідання вчених Кафедри українознавства та
наукових співробітників Інституту Східної Європи з нагоди утворення Вченої Ради Інституту Східної Європи».
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Після реєстрації в органах юстиції України Інститут Східної Європи сформував свій Герб, емблему та
печатку, які передбачені для науково-освітньої юридичної особи як в Україні так і в Європі, які подано нище.

Основними промоторами здобуття юридичного статусу Інституту Східної Європи були історик Віктор
Ідзьо та економіст Олег Попруженко, які відповідно посіли ключові посади в Інституті Східної Європи:
історик Віктор Ідзьо - обраний директором, еконoміст Олег Попружено - секретарем.

12 грудня 2017 року у Ватикані в Базиліці «Санта Марія Маджоре» каноніком ватиканської Базиліки
владикою Української Греко-Католицької Церкви Іринеєм Біликом було освячено прапор Інституту Східної
Європи, а директором Інституту доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо та
науковими співпрбітниками ІСЄ були презентовані в Ватиканській базиліці наукові праці вчених ІСЄ…
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В цей же час історик Вадим Артюх надав для Інституту Східної Європи приміщення та юридичяний адрес,
що надало оновленому науково-дослідному та освітньому закладу повну лігітивність і незалежність…

Таким чином уже з 10 липня 2017 року Інститут Східної Європи як самостійна юридична особа почав
активно працювати згідно вимог свого нового СТАТУТУ. Звіти про активну діяльність ІСЄ подаються ниже…
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В цей же час на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи реєструються керівники наукових
Відділень які працювали на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи у 2017-2019 роках.
12 липня 2017 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Педагогіка в ситемі Українознавства» яке очолила професор Ірина Квасниця.
17 листопада 2017 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Історії мистецтва» яке очолив мистецтвознавець Олександр Смакота.
4 січня 2018 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «Прикладна
лінгвістика» яке очолила професор Галина Пасічник.
1 вересня 2018 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Відродження духовності України» яке очолив історик Євген Шматченко.
19 вересня 2018 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Політології» яке очолив магістр-політолог Олександр Нагорний.
21 вересня 2018 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Музеєзнавства» яке очолив магістр, історик-доцент Володимир Гаюк.
25 вересня 2018 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Книгорозповсюдження», яке очолив магістр-історик Олександр Василюк.
27 вересня 2018 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Українська історична спадщина» яке очолив історик-професор Василь Безпаленко.
21 жовтня 2018 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Української інформації» яке очолив історик, кандидат історичних наук Ростислав Лещишин.
15 січня 2019 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення «Філології і
журналістики» яке очолив доктор філологічних наук, професор Зіновій Партико.
2 червня 2019 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа “Великого”» яке очолив Микола Давидович.
9 вересня 2019 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Військово-патріотичного виховання» яке очолив полковник Ігор Гук.
13 жовтня 2019 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи було відкрито відділення
«Економіко-етно-соціальних досліджень та просування інвестиційних проектів» яке очолив доктор економічних
наук, професор, академік Олександр Васильєв.
Отож, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи у Відділеннях досліджуватиметься
проблематика розвитку наукового українознавства, а також популяризуватимуться класичні та модерні
літературні твори та поезія українських письменників та поетів... Наголосимо, що для успішної діяльності
Інституту Східної Європи в 2021-2022 рр. надалі буде відкривати профільні науково-дослідні Відділення…

Завідувачі наукових Відділень Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
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Голова Вченої Ради П.П. Кононенко першим одобрив курс Інституту Східної Європи на самостійність.
28 квітня 2017 року Інститут Східної Європи(ІСЄ) відвідав голова Вченої Ради, доктор філологічних наук,
професор, віце-президент АНВШ України П.П. Кононенко з Києва, якому директор ІСЄ В.С. Ідзьо доповів про
подання документів в органи юстиції України для реєстрації Інституту Східної Європи як самостійної науковоосвітньої організації… Вислухавши всі аргументи, голова Вчений Ради затвердив самостійність ІСЄ…
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Розділ ІІІ.
Науково-освітня та громадсько-культорологічна діяльність Інституту Східної Європи у 2017-2019 роках.
Обговорення праці Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії Королівства жидівського в Європі».
Перемишль, 10 липня 2017 року - в день юридичної реєстрації Інституту Східної Європи в Україні.
В суботу, 10 липня 2017 року, о 17-00, на запрошення Перемишльського відділу Українського Історичного
Товариства в Польщі, відбулось обговорення праці професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії
Королівства жидівського в Європі», що вийшла в Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому.

На запрошення організатора та модератора обговорення від Перемишльського відділу Українського
Історичного Товариства в Польщі, доцента Михайла Козака в обговоренні праці Абрама Нагума Полака
«Хозарія – дії королівства жидівського в Європі» взяв участь завідувач Кафедрою Українознавства, директор
Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України
Віктор Святославович Ідзьо.
З вступною промовою на презентації праці професора Абрама Нагума Поляка «Хозарія - дії Королівства
жидівського в Європі» виступив організатор та модератор презентації від Перемишльського відділу
Українського Історичного Товариства в Польщі, доцент Михайло Козак, який наголосив: «що особисто знав
Абрама Нагума Полака, він народжений в Польщі, звідки виїхав в Ізраїль. Його праця, це історичний нарис про
єврейську державність в Європі, Хозарію, яка мала вплив як на політичний так і торгово-економічний
розвиток, як України і Європи та Азії, так і Переднього Сходу. Праця використовує джерельну базу, яка може
бути корисною і для вивчення політичного, економічного та культурно-релігійного життя Української держави
ІХ-XIV століть…».
Точку зору з польської сторони, наголосив доцент Михайло Козак на цю працю ми вже знаємо, оскільки
схвалив її вихід Інституту Полудньово-Всходній в Перемишлі, надамо тільки список розділів та карту з
польського видання…Слід наголосити, що праця зачіпає і історію Української держави IХ-ХIVстоліть,
використовує давньоукраїнські джерела, «Літопис Нестора» та ілюстрації, своєрідно трактуючи всю історію
українсько-єврейських відносин…
Тому для з’ясування цих українсько-єврейських відносин епохи давньої Української держави IХ-ХIV століть
та Хозарського каганату мною запрошено визначного фахівця з цієї наукової проблеми, директора Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя. Хочу наголосити,
що доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович
Ідзьо є яскравим сучасним представником української наукової історичної школи України: академіків М.
Грушевського – І.Крип’якевича – В.Грабовецького, продовжує дослідження українських середньовічних
історичних процесів, чому є підтвердження, це вихід його наукових монографій, що вийшли під грифом
Міністерства освіти та науки України: «Українська держава в IХ-ХIVстоліттях» та цьогорічна в 2017 році
«Русь-Україна в IХ-ХIV століттях» та багато інших. Наголощу присутнім, передусім гостям з США, що з усіми
його працями з цієї проблематики можна познайомитися на сайті Інституту Східної Європи, який він
організував, зареєстрував в органах української юстиції та очолює в Україні з центром у місті Львові. Як стало
мені щойно відомо, з наданого з органів юстиції України офіційного документу, я маю честь оголосити, що з
нинішнього дня, тобто з 10 години ранку 10.07.2017 року Інститут Східної Європи є в Україні та Європі
незалежною юридичною науково-дослідною організацією з чим і вітаю її засновника та першого директора,
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо. Як бачимо
з документів Інститут Східної Європи(ІСЄ) вже має свій Герб, Печатку, визначив мету та головні напрямки
науково-дослідної діяльності. В структурі ІСЄ є Кафедра українознавства та журнал «Українознавець».
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Слід наголосити, що з цієї наукової проблематики директор Інституту Східної Європи», завідувач Кафедрою
Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор
Святославович Ідзьо неодноразово проводив у Львові Міжнародні наукові конференції, на яких я мав честь
представляти Перемишльський відділ Українського Історичного Товариства в Польщі. Отже надаю слово для
історичної наукової думки на працю професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії Королівства жидівського
в Європі», що вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому, вченому з України, з Львова,
завідувачу Кафедрою українознавства, директору Інституту Східної Європи, доктору історичних наук,
професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України Віктору Святославовичу Ідзьо.
…Шановні вчені Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, шановні
гості з США, шановний доценте Михайло Козак, дякую за можливість довести українську наукову точку зору
на вище зазначену наукову проблему з україно-єврейських політичних та торгово-економічних відносин епохи
Руси-України... Перед викладом свого наукового світобачення вітаю Вас з 25-ти літтям з часу утворення
Об’єднання українців у Польщі та Українського Історичного Товариства в Польщі, бажаю нових громадських та
наукових злетів! Що стосується праці професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії Королівства жидівського
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в Європі», що вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому, наголошу: «VIII-ІХ століття
нашої ери є часом зростання могутності як Хозарського каганату, так і часом зростання могутності Української
держави... Українська держава в ІХ столітті формувалася в середовищі родового ладу в умовах протистояння
Києву родових княжінь. Боротьба за Русь-Україну проходила в декілька етапів і була затьмарена кров’ю,
оскільки тільки жорсткість і могутня військова сила могла об’єднати волелюбні українські племінні княжіння,
що проживали від Дону до Карпат. У цій боротьбі Києву за злучення в велику і могутню Українську державу
протистояв Хозарський каганат, який не бажав першості в торгово-економічній діяльності Українській державі,
як в Східній Європі так і в Азії. Уже в епоху київських князів Аскольда і Діра зароджуються принципи
політичної й економічної єдності проти зовнішніх політичних і торгово-економічних ворогів, зокрема і
Хозарського каганату. Ці великі київські князі мріяли об’єднати територію від Карпат до Дону в Українську
державу, однак, намагалися вирішити це мирним шляхом переговорів, а не шляхом насильного підкорення,
зокрема Хозарського каганату, який вів агресивну політику та торгово-економічну війну щодо Києва…
Сукупність фактів, які подають нам візантійські, арабські, хозарські, вірменські джерела ІХ століття, дають
право стверджувати, що в ІХ столітті Русь-Україна була великою і добре централізованою державою, процес
централізації якої почав досягати рівності в порівнянні з політичною та економічною могутністю Хозарського
каганату… В середині 60-х років Х століття, вже могутня Русь-Україна вступила на шлях довгих та затяжних
війн, оскільки сусідні країни, зокрема Хозарський каганат, витіснив торгово-економічне та політичне
проникнення Руси-України з ключових ринків Азії, Північного Причорномор’я та до Костянтинополя внаслідок
слабкості політичної влади, часу правління Українською державою, великої княгині Ольги. Власне в цей час
регіональні князі відчасти вийшли із покори центральної влади, відчасти, як радимичі та в’ятичі перейшли
внаслідок завоювання, в підданство до могутнього Хозарського каганату. Внаслідок складної політичної та
торгово-економічної ситуації, яка склалася внаслідок ослабленням Української держави, новий володар РусиУкраїни, великий київський князь Святослав Ігоревич розпочав велику війну з Хозарським каганатом, яка
привела до падіння Хозарської держави і включення її території та торгово-економічної інфраструктури до
складу Руси-України. Таким чином, як засвідчують джерела, Русь-Україна внаслідок військових експансій
нового великого київського князя Святослава, знищенням Хозарського каганату, стає активним учасником
торгово-економічних, політичних взаємин, особливо українсько-болгарських, українсько-візантійських в
Південній, Східній Європі та Азії, а єврейсько-хозарська еліта, яка була підкорена і переселена в Київ, стає в
подальшому активним торгово-економічним компонентом переростання суто етнічної Української держави в Х
столітті в Українську імперією з центром в Києві. За рядом висновків вчених, великий київський князь
Святослав переселивши єврейсько-хозарську еліту в столицю Української держави місто Київ, надав їй великі
привілеї, які послужили торгово-економічному зростанню Києва…
Що стосується праці професора Абрама Нагука Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», то
вона для нас українців може стати історичним надхненням налагодження сучасних дружніх україно-єврейських
відносин… Завдяки аналізу приведених в праці джерел, ми можемо зрозуміти світобачення єврейського
професора на вище анонсовану проблему україно-європейських, польсько-єврейських етнічних, політичних і
економічних відносин, наголосив у висновок академік Віктор Святославовч Ідзьо…».

Засновник та директор Інституту Східної Європи(ІСЄ), доктор історичних наук, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо презентує набуття ІСЄ юридичної особи. Перемишль, 10 липня 2017 року.
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Презентація перевиданої в Івано-Франківську наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українcька держава в ІХ-XIV століттях»
в Інституті Східної Європи з нагоди 26 річниці відновлення незалежності України(1991-2017рр.)
та 1165-ліття української державності(852-2017рр.) 24 серпня 2017 року.
24 cерпня 2017 року, з 10 години, з нагоди святкування Кафедрою українознавства 26 річниці Відновлення
незалежності України(1991-2017рр.) та 1165-ліття української державності(852-2017рр.), відбулась презентація
перевиданої в 2017 році в місті Івано-Франківську наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» на яку прибули всі
вчені Інституту Східної Європи, всі завідувачі відділень Кафедри українознавства також гості вчені
українознавці з міст: Києва, Івано-Франківська, які привітали професора, академіка Віктора Ідзьо з реєстрацією
Інституту Східної Європи 10 липня 2017 року в органах юстиції України і набуття повної незалежності від
Університету «Львівський Ставропігіон». Було наголошено, що до складу незваженого Інстиуту Східної Європи
своїм рішення ввійшла Кафедра українознавства і науковий журнал Українорзнавець»…

Автор презентованої монографії «Українська держава в ІХ-ХIV cтоліттях» академік Віктор Ідзьо
Представляючи свою перевидану в 2017 році в місті Івано-Франківську наукову монографію «Українська
держава в ІХ-XIV століттях» до 26 річниці відновлення незалежності України(1991-2017рр.) та 1165-ліття
української державності(852-2017рр.), директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Святославович Ідзьо наголосив, що виданням та презентацією до 26 ліття
відновлення незалежності України, продовжує цьогорічне святкування Кафедрою українознавства Інституту
Східної Європи 1165-ліття української державності(852-2017рр.),».
Отже, наголосив у висновок презентації монографії її автор доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо:
«Від імені Східної Європи, вітаю всіх Вас колеги з 26 річницею відновлення незалежності України та із 1165літтям української державності(852-2017рр.), висловлюю подяку голові правління КС «Експрес Кредит Юніон»
пану Островському Олександру Борисовичу за сприяння у видання монографії!».
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Презентація в Інституті Східної Європи (ІСЄ) монографії завідувача відділення «Християнська історія»
академіка «Віктор Ідзьо. Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і
становлення християнства на території України» на науково-учбовій нараді з нагоди початку
навчального року 1 вересня 2017 року.
На урочисте засідання відділення «Християнська історія» Інституту Східної Європи, 1 вересня 2017 року, з
10 години, з нагоди святкування початку навчального року Кафедрою українознавства прибули майже всі вчені
Кафедри Українознавста та Інституту Східної Європи, зокрема її професори: О.В. Огірко, І.В.Огірко, В.О.
Кобилюх, М.П. Недюха, В.С. Гаркуша, П.П. Кононенко, З.В. Партико, доценти Кафедри Українознавства: В.В.
Гаюк, М.В. Кардащук, В.С. Артюх, В.О.Хитрук, заступник директора Інституту Східної Європи по
господарській роботі В.Є. Панило, що внизу з директором Інституту Східної Європи В.С.Ідзем на фото.

Представляючи на урочистому засіданні Відділення «Християнська історія» Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи, 1 вересня 2017 року з нагоди святкування початку навчального року Кафедрою
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українознавства прибули майже всі завідувачі відділень Кафедри українознавства: завідувач відділення
«Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач відділення
«Санскритології та давньоукраїнської культури мистецтв і духовності як нашого питомого спадку збереженого
як в Україні так і в світі» кандидат філологічних наук. доцент В. Хитрук, завідувач відділення «Польськоукраїнської історії та історії України», магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення «Класичної
санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач відділення «Сучасної української літератури» Д. Корній,
завідувач відділення «Міжнародної народної дипломатії» І. Мелих, завідувач відділення «Сучасного
українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення «Класичної української літератури» Л. Різник,
завідувач відділення «Української книжної справи та книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення
«Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний, завідувач відділення «Міжнародної громадської
співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук,
завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо, завідувач відділення «Праксеології та культури праці» М.
Павлюк та інші… Отже першому засіданні Кафедри українознавства Інституту Східної Європи (ІСЄ), з нагоди
початку навчального року 1 вересня 2017 року відбулась презентація Відділення «Християнська історія»
науковою монографією завідувача Відділення доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук
Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзьо «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України», яка була видана за сприянням
Директора Радіо «Воскресіння», завідувача Відділення «Праксеології та культури праці» Кафедри
українознавства Мирослава Павлюка, якому Кафедра Українознавства ІСЄ складає велику Подяку...
Представляючи на першому засіданні Кафедри українознавства Інституту Східної Європи (ІСЄ), з нагоди
початку нового навчального року 1 вересня 2017 року, завідувача Відділення «Християнська історія» Кафедри
українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора
Святославовича Ідзьо з науковою монографією «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України», професорн Кафедри
українорзнавства П. Кононенко наголосив: “завідувач Кафедри українознавства доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо вирішив з 2017 року
розпочати презентації науково-дослідної роботи всіх Відділень Кафедри Українознавства ІСЄ. Щоб не було
ніяких особистих претензій вчених з усіх Відділень, він вирішив розпочати розгляд науково-дослідної роботи з
презентації свого Відділення «Християнська історія»…
Дальше академік П.П. Кононенко наголосив, що така звітна участь чекає всі відділення Кафедри
українознавства. Подивіться на стенд, на ньому більшість книг це праці як завідувача Кафедри Українознавства
так і вчених нашої Кафедри, їх треба збільшувати, і це головне завдання в науково-дослідній праці Кафедри…
Приємно що в основі цього стенду є праця, яка лежить в основі докторської дисертації доктора історичних
наук, професора, академіка В.С. Ідзьо, яка і сьогодні є актуальною в з’ясування християнської історії на
території України. Ця праця постійно доопрацьовується і є край потрібною в українському християнському
сьогоденні.Приємно відзначити, що це монографія «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України» завідувача Відділення
«Християнська історія», завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професор, академіка
АНВШ України Віктора Святославовича Ідзьо, якого для презентації Відділення «Християнська історія» та
монографії запрошую до виступу. Наголошуючи на активному вкладі в розвиток Інституту Східної Європи
Кафедри українознавства на її відділень, за 2003-2017 роки, завідувач Кафедри українознавства, директор ІСЄ
В.С. Ідзьо зауважив, що в наступному 2018 році Кафедрі українознавства виповниться 15 років(2003-2018рр.), а
це означає, що всі її Відділення повинні активно готуватися до презентації своєї науково-дослідної діяльності…
Хочу наголосити, що Відділення «Християнська історія» на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи
було відкрите 2 жовтня 2015 року, воно зразу включилось в активну працю, результатом якого є нинішня
презентація як Відділення так і монографії «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність.
Зародження і становлення християнства на території України» ….
Що стосується самої презентованої монографії «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України», то вона вперше засобами сучасної
історичної науки робиться глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних та
топографічних джерел, більшість яких, під таким кутом зору вивчаєють ранньослов’янське суспільство,
ранньослов’янська державність, зародження і становлення християнства на території України та його ранні
християнські традиції». Всесторнньо та детально з її аналізом можна познайомитися як на Сайті Інституту
Східної Європи: www.easterneurope.nethouse.ua, так і на Сайті Радіо «Воскресіння», яке і є промотором
видання всестороннього науково-християнського аналізу: www.rr.lviv.ua. Хочу лиш наголосити, що монографія
що презентується сьогодні 1 вересня 2017 року на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи у
Відділенні «Християнська історія» також презентувалася в наукових середовищах УГКЦ в Львові, Києві,
Перемишлі, Празі, Відні, Римі та Ватикані та в Католицькому Університеті Павла Апостола в Римі(КУПА), за
яку мені надано там звання професора(КУПА), про що засвідчують нище подані фото-документи...
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В рамках заходу 1 вересня 2017 року на Кафедрі українознавства було обговорено і затверджено до друку
XVIІ Число наукового журналу «Українознавець» за 2017 рік...
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В урочистому засіданні Відділення «Християнська історія» Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи, 1 вересня 2017 року, з нагоди святкування початку навчального року Кафедрою українознавства взяв
участь прибувший з Риму представник ІСЄ в Італії Ігор Мелех, який запропонував нову співпрацю в Римі…
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Науково-освітня зустріч вчених Інституту Східної Європи з вченими
Державного історико-культурного заповіднику міста Жовкви.
12 вересня 2017 року в місті Жовкві, в рамках проведення Інститутом Східної Європи(ІСЄ) наукових
експедицій «Стародавній Щекотин» та «Козацький табір гетьмана України Богдана Хмельницького» учасники
експедиції, керівник: завідувач Кафедри українознавства, директор ІСЄ, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо, провідні наукові співробітники: доктор філософії, професор Олег
Огірко, кандидат історичних наук, доцент Вадим Артюх, секретар ІCЄ Олег Попруженко, відбулась зустріч з
кандидатом економічних наук, директором Історико-культурного заповідника Володимиром Геричем.

Під час науково-освітньої зустрічі було обговорено спільні наукові дослідження міста Щекотина IX-XIII
століть та козацького табору Богдана Хмельницького XVII століття на Жовківщині... Директору Державного
історико-культурного заповідника у місті Жовкві вченому Володимиру Геричу, були подаровані завідувачем
Кафедри українознавства, директором Інституту Східної Європи Віктором Ідзьо наукові праці вчених ІСЄ,
запрошено на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна еліта в Українській козацькій
державі в XVI-XVIII ст.» яка присвячена 360 - ти літтю пам’яті засновника Української козацької держави,
гетьмана України - Богдана Хмельницького(1657-2017рр.), уродженця міста Жовкви, яку ІСЄ проводить у
Львові 18 листопада 2017 року. Наголошено, що ІСЄ ініціює спорудження в місті Жовкві пам’ятка гетьману
України Богдану Хмельницькому і його розміщення перед замком… Директором Державного історикокультурного заповідника у місті Жовкві вченим Володимиром Геричем для вчених Інституту Східної Європи
подаровані наукові праці вчених Заповідника «Жовква скрізь віки. 2016. - Випуск 4»…

Директором Державного історико-культурного заповідника у місті Жовкві вченим Володимиром Геричем
для вчених Інституту Східної Європи проведено екскурсію по музею в Жовківського замку, в якому фахово
відтворено в всю славну історію України від середньовіччя до героїв Майдану, що видно поданих світлинах...
У висновок наголошу що науково-освітня зустріч у місті Жовкві між вченими ІСЄ та історико-культурного
заповідника у місті Жовкві у блищім часі має бути скріплена укладеною угодою про співпрацю…
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Міжнародна наукова праця на Кафедрі українознавства,
в науковому журналі «Українознавець» Інституту Східної Європи.
19 вересня 2017 року на Кафедру українознавства, в науковий журнал «Українознавець» Інституту Східної
Європи з Риму, Праги та Мюнхена для подальшої координації науково-учбового процесу Інституту Східної
Європи, прибули завідувачі наукових відділень: кандидат філологічних наук, доцент Василь Хитрук з Риму,
завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» - Ян Лорченко з Праги, член Редакційної
Ради наукового журналу «Українознавець», доктор філологічних наук Ярослав Крик з Мюнхена.

В ході зустрічі в першу чергу було обговорено і затверджено план подальшої діяльності наукових відділень
та друкованого органу Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, наукового журналу
«Українознавець»…
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Презентовано нову наукову працю кандидата філологічних наук, доцента Василя Хитрука, що вийшла під
грифом Інституту Східної Європи та Кафедри українознавства «Короткий Енциклопедичний. Етимологічний
Словник Українознавця і Слов’яноведа».

Обговорено з завідувачем відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Яном Лорченком
написання великої монографії про його батька - «Микола Лорченко - полковника Української Народної
Республіки і професор математики в 1920-30-х роках в Українській господарській академії у Подєбрадах»…

Директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо і завідувач
відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» - мовознавець з Праги Ян Лорченко
Полковник - професор Микола Лорченко, фото 20-х років (За Державність. - Варшава. - 1938. - Ч. 8.
У висновок слід наголосити, що під час перебування 2016 році в Празі в Чехії, директор Інституту Східної
Європи, завідувач Кафедрою українознавства доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Святославович Ідзьо і завідувач відділення «Чесько-українська наука, освіта та
культура» - Ян Миколайович Лорченко відвідували могилу полковника Українскької Народної Республіки
професора-математика Миколи Лорченка, який похований на Ольшанському цвинтарі у мітсі Празі…

28

Зустріч з Санфрациским мистецтвознавцем та письменницею Ляльою Лісовською.
3 жовтня 2017 року в Інституті Східної Європи відбулась зустріч з гостею з США, з Санфранциско, з
випускницею Санфранциського Інституту Мистецтва, бакалавром мистецтва, письменницею, Л. Лісовською,
яка є внучкою українського письменника ХХ століття Юрія Горис-Горського. Як наголосила сама гостя вона є
також автором перекладу на англійську мову романів свого діда «Про мелодії» та» Пам’ятна молодість».
Мистецтвознавець та письменниця Ляля Лісовська, також наголосила, що популяризує в Україні та США як
творчість свого дідуся так і книги з української історії та епохи в якій жив і боровся в Україні її дідусь…

Від Кафедри українорзнавства та Інституту Східної Європи з гостею провів зустріч завідувач Кафедрою
українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, а також викладач Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
Богдан Ханас меценат першого Випуску журналу «Українознавець», які запропонували опублікувати
літературно-наукову статтю про громадську та літературну діяльність Юрія Горис-Горського в науковому
журналі «Українознавець»…

Гостю з США Лялю Лісовську також було запрошено на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як
національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII ст.»), що відбудеться 18 листопада 2017 року з
11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, дім 13)…
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Козацька Рада Ліги Українського Козацтва. Презентація зареєстрованого в органах юстиції України
Інституту Східної Європи(ІСЄ) та нового числа наукового журналу «Українознавець».
7 жовтня 2017 року відбулась козацька рада Ліги Українського Козацтва(ЛУК) на якій верховний отаман
ЛУК Василь Павелечко прозвітував про результати роботи в 2017 році, розповів про плани ЛУК на 2018 рік…

…На козацькій раді Ліги Українського Козацтва(ЛУК) виступив науковий радник oтамана ЛУК, завідувач
Кафедрою українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, який
доповів ЛУК, що очолюваний ним ІСЄ з 10.07.2017р. вже є самостійним юридичною особою і науководослідним закладом, який сприятиме розбудові інституцій Українського Козацтва в Україні та Європі…

Директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктор історичних наук, академік Віктором Ідзьо наголосив, що ІСЄ
складається з Кафедри Українознавства, яка має відділення, наукового журналу «Українознавець».
30 вересня в ІСЄ утворено Вчену Раду, яку очолює академік П. Кононенко, вчений секретар проф. З. Партико.
Директором Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо викладено всі юридичні документи, продемонстровано
герб та печатку Інституту Східної Європи, презентовано нове число наукового журналу «Українознавець»…
Інститут Східної Європи, запросив ЛУК на Міжнародну наукову конференцію «Козацтво як національна
еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII ст.»), яку проводить ІСЄ і яка відбудеться 18 листопада 2017
року з 11 год. у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці (пр. Т.Шевченка, дім13).
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Святкування Інститутом Східної Європи 75-ти ліття заснування Української Повстанської Армії
в музею Національно-визвольних змагань у Львові.
З нагоди відзначення 75-ти ліття заснування Української Повстанської Армії в музею Національновизвольних змагань у Львові 12 жовтня 2017 року до дня Покрови Пресвятої Богородиці, відбулись святкові
урочисті... На запрошення завідувача музею Національно-визвольних змагань пана Тараса Кузіва в урочистому
святкуванні взяли участь директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України Віктор Ідзьо та секретар Інституту Східної Європи Олег Попруженко.

За активної співпраці з завідувачем музею Національно-визвольних змагань Тарасом Кузівим, завідувач
Кафедрою Українознавства, директор ІСЄ доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор
Ідзьо, секретар ІСЄ Олег Попруженко мали честь також взяти участь у передачі та презентації українського
національного прапора епохи Української Повстанської Армії в музей Національно-визвольних змагань…

Бібліотеці музею Національно-визвольних змагань з нагоди відзначення 75-ти ліття заснування Української
Повстанської Армії від Кафедри українознавства Інституту Східної Європи також були подаровані наукові
праці: 1.Віктор Ідзьо. До історії однієї могили на Закерзонні. - Перемишль - Львів “Сполом”, 2003. - 320с.;
2.В.C. Ідзьо. Збірка наукових праць. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної
Європи», 2015р. - Випуск І.; 3.Віктор Ідзьо. Господарська діяльність ОУН за свідченнями Окружного
провідника господарики Дмитра Богуша, на псевдо “Економ”. - Львів “Сполом”, 2008. - 48с.; 4.Д.Богуш.
Спомини з пережитого, спостереженого і заслуханого. - Львів “Сполом”, 2008р., що анонсовані вище на фото…
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Презентація наукової праці завідувача Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи, академіка
АНВШ України Віктор Ідзя «Тарас Шевченко в Москві та Санкт-Петербурзі» в МАУПІ.
9 листопада 2017 року в Міжрегіональній Академії Управління Персоналом(МАУП) в Києві відбулась
презентація наукової праці завідувача Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи, доктора
історичних наук, академіка Віктор Ідзя «Тарас Шевченко в Москві та Санкт-Петербурзі»…

В презентації взяв участь ректор Міжрегіональній Академії Управління Персоналом, професор А. Подоляка,
професори МАУП та Інституту Східної Європи: М. Недюха, В. Гаркуша, що на фото…
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Презентації наукових праць вчених Інституту Східної Європи на ІХ Міжнародній науковій конференції
«Козацтво як національна еліта в Українській козацькій державі в XVI-XVIII століттях».
18 листопада 2017 року 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.). відбулися
презентації наукових праць вчених Інституту Східної Європи з козацьких проблем: В. Ідзьо. «Запорізьке
козацтво як національна еліта в Українській державі XV-XVIII століть. - Львів, 2017р.», Т. Каляндрука «Козаки.
Слов’яни проти орди». - Львів, 2017р., Володимира Пилата «Кодекс лицарської честі». - Львів , 2016р.

В їх обговоренні взяли участь науковці, викладачі вузів з України: Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Тернополя,
Івано-Франківська, Жовкви, Хуста, Польщі: Перемишля, Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини: Братіслави, Італії:
Риму. Учасників та гостей привітав завідувач Кафедрою українознавства, директор ІСЄ, редактор журналу
«Українознавець», організатор Міжнародної наукової конференції, доктор історичних наук, академік В. Ідзьо.

33

Презентація в Інституті Східної Європи нової наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України - «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями
джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.». Львів, 25 листопада 2017 року.
25 листопада 2017 року в Львові, з 11 години, з нагоди для народження автора, відбулась презентація нової
наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Нарис
історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів». - Івано-Франківськ,
2017р.» на яку прибули вчені Кафедри українознавства Інституту Східної Європи. На засіданні Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи були присутні всі завідувачі Відділень Кафедри українознавства,
гості з Чехії, Польщі, Італії, які привітали вихід нової наукової праці, яка дослідила iсторію Української ГрекоКатолицької Церкви – за свідченнями джерел з російських архівів...

Автор презентованої монографії «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями
джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.» доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо.

На презентації нової наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук
Вищої Школи України - «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел
російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.». була зачитана рецензія доктора філософії, професора Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи, завідувача відділення «Християнська філософія» Олега Васильовича
Огірка.
Вченими, учасниками презентації в Львові, було одобрено презентацію монографії доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача відділення «Християнська історія»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Віктора Ідзьо «Нарис історії Української ГрекоКатолицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.» під час
вшанування укладача Берестейської Унії Папи Римського Климента VIII біля його мовзолею у церкві Санта
Марія Маджоре, за сприянням владики Іринея Білика, під час науково-освітньої подорожі вчених Інституту
Східної Європи 10-14 грудня 2017 року до Неаполя та Риму...
З науковою монографією доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи
України Віктора Ідзя «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських
архівів». - Івано-Франківськ, 2017р.» можна ознайомитися в Львівській національній науковій бібліотеці імені
Василя Стефаника та на сайті Інституту Східної Європи.
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Презентація та обговорення книги головного редактора Івано-Франківської обласної газети «Галичина»
Петра Парипи, Оксани Парипи «Великі Українці без масок» у Львові.
2 грудня 2017 року, за ініціативою директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо у Львові відбулась зустріч та обговорення книги головного
редактора Івано-Франківської обласної газети «Галичина» пана Петра Парипи співавторки Оксани Парипи
«Великі Українці без масок», що вийшла в Івана-Франківську в видавництві «Місто НВ» у 2017 році.

Як наголосив у своєму виступі головний редактор Івано-Франківської обласної газети «Галичина» пан Петро
Парипа: «В основу книги «Великі Українці без масок» покладені зібрані дослідниками оповідки про життя,
пригоди, вдачу славетних, видатних, знаменитих, визначних і просто відомих людей Землі української і поза
нею»…В своїй праці «Великі Українці без масок» автори Оксана Парипа, Петро Парипа показали визначних
українців такими, якими вони були в реальному житті, зі всіма хорошими рисами і не дуже про яких прості
українці знають здебільшого з підручників на автобіографічних нарисів…
В книзі Оксани Парипи, Петра Парипи «Великі Українці без масок», сконцентровано понад дві тисячі
оповідок про життя майже трьох сотень великих українців написані на документальній основі, які розповідають
про цікаві часом неймовірні випадки з ними, їхніми, їх ні дивовижні здібності, інколи несподівані захоплення(
хобі), благородні і суперечливі взаємини з іншими людьми…».
Книга Оксани Парипи, Петра Парипи «Великі Українці без масок», наголосив у своєму виступі завідувач
Кафедри українознавства ІСЄ доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктора Ідзьо є
цікаваю для всіх українців тому, що вперше показує у побуті великих українських діячів…

…На завершення зустрічі завідувач Кафедри Українознавства ІСЄ доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України В.Ідзьо подарував гостю земляку П.Парипі з Івано-Франківська свої визначні наукові праці:
«Король Данила та Українська держава в ХІІІ ст.» та «Король Лев - володар Русі у 1291-1301 роках»…
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Вшанування Кафедрою українознавства Папи Римського Іннокентія IV та презентація наукової праці
«Українська держава в ІХ-ХV століттях» в громаді УГКЦ та у соборі Святого Януарія в місті Неаполі.
10 грудня 2017 року на запрошення Голови Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отця
Української Греко-Католицької Церкви Романа Войцехівського, делегація Інституту Східної Європи на чолі з
завідувачем Кафедрою українознавства, директором Інституту Східної Європи, доктором історичних наук,
професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо, приїхала у місто Неаполь, де
покоється в соборі Святого Януарія Папа Римський Іннокентій IV, щоби відзначити 770 річчя(1247-2017рр.)
визнання українського християнського обряду, українських православних християнських традицій Української
Православної Церкви та звичаїв Української держави ХІІІ століття утвердженими Папою Римський Іннокентій
IV, рівноправними у Вселенській Церкві на передодні Унії Церков, утворення Українського Королівства та
коронації великого князя Данила на короля Руси-України…

Власне з причини цієї події Голову Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отця Романа
Войцехівського директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо нагородив Грамотою Інституту Східної Європи та державним прапором України…
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Дальше за дорученням Голови громади УГКЦ міста Неаполя отця Р. Войцехівського, делегація Інституту
Східної Європи на чолі з завідувачем, доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України
В. Ідзьо, була передана дяку громади міста Неаполя пану Василю Гусаку, який провід екскурсію по центральній
частині міста Неаполя, довів до собору та мощей Св. Януарія, і до пантеону Папи Римського Іннокентія IV…
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Дальше делегація Кафедри українознавства ІСЄ на чолі з завідувачем, доктором історичних наук,
професором академіком АНВШ України Віктором Ідзьо, вперше виявивши поховання Папи Римського
Іннокентія IV - засновника Українського королівства, повернулась в Українську Церкву на урочисту літургію,
на яку нас запросив Голови Української Греко-Католицької громади міста Неаполя отець Роман Войцехівський.
В програмі також була передбачена зустріч з українцями міста Неаполя, презентація наукових праць
завідувача Кафедрою українознавства ІСЄ доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзьо, рецензія на працю доктора філософії, професора Олега Огірка та подальше вшанування Папи
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Римського Іннокентія IV на його могилі в соборі Святого Януарія за участю Голови УГКЦ громади міста
Неаполя отця Романа Войцехівського, дяка Василя Гусака та української громади міста Неаполя…
Перед Службою Божою отцю Роману Войцехівському та дяку Василю Гусаку були подаровані наукові праці
майбутньої презентації, щоб вони могли познайомитися з нами і задати автору свої запитання…

Голова УГКЦ в місті Неаполі о. Роман Войцехівський, дяк В. Гусак під час Служби Божої 10.12.2017р.
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У висновок подорожі вчених Кафедри українознавства у місто Неаполь, слід наголосити, що програма з
вшанування Папи Римського Іннокентія IV - засновника Українського Королівства, презентація наукової праці
завідувача Кафедрою українознавства, академіка Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIVстоліття» пройшли
з великим успіхом. Дальше за участю о. Романа Войцехівського відбулась подорожв собор Святого Януарія...
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…Після молитви, служби Божої і вшанування в соборі Святого Януарі, за участю о. Романа Войцехівського,
академік Віктолр Ідзьо у висновок свого виступу на могилі Папи Римського Іннокентія IV наголосив: ”… Папа
Римський Іннокентій ІV, що заснував в 1253 році Українське королівство в середині ХІІІ століття утворив для
українському народу Українську християнську державу в ХІІІ столітті, західноєвропейського типу…
Наголошу, що світське ім’я Папи – Сінібальдо де Фієскі (Sіnіbaldo de Fіeschі), за національністю він
італієць. Народився у 1195 році в місті Генуї. Деякі джерела свідчать, що майбутній Папа Римський Інокентій
ІV народився в родинному замку-помістю в Манаролі в 1195 році поблизу міста Генуї і був сином місцевих
визначних аристократів Беатриси Грилло і Уго де Фієскі, графа Лаваньї. Їхній соціальний і політичний високий
графський статус дав змогу майбутньому Папі Римському Інокентію ІV отримати прекрасну освіту в найкращих
університетах міст Парми і Болоньї. В знаменитому Болонському університеті, після успішного його
закінчення, граф Сінібальдо де Фієскі викладав канонічне право.
Отримавши блискучу юридичну освіту, з 1218 року граф Сінібальдо де Фієскі обіймав визначні посади в
Римській курії.
За свідченнями джерел з Ватиканського архіву та досліджень біографів, граф Сінібальдо де Фієскі вступив
на службу Римській Вселенській Церкві в місті Пармі 20-х роках ХІІІ століття, а вже за правління Папи
Римського Гонорія ІІІ працював в Римі авдитором. Папа Римський Григор ІХ призначив його віце-канцлером
Апостольської Столиці. Перед сходженням на папський престол граф Сінібальдо де Фієскі у 1226-1227 роках
був активним канцлером Святої Вселенської Церкви, де за успішну працю 18 вересня 1227 року був обраний
кардиналом церкви Сан-Лоценцо-ін-Лучіно. В 1235 році він виконував обов’язки єпископа Альбенгі.
В 1235-1240 роках кардинал-граф Сінібальдо де Фієскі виконував обов’язки губернатора Анкони. З 1240
року кардинал де Фієскі перебував в Римі при Папі Целестині ІV. Після смерті Папи Римського Целестина ІV,
який був обраний Папою Римським 25 жовтня 1241 року і керував Римською Вселенською Церквою всього 15
днів, після його смерті, кардинал-граф де Фієскі був обраний його приємником.
Обрання кардинала-графа Сінібальдо де Фієскі Папою Римським Іннокентієм ІV відбулось тільки через
півтора року після смерті Папи Римського Целестина ІV. 12 червня 1243 року кардинали прийняли рішення на
користь обрання новим 180 Папою Римським кардинала-графа де Фієскі.
Ставши Папою Римським, кардинал-граф де Фієскі продовжив християнську політику зближення Західної і
Східної Церкви, яку проводив його попередник Папа Римський Іннокентій. Бачимо це і у виборі титулу – Папи
Римського Інокентія ІV, який як і його попередник Папа Іннокентій ІІІ – граф де Саньї, король Сицилії, теж мав
як папський, і власний родовий графський герб…

Графський герб Папи Римського Іннокентія ІV.
Папський герб Папи Римського Іннокентія IV.
Власне під іменем Папи Римського Іннокентій ІV, високо освітчений граф-папа, за безпосередньою участю
монахині – великої княгині Анни, яка бажала бачити свого сина “Царем в Руській землі”, відновив переговори з
володарем Української держави великим князем Данилом Галицьким. Переговори з 1244 до 1247 року сприяли
до визнання ним українського християнського обряду, українських звичаїв і культурно-християнських традицій
Української держави рівними у Вселенській церкві, а в 1253 році – до утворенням Папою Римським Іннокентієм
ІV Українського королівства та офіційної коронації великого князя Данила на короля Руси-України” - наголосив
у висновок промови, органівзатор подорожі до Папи Іннокентія IV в Неаполь, академік Віктор Ідзьо...
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Коронація великого князя Данила на короля Руси-України в 1253 році (Худ. М. Канюс).
Реконструкція корони Данила Романовича (Меценат і реконструктор І. Жук).
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Презентації в Українській Папській Колегії в Римі наукових праць директора ІСЄ, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо - «Українська держава в ІХ-XIV
століттях» та «Нарис історії УГКЦ за свідченнями джерело російських архівів» 11 грудня 2017 року.
На запрошення студентів Української Папської Колегії в Римі 11 грудня 2017 року за участю вчених
Інституту Східної Європи, відбулась презентація наукової праці завідувача Кафедрою українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України, лауреата премії імені короля Данила Віктора Ідзьо
«Українська держава в ІХ-XIV століттях», яка вийшли в місті Івано-Франківську в 2017 році...

На завершення зустрічі директор Інституту Східної Європи, професор, академік В. Ідзьо подарував студентам
Української Папської Колегії в Римі, як презентовані праці, так і електронне видання всіх свої наукових праць.
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Візит на запрошення головного упорядника архіву Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого
в Римі, сестри ЧСВВ Дарії та отця-докторанта ЧСВВ Йосафата вчених Кафедри українознавства ІСЄ до
Базиліки Святої Софії, Українського Католицького Університету
та Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в місті Римі, 11 грудня 2017 року.
На запрошення головного упорядника архіву Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі, сестри
ЧСВВ Дарії та отця-докторанта ЧСВВ Йосафата, вчені Інститувту Східної Європи відвідали Базиліку Святої
Софії, Католицький Університет та Музей митрополита та патріарха Йосифа Сліпого в Римі…

Пам’ятник українському пророку Тарасу Григоровичу Шевченку на території Базиліки Святої Софії,
Українського Католицького Університету та Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі.
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Вчені ІСЄ відвідали приміщення під Базилікою Святої Софії де покояться владики і отці, засновники
Базиліки Святої Софії в Римі, вислухали розповіді отця Йосафата та сестри Дарії про всіх діячів Базиліки…
…Від Кафедри Українознавства ІСЄ виступив професор Олег Огірко, який виголосив доповідь про Базиліку
Святої Софії, зокрема помолився і відзначив діяльність свого вчителя отця-доктора Івана Музички…
…Під час свого виступу, професор Олег Огірко також наголосив на великому вкладі в заснування Базиліки
Святої Софії та Українського Університету в Римі митрополита і патріарха Йосифа Сліпого…
…На завершення візиту на запрошення головного упорядника архіву Музею, сестри ЧСВВ Дарії, вчені
Кафедри українознавства ІСЄ відвідали Музей митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі та зробили
запис у Книзі відвідувачів, наголосивши на великому вкладі митрополита і патріарха Йосифа Сліпого…
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Подорож вчених Інституту Східної Європи в собор Святого Павла в Римі.
Подорож делегації Інституту Східної Європи в собор Святого Павла в Римі, було здійснено завдяки отцюдокторанту ЧСВВ Йосафату, якому складаємо Подяку.
Сам собор Святого Павла - апостола, де знаходиться гробниця і мощі Святого Павла-апостола, закладено в
IV столітті нашої ери в епоху першого християнського імператора Костянтина Великого.
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Зразу ж після побудови, оскільки був побудований на кошти першого римського імператора-християнина,
собор так і називався - «Костянтинова Базиліка».
Проведені археологічні дослідження в XІХ та ХХ століттях у нижній частині собору виявили розвалені
абсиди першої «Костянтинової Базиліки» IV століття нашої ери. Слід наголосити, що за твердженнями
римських археологів, «Костянтинова Базиліка» IV століття нашої ери була орієнтована в протилежному
напрямку по відношенню до сучасного розміщення собору Святого Павла. В «Костянтиновій Базиліці» IV
століття нашої ери, археологами була віднайдена і археологічно досліджена «Гробниця Святого Апостола
Павла», тому на цьому місці в подальшому постав собор Святого Павла Апостола, назву якого і носить
сучасний «Катлицький Університет Павла Апостола» з яким в 2016 році уклав Угоду про співпрацю та
партнерство - Інститут Східної Європи…В сьогоднішній реконструкції, за решіткою в дальній частині, можна
побачити бокову поверхність саркофага із необробленого мармуру, який поміщує поховання Святого Павла
Апостола. Тут же виявлено ланцюг Святого Апостола Павла. Сьогодні в бронзовій капсулі з позолотою, що
знаходиться між могилою Апостола Павла і Папським вівтарем, зберігається 9 сегментів цього ланцюга.

Стародавня християнська легенда також стверджує, що цим ланцюгом був закутий Святий Апостол Павло за
давньою римською традицією, за якою заковували полонених і політичних та релігійних злочинців у
стародавньому Римі. За обставин відвідин делегацією Інституту Східної Європи та Кафедри українознавства
собору Святого Апостола Павла в Римі подаємо вище фото-звіт…
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Подорож делегації Інституту Східної Європи у собор Святого Івана Хрестителя у Римі в 2017 році.
Подорож делегації Інституту Східної Європи у собор Святого Івана Хрестителя в 2017 році, було здійснено
завдяки отцю-докторанту ЧСВВ Йосафату Ковалю, якому складаємо Подяку.

Слід наголосити, що в 2016 році делегація Інституту Східної Європи разом з громадою Української ГрекоКатолицької Церкви, що функціонує в соборі Святого Івана Хрестителя в Римі, вшановували Папу Римського
Іннокентія ІІІ, як засновника Галицького королівства в 1215 році, з нагоди 800-ліття його відходу у вічність…
За обставин відвідин делегацією Інституту Східної Європи соборі Святого Івана Хрестителя в Римі у 2017
році подаємо нище фото-звіт з інтер’єрів собору та прилеглої території, яка йому належить…
Слід також наголосити, що делегація Інституту Східної Європи в соборі Святого Івана Хрестителя в 2017
році вшановувала і Папу Римського Лева ХІІІ, який висвятив на слугу Божого митрополита А. Шептицького.
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Подорож делегації Інституту Східної Європи в собор «Санта Марія Маджоре» у Римі в 2017 році.
Подорож делегації вчених з Кафедри українознавства та Інституту Східної Європи в собор «Санта Марія
Маджоре» в 2017 рці, було здійснено завдяки запрошенню каноніка собору «Санта Марія Маджоре», владики
Іринея Білика, якому складаємо Подяку.
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Слід наголосити, що в 2016 році делегація Інституту Східної Європи разом з каноніком собору «Санта Марія
Маджоре» владикою Іринеєм теж вшановували Папу Римського Климента VIIIІ, як укладача Берестейської
унії…
Цього 2017 року, керівник делегації, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо, після Служби Божої в соборі, презентував нову працю - «Українська
Греко-Католицька Церква - згідно свідчень джерел російських архівів», сконцентрувавши основну увагу на
розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та засновник УГКЦ…
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Делегація Інституту Сзідної Європи у соборі «Санта Марія Маджоре», біля мавзолею Папи Римського
Климента VIII – укладача Берестейської Унії та засновника Української Греко-Католицької Церкви.
На завершення вшанування Папи Римського Климента VIII, делегація Кафедри українознавства ІСЄ на чолі з
владикою Іринеєм, заколядувала перед «Яслами Ісуса Христа», що є у соборі «Санта Марія Маджоре»…
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Презентації наукових праць засновника та завідувача Кафедрою українознавства ІСЄ, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIV
століття» та «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»
у Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину.
Презентація наукових праць завідувача Кафедрою українознавства Інститутку Східної Європи(ІСЄ), доктора
історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо «Українська
держава ІХ-XIV століття» та «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських
архівів» у Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди 400 ліття заснування Василіанського чину
відбулась 12 грудня 2017 року і розпочалась з вручення Грамот - владиці ЧСВВ Іринею Білику, вченим
Кафедри ураїнознавства Інституту Східної Європи: професору О. Огірку, доценту В. Артюху, секретарю
О. Попруженку, які приїхали на святкування в делегації Інституту Східної Європи до Ватикану та Риму…
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Подарунки від Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, зокрема його наукові праці «Українська держава ІХ-XIV століття»,
«Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів» «Ранньослов’янське
суспільство, ранньослов’янська державність і зародження та становлення християнства на території України», а
«В.C. Ідзьо. Збірка наукових праць. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної
Європи», 2015р. - Випуск І.» у Ватиканській Базіліці «Санта Марія Маджоре» з нагоди 400 ліття заснування
Василіанського чину, 12 грудня 2017 року були подаровані вченим Василіанського монастиря у Римі, які
урочисто прийняв від Чину Святого Василія Великого Української Греко-Католицької Церкви в Римі,
докторант, отець Чину Святого Василія Великого Української Греко-Католицької Церкви - Йосафат Коваль…

У висновок презентації наукових праць завідувача Кафедрою українознавства ІСЄ, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українська держава ІХ-XIV століття», «Українська ГрекоКатолицька Церква - згідно свідчень джерел російських архівів» у Ватиканській Базіліці «Санта Марія
Маджоре» з нагоди 400 - ліття заснування Василіанського чину слід наголосити, що вони супроводжувалися
рецензіями професорів: О.Огірка, З.Партико, які будуть опубліковані в науковому журналі «Українознавець»….
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Науково-освітня зустріч вчених Інституту Східної Європи з польськими вченими
в Григоріанському Папському Університеті 12 грудня 2017 року.
На запрошення віце-ректора, професора Кафедри церковної історії, доктора церковної історії
Григоріанського Папського Університету, отця Яна Мікрута, 12 грудня 2017 року, відбулась науково-освітня
зустріч з делегацією Інституту Східної Європи, що прибула до Ватикану на зустріч з Святійшим отцем
Франциском, Папою Римським.
Слід наголосити, що науково-освітня зустріч українських і польських вчених відбулась та сприянням
каноніка собору «Санта Марія Маджоре», владики УГКЦ І.Білика та участю докторанта, отця ЧСВВ Йосафата.

Під час науково-освітньої зустрічі, після презентації польською стороною своїх нових наукових церковноархівних досліджень, голова української науково-освітньої делегації, завідувач Кафедрою українознавства,
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо,
презентував свою нову наукову працю «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел
російських архівів», сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач
Берестейської Унії та засновник Української Греко-Католицької Церкви» на яку надав позитивну наукову
рецензію, присутній на зустрічі, член української науково-освітньої делегації, професор Олег Огірко…

Між вченими відбулась дискусія з проблем наукового дослідження джерел та написання праць за сукупністю
вивчених українських, польських, римських та ватиканських архівів, які повинні пролити світло на розвиток
загально-європейської, як світської так і церковної історії, філософії, етики та християнської культури…
Надіємось, що науково-освітня зустріч в Григоріанському Папському Університеті українських і польських
вчених, які обмінялися досвідом, послужить розбудові подальшої науково-освітньої співпраці…
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Святкування Інститутом Східної Європи 1165-ти ліття української державності в час презентації
наукової праці «Українська держава в ІХ-XIV століттях» на свято апостола Андрія Первозванного у
державі Ватикан в соборі Святого Петра 13 грудня 2017 року
в день зустрічі з Святійшим отцем Франциском, Папою Римським.
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Науково-освітня діяльність вчених Інституту Східної Європи в Ватикані
у 2017 році - за інформаційними свідченнями владики Української Греко-Католицької Церкви
Іринея Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре».
Науковці зі Львова вшанували Папу Берестейської Унії.
До Папської базиліки «Санта Марія Маджоре» зі Львова прибули науковці та співпрацівники Інституту
Східної Європи, щоб вшанувати Папу Климента VIII (1592-1605), під час понтифікату якого була підписана
Берестейська унія. 9 жовтня 1596 року король Сигізмунд ІІІ Ваза і київський митрополит Михайло Рогоза за
дорученням Папи Климента VIII скликали в Бересті, в церкві святого Миколая церковний собор для офіційного
проголошення унії. Львівський латинський архієпископ Ян Димітр Соліковський представляв РКЦ.
18 січня 1597 року Папа Римський Климент VIII скерував спеціальний лист Львівському латинському
архиєпископу Яну Димітру Соліковському, якому доручив опіку над новопосталою Українською ГрекоКатолицькою Церквою.
Папа Римський Климент VIII спочатку був похований у соборі Святого Петра, а пізніше Папа Римський
Павло V (1605-1621рр.) переніс його мощі в 1646 роув у гробницю, побудовану для нього.
В Паолінській каплиці Базиліки перед чудотворною іконою «Спасіння народу римського» владика Іриней
Білик, член Капітули цієї Базиліки, відслужив молебень до Богородиці та привітав учасників делегації та гостей
і уділив своє Архієрейське благословення. В цій же каплиці знаходиться мавзолей Папи Римського Климента
VIII.
В Папській залі Базиліки керівник делегації, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо презентував свою нову працю - «Українська Греко-Католицька
Церква – згідно свідчень джерел російських архівів», сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа
Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та засновник Української Греко-Католицької Церкви». З
доповіддю виступив також професор Олег Огірко, доктор філософії, професор Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи.

Відтак директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо вручив вітальні
грамоти учасникам делегації та владиці Іринею за співпрацю з Кафедрою українознавства Інституту Східної
Європи та за запрошення відвідати Вічне Місто Рим і сприяння в успішній подорожі…
http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1392-naukovo-osvitnja-zustrich-v-rymi-ukrajinskyh-ipolskyh-vchenyh-v-papskomu-grygorianskomu-universyteti.html
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Науково-освітня зустріч в Римі українських і польських вчених
в Папському Григоріанському Університеті.
На запрошення польського професора факультету історії та культурної спадщини Церкви та місіології
Папського Григоріанського університету Яна Мікрута відбулась науково-освітня зустріч з делегацією Інституту
Східної Європи, що прибула до Риму в рамках вшанування Папи Берестейської унії Климента VIII.
Професор Ян Мікрут має академічну кваліфікацію в ряді європейських університетів: Кракова, Відня, Риму,
доктор богослов'я, гуманітарних наук та церковної історії, проводить декілька курсів з історико-агіографічних
дисциплін, автор серії наукових видань «Католицька Церква в Радянському Союзі від Жовтневої революції до
перебудови».
В цьому університеті викладає багато інших професорів єзуїтів з Польщі. Зокрема Декан теологічного
факультету професор Даріуш Ковальчик також з Польщі.

Під час науково-освітньої зустрічі, після презентації польською стороною своїх нових наукових церковноархівних досліджень, голова української науково-освітньої делегації, директор Інституту Східної Європи,
доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, презентував
свою нову наукову працю «Українська Греко-Католицька Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»,
сконцентрувавши основну увагу на розділі книги «Папа Римський Климент VIII - укладач Берестейської Унії та
засновник Української Греко-Католицької Церкви», на яку надав позитивну наукову рецензію присутній на
зустрічі, член української науково-освітньої делегації, доктор філософії, професор Олег Огірко.
Учасники зустрічі висловили сподівання, що науково-освітня зустріч в Папському Григоріанському
Університеті українських і польських вчених, які обмінялися науковим досвідом, послужить розбудові
подальшої науково-освітньої співпраці.
Між вченими відбулась жвава дискусія з проблем наукового дослідження джерел та написання праць за
сукупністю вивчених українських, польських, римських та ватиканських архівів, які повинні пролити світло на
розвиток загально-європейської, як світської так і церковної історії, філософії, етики та християнської культури.
Гості з України мали можливість відбути екскурсію по цьому найбільшому і найпрестижнішому з багатьох
Папських університетів, який має також найбільш
Pontificia Universitas
Gregoriana, Universitas Gregoriana Societatis Jesu), заснований у 1551 році Ігнатієм Лойолою і Франциском
Борджа і названий на початку Scuola di grammatica, d'umanita e dottrina cristiniana («Школа граматики,
гуманітарних наук і християнського вчення»); був відомий також як Collegium Romanum (Римська колегія).
Григоріанський університет має факультети богослов'я, філософії, канонічного права, історії Церкви, місіології,
суспільних наук. При університеті існують інститути духовного життя, психології, релігійних досліджень, а
також Вища школа латинської мови і літератури. Актуальна кількість студентів, які навчаються на всіх
факультетах та університетських програмах: ≈12 000.
Слід наголосити, що ця наукова зустріч українських і польських вчених відбулась за сприянням владики
УГКЦ Іринея Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре» та участю докторанта, отця
Йосафата Коваля ЧСВВ…
http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1388
-naukovci-zi-lvova-vshanuvaly-papu-berestejskojiuniji.html
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Львівські науковці на аудієнції з Папою Франциском.
В рамках вшанування Папи Климента VIII, який підписав в 1595 році Берестейську унію, який спочиває в
Папській базиліці «Санта Марія Маджоре», та науково-освітньої зустрічі в Папському Григоріанському
Університеті, група науковців з України на чолі з директором Інституту Східної Європи, доктором історичних
наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо, мали можливість побувати
на аудієнції з Папою Франциском в аулі Павла VI.

Перед аудієнцією науковці молилися в соборі святого Петра при гробах святого Йосафата, святих папів Івана
Павла II та Івана XXIII та біля мозаїк Київського князя святого Володимира і княгині Ольги в супроводі
владики УГКЦ Іринея Білика, члена Капітули Папської базиліки «Санта Марія Маджоре».

http://www.canonic.org.ua/component/content/article/1/1398-lvivski-naukovci-na-audijenciji-z-papojufrancyskom.html
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Урочисте завершення святкування Інститутом Східної Європи 1165-ліття української державності (8522017рр.) презентацією наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» у Книжковому Дворику в Львові 23 грудня 2017 року.
На урочисте засідання Інституту Східної Європи(ІСЄ) в Книжковий Дворик міста Львова 23 грудня 2017
року, з 17 години, з нагоди завершення святкування Кафедрою українознавства 1165-ліття української
державності(852-2017рр.), презентацію наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» прибули майже всі вчені
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, зокрема її професори: П.П. Кононенко, М.П. Недюха,
Я.С.Калакура, Т.П. Кононенко, І.В.Огірко, В.О. Кобилюх, В.С. Гаркуша, З.В. Партико, І.Ю. Квасниця; доценти
Кафедри Українознавства: В.В. Гаюк, Т.Б. Каляндрук, В.С. Артюх, В.О. Хитрук, Г.Ю. Гриценко.
На урочистому засіданні Інституту Східної Європи були присутні майже всі завідувачі відділень Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи: завідувач відділення «Лицарсько-козацької історії та культури»
кандидат історичних наук, доцент Т. Каляндрук, завідувач відділення «Стародавньої історії України» кандидат
історичних наук, доцент В. Артюх, завідувач відділення «Польсько-української історії та історії України»,
магістр історії К. Хоронжук, завідувач відділення «Класичної санскритології», професор В. Кобилюх, завідувач
відділення «Сучасної української літератури» Д. Корній, завідувач відділення «Міжнародної народної
дипломатії» І. Мелех, завідувач відділення «Сучасного українського перекладу» О. Дудин, завідувач відділення
«Класичної української літератури» Л. Різник, завідувач відділення «Української книжної справи та
книгозбереження» І. Мельничук, завідувач відділення «Кіноматографічної культури та мистецтва» І. Духовний,
завідувач відділення «Міжнародної громадської співпраці» О. Фецяк, завідувач відділення «Дискусійні питання
історії міждержавних відносин» Т. Мосійчук, завідувач відділення «Християнська історія» В. Ідзьо, а також
вчені-гості з Києва, Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Польщі (Вроцлава), Риму (Італія).
З нагоди візначення 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та презентації наукової книги доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України «Українська держава в ІХ-XIV століттях» працівники
«Книжкового Дворика», які запросили презентувати нову книгу директора Інституту Східної Європи,
завідувача Кафедрою українознавства доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора
Ідзьо організували виставку всіх його наукові монографій, за що Кафедра українознавства ІСЄ, та науковий
журнал «Українознавець» вчергове складають «Книжковому Дворику» міста Львова велику Подяку!

Представляючи організатора урочистого святкування 1165-ліття української державності(852-2017рр.) та
автора презентованої наукової монографії «Українська держава в ІХ-XIV століттях» завідувача Кафедрою
українознавства, директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Академії
Наук Вищої Школи України, Голова Вченої Ради Інституту Східної Європи, професор Кафедри українознавства
П.П. Кононенко наголосив, що доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо своєю
монографією «Українська держава в ІХ-ХIV століттях». - Івано-Франківськ ”Сімик”, 2017р. - 754с. відкрив у
Львові святкування Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи 1165-ліття української
державності(852-2017рр.). Його монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», встановила дату
започаткування української середньовічної держави в ІХ столітті...
Презентована монографія, яку вчений Віктор Ідзьо затвердив на Вченій Раді в Києві в середовищі визначних
вчених Національного Науково-дослідного Інституту Українознавства МОН України та Кафедри
українознавства ще в 2012 році, яскраве цьому підтвердження, оскільки його праці з цієї тематики відомі з 2010
року... Тому монографія доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора ІСЄ та
завідувача Кафедрою українознавства, Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», водночас вивчає
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процеси зародження, становлення та непреривний політичний, економічний, культурно-християнський
розвиток українського народу, Української держави в ІХ-XIV століттях…

Cлід наголосити, що презентована наукова монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях»
рекомендована до друку як Національним науково-дослідним Інститутом Українознавства та всесвітньої історії
Міністерства Освіти і Науки України так і Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи.
…На презентації 13 грудня 2017 року, звертаючись до вчених Кафедри Українознавства та гостей з Польщі та
Італії, П.П.Кононенко, наголосив: «монографія доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук
Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені Данила
Галицького, засновника та завідувача Кафедри українознавства Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV
століттях», є велике наукове надбанням як Кафедри українознавства так і усього Інституту Східної Європи, яку
автор виконав на джерелах за українською та європейською науковою традицією….
А це значить, що Кафедра українознавства Інституту Східної Європи першою популяризуючи святкування
1165-ліття української державності (852-2017рр.) показує незалежну історію Української держави ІХ-ХIV
століть, демонструє державницьку позицію в лоні суспільства - українських вчених, магістрів, студентів, та у
ширших колах української міжнародної громадськості…». Голова Вченої Ради ІСЄ, академік П.П.Кононенко
характеризуючи працю доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України,
лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені короля Данила Галицького,
засновника та завідувача Кафедри українознавства Віктора Ідзьо наголосив: «монографія «Українська держава в
ІХ-ХIV століттях» рецензована чільними докторами історичних наук, професорами та академіками з цієї
профільної історичної проблематики, 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 німецьких, австрійських, угорських, польських, чеських, вітчизняних
джерел, які за сукупністю їх аналізу, відтворюють зародження і становлення та політичне зміцнення
Української держави в ІХ-ХIV століттях, дає повний опис та аналіз джерел у поєднанні з останніми
напрацюваннями української історичної та археологічної науки»...
У висновок свого виступу академік П.П.Кононенко відзначив: «доктором історичних наук, професором,
академіком АНВШ України, лауреатом премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії ім.
Данила Галицького, завідувачем Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи Віктором Ідзьо в
науковій праці «Української держави в ІХ-ХIV століттях», встановлено, з нагоди 1165-ліття української
державності (852-2017рр.), що: «давні та середньовічні українці створили свою міцну українську європейську
державність, яка у продовж багатьох століть непереривної історії розвитку, кристалізувала в Україні-Руси та
Європі нові прогресивні політичні, економічні та культурно-християнські форми державного правління з ІХ
століття, які не загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як державі, відродитися у ХХ
столітті».
Дальше до присутніх звернувся автор монографії «Українська держава в ІХ-XIV століттях» доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України, лауреат премії імені академіка І.П. Крип’якевича та
Міжнародної премії імені Данила Галицького, завідувач Кафедри українознавства Віктор Ідзьо, який наголосив;
«що сьогодні на урочисте засідання Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, 14 квітня 2017 року, з
нагоди святкування 1165-ліття української державності (852-2017рр.), на презентацією наукової монографії
«Українська держава в ІХ - XIV століттях» прибула гостя з Польщі, історик, докторант Вроцлавського
Університету Катерина Хоронжук, яка підтримує українське історичне святкування…
…У висновок наголошу, що сьогоднішнє святкування Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи
здійснюється за підтримкою громадськості міста Львова»… Тому презентація монографії доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-XIV століттях», яка вийшла
в 2017 році, наголосили вчені Кафедри українознавства нам вдалася…
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У свята Водохрешчя вчені Кафедри українознавства, відсвяткували 230 років(1788-2018рр.)
діяльності Ставропігійського Інституту - Інституту Східної Європи.
У свята Водохрешчя 19 січня 2018 року, вчені Кафедри українознавства, співробітники ІСЄ відсвяткували
230 років (1788-2018рр.) з часу діяльності Ставропігійського Інституту - Інституту Східної Європи, який
сьогодні успадкував і продовжив наукову та освітню львівську традицію з епохи XVIII століття, з епохи, коли
Священною Римською імперією у Галицькому Королівстві було відновлено в 1788 році «Львівський
Ставропігійський Інститут», який до початку ХХ століття був єдиною науково-освітньою інституцією в
Західній Україні, який відігравав велику роль у науково-освітньому та культурно-християнському житті
українців, формуючи наукову, християнсько-релігійну та політичну еліту до ХХ століття...

Сьогодні Ставропігійський Інститут - Інститут Східної Європи в час відзначення 230 роковин(1788-2018рр.)
з часу заснування, внаслідок відновлення спадкоємності в 2017 році та реєстрації 10 липня 2017 року в органах
юстиції України, працює на основі європейських цінностей в незалежній Українї, які базуюється на основі
європейської міжнародної науково-освітньої та культурно-християнської співпраці…

Засновник а Інституту Східної Європи в Львові(2001-2018рр.) доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України,
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Презентація книги магістра, доцента Михайла Козака
«Гребенне – мрії з дійсністю обнялись» в місті Перемишлі, 24 лютого 2018 року.
В суботу 24 лютого 2018 року, в Перемишльському відділі Українського Історичного Товариства, що в
Республіці Польща, відбулась наукова презентація книги магістра, доцента-українознавця Михайла Козака
«Гребенне – мрії з дійсністю обнялись».
На запрошення організатора і модератора презентації та обговорення книги магістра, доцента Михайла
Козака «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись», в обговоренні книги взяв участь, директор Інституту Східної
Європи, що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.

…На презентації книги магістра, доцента Михайла Козака «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись» в Перемишлі
виступив завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної Європи, головний редактор
наукового журналу «Українознавець», що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо, який привітав вихід нової наукової праці магістра, доцента Михайла Козака «Гребенне –
мрії з дійсністю обнялись» і побажав автору подальших науково-краєзнавчих досліджень…
Оскільки, наголосив доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, це тільки перші екземпляри
книги і весь тираж її буде пізніше, я тільки бігло і зараз ознайомився з книгою, однак зразу можу наголосити,
що сьогодні українські наукові дослідження в Польщі, зокрема українських сіл і міст Українського Закерзоння
в раках нового українофобського не дружнього польського закону, стоять під загрозою…???
Кафедра українознавства, Інститут Східної Європи вже звернулися до всіх державних установ Польщі,
президента Польщі, Конституційного суду Польщі, відмінити цей закон, який не сприяє дружнім
взаємовідносинам етнічно, мовно і культурно братських і близьких українського і польського народів, не дає
можливість науково досліджувати українсько-польські відносини, українські наукові проблеми на теренах
Закерзоння… Тому нове наукове дослідження магістра, доцента Михайла Козака внаслідок скорочення
демократії в Польщі, це великий подвиг… Власне за цей науковий подвиг, який досліджує історію українських
сіл і міст Закерзоння, я з повагою ставлюся до досліджень доцента М. Козака, як науковця і краєзнавця і надаю
його науково-краєзнавчій книзі «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись» - позитивну наукову рецензію…
Організатор та модератор презентації, від Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в
Польщі, магістр, доцент Михайло Козак у своєму виступі до присутніх, вчених Перемишльського відділення
Українського Історичного Товариства в Польщі, подякував доктору історичних наук, професору, академіку
АНВШ України В.С. Ідзьо за високу наукову оцінку його нової історико-краєзнавчої наукової праці….
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День народження Т.Г. Шевченка в Інституті Східної Європи у 2018 році.
9 березня 2018 року, з нагоди Дня народження Тараса Григоровича Шевченка в Інституті Східної Європи за
участю вчених редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавенць» відбулося вшанування
українського пророка…

Вчені Кафедри українознавства Інституту Східної Європи за участю вчених з редакційної ради та редколегії
наукового журналу «Українознавенць», взяли участь в урочистому вшануванні Т.Г. Шевченка обговорили
збірник праць про Т.Г. Шевченка «Вічний як народ», який презентував для учасників вшанування Т.Г.
Шевченка, завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної Європи, головний редактор
наукового журналу «Українознавець», доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Ідзьо, що на фото під час урочистої презентації книги…
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора
Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Руси-України - Роман Великий» в Республіці Польша,
в місті Перемишлі 9 травня 2018 року.
9 травня 2018 року, на запрошення організатора і модератора, від Українського Історичного Товариства
в Польщі, магістра, доцента Михайла Козака, відбулась презентація нової наукової праці доктора історичних
наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою українознавства,
директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), редактора журналу «Українознавець» Віктора Ідзя «Король РусиУкраїни - Роман Великий» в Перемишльському відділенні Українського Історичного Товариства в Польщі…

У презентації взяли участь вчені та студенти, історики та мовознавці з Перемишля, Львова, а також гості з
Англії. Від Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі першим виступив
магістр, доцент Михайло Козак, який наголосив: «…що наукова праця завідувача Кафедрою Українознавства,
директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового журналу «Українознавець», що у місті
Львові, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзя
«Король Руси-України Роман Великий» написана на Ватиканських архівних джерелах, які він почерпнув під час
відвідин Риму в 2016-2017рр. коли був запрошений на зустрічі з Святійшим отцем Папою Франциском І. Праця
показує що Королівство Руси-України, з центром в Галичі, створене Папою Іннокенієм ІІІ, весною 1204 року»…
Презентуючи свою нову наукову монографію «Король Руси-України Роман Великий» перед науковцями,
українською громадськістю міста Перемишля, завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо
наголосив: «У науковому дослідженні «Король Руси-України Роман Великий» я дослідив історію України
початку ХІІІ століття в епоху правління великого князя і короля Романа Мстиславовича Галицького в 1200-1205
роках. Українська держава за час короткого правління короля Руси-України Романа Великого, утверджена
Папою Римським Іннокентієм ІІІІ, з столицею у місті Галичі, як Королівство західноєвропейського зразку...
Мною проаналізувано джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Російських державних
архів і Російських державних бібліотек, які проливають говорять про коронацію князя Романа на короля Руси-
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України…На чисельному фактологічному джерельному матеріалі я показав роль українських політичних,
економічних, громадських, культурних і релігійних організацій, а також визначних діячів в історичному,
політичному, економічному та культурно-релігійному розвитку українського народу та Української держави
початку ХІІІ століття, дослідив питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в місті
Галичі, на початку ХІІІ століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа
Мстиславовича Галицького. Особистість цього державного діяча посідає важливе місце в розвитку Української
держави на початку ХІІІ століття, оскільки вона була здатна змінювати перебіг давньої української історії.
Такою визначною особистістю і постає в моєму дослідженні великий князь і король Роман Мстиславович,
оспіваний у народній творчості як великий і грізний володар Руси-України.
У науковій праці «Король Руси-України Роман Великий» я також з’ясував роль великої княгині Анни,
дружини короля Романа Мстиславовича Галицького в утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ
століття та його вступі до Союзу Католицьких держав. «Велика княгиня Романова», як її називав Руський
літопис, була визнана однією з найяскравіших жіночих постатей в ХІІІ столітті, здатних керувати цілою
Українською державою. Власне вона внаслідок своєї енергійної політичної діяльності, возвела свого сина
великого князя Руси-Украни Данила на королівський престол…», наголосив у висновок доповіді, завідувач
Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо…
Обговорення праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою
українознавства, завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя
«Король Руси-України - Роман Великий» відбулось і в управі Українського Народного дому в Перемишлі…

Монографія «Король Руси-України Роман Великий» є на сайті ІСЄ – www.easterneurope.nethouse.ua
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Інститут Східної Європи в Львові (Україна), Південно-Східний Науковий Інститут
в Перемишлі (Польща). Історія науково-освітньої співпраці(1998-2018рр.).
24 травня 2018 року в місті Перемишлі, в Республіці Польща, відбулася зустріч доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою українознавства, директора
Інституту Східної Європи(ІСЄ), головного редактора наукового журналу «Українознавець», що в місті Львові
Віктора Ідзя з директором Південно-Східнього Наукового Інституту, що в місті Перемишлі, доктором
історичних наук, професором Станіславом Степенем, на предмет подальшої науково-освітньої співпраці. Слід
наголосити, що науково-освітня співпраця Національного науково-дослідного Інституту Українознавства в
Києві, його Філії Кафедри українознавства Інституту Східної Європи у Львові з Південно-Східним Науковим
Інститутом в Перемишлі, на основі укладеної в 1998 році Угоди, сьогодні має 20 - ти літній відлік активної
науково-дослідної співпраці(1998-2018рр.)...

Внаслідок утворення в 10 липня 2017 року Інституту Східної Європи, як юридичної особи та його реєстрації
в органах юстиції України, входження Кафедри українознавства та наукового журналу «Українознавець» у
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склад Інституту Східної Європи, з метою налагодження подальшої науково-дослідної співпраці, на основі
Угоди, на запрошення директора Південно-Східного Наукового Інституту доктора історичних наук, професора
Станіслава Степеня, в місті Перемишлі, в Південно-Східному Науковому Інституті відбулась зустріч директорів
на предмет налагодження подальшої науково-освітньої співпраці, укладення нової Угоди та доведення
інформації про науково-освітню діяльність Інституту Східної Європи як самостійної юридичної особи. В ході
науково-освітньої зустрічі було наголошено, що Інститут Східної Європи вже скоро 1 рік є окремою
юридичною особою(2017-2018рр.), зареєстрованою Міністерством Юстиції України за новим європейським
законодавством. За цей час Інститут Східної Європи об’єднав визначних вчених, громадських та культурнохристиянських діячів. У своєму концептуальному вимірі діяльності Інститут Східної Європи продовжує
діяльність та науково-освітні традиції створеного в 1788 році імператорами Священної Римської імперії
Ставропігійського Інституту, 230 річницю, якого Інституту Східної Європи, як і 15-ти ліття заснування Кафедри
українознавства, буде святкувати на цьогорічній міжнародній наукові конференції з проблем дослідження
козацтва. Також було наголошено, що Інститут Східної Європи має у своєму складі науково-освітні та
педагогічні підрозділи - Кафедру українознавства та науковий журнал «Українознавець», зокрема Кафедра
Українознавства має право атестувати вченими званнями доцентів та професорів, а науковий журнал
«Українознавець», друкувати наукові праці вчених. Також Інститут Східної Європи працює над програмою
захисту наукових дисертацій за спеціальністю «соціальна філософія», яку очевидно буде намагалися
реалізувати до 2020 року… На зустрічі були обговорені науково-освітні аспекти спільного проведення
Міжнародних наукових конференції, розробки спільних науково-освітніх, видавничих європейських грантів,
друку в наукових часописах двох Інститутів наукових праць, створення умов для спільної науково-дослідної та
освітньої співпраці в Львові та Перемишлі. Директором Інституту Східної Європи, академіком Віктором Ідзьо
також було наголошено, що в 2016 та 2018 роках науковий журнал «Українознавець» друкував наукові праці
польською мовою докторантки з історії, факультету міжнародних відносин Вроцлавського університету
Катерини Хоронжук.
У пісумок зустрічі було наголошено на спільній розробці науковцями нової, більш сучасної міжнародної
Угоди на основі асоційованого членства України з Європейським Союзом і проведення науково-освітньої
співпраці між Інституту Східної Європи з Інституту з Південно-Східним Науковим Інститутом в місті
Перемишлі на нових європейських науково-освітніх засадах...

Також в Бібліотеку Південно-Східного Наукового Інституту в Перемишлі були подаровані наукові праці
директора Інституту Східної Європи «Віктор Ідзьо. Монографії на наукові праці. Електронне видання з нагоди
55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи, Кафедра українознавства», 2015р. - Випуск І. ».
У висновок наголошу, що з науково-дослідною, освітньою та громадською працею Інституту Східної Європи
можна познайомитися на сайті Інституту Східної Європи – www.easterneurope.nethouse.ua.

72

Інституту Східної Європи взяла участь у святкуванні Дня Героя.
27 травня 2018 року в місті Львові відбулося святкування Зелених Свят та Дня Героя. У святкуванні взяли
участь від Інституту Східної Європи (ІСЄ), директор академік Віктор Ідзьо та секретар Олег Попруженко.

…Після урочистостей, в честь свят, в Інституті Східної Європи відбулися презентації та обговорення двох
нових наукових монографій директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзя: з нагоди 87-ти ліття та привітання заступника директора Інстутом Східної Європи Т.Б.
Каляндкука… Детальніше про вшанування академіка П.П. Кононенка можна ознайомитися на сайті ІСЄ…
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Презентація в Києві наукової книги «Винахідники України – еліта держави».
1 червня 2018 року у видавничому центрі «Логос Україна» в Києві, відбулася презентація наукової книги
«Винахідники України» еліта держави. Винаходи та інновації. - Київ, 2018р.156с.». Презентацію організували
керівники проекту, директор видавничого центру «Логос Україна»: М. Серб, М. Манько, Т. Топчій та інші…

…У презентації наукової книги «Винахідники України» еліта держави. Винаходи та інновації. - Київ, 2018р.
-156с.», взяв участь доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України, директор Інституту Східної
Європи(ІСЄ), з міста Львова Віктор Ідзьо, науково-освітня та винахідницька праця якого зафіксована в науковій
книзі «Винахідники України» еліта держави. Винаходи та інновації. - Київ, 2018р.-156с.» на сторінках - С.92-94.
В електронному варіанті з книгою можна познайомитися в інтернеті та на Сайті Інституту Східної Європи…
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Обговорення праці завідувача Відділу «Дослідження історії козацтва», заступника директора Інституту
Східної Європи, доктора філософії, професора Кафедри українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ)
Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди». - Львів «Піраміда», 2017. - 496с.» в ІСЄ.
4 червня 2018 року, завідувачем відділу «Дослідження історії козацтва», заступником директора Інституту
Східної Європи, доктором філософії, професором Кафедри українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) Тарасом Каляндруком, на Кафедрі українознавства ІСЄ, було проведене обговорення його монографії «Козаки.
Слов’яни проти орди». - Львів «Піраміда», 2017. - 496с.». в якій взяли участь вчені Кафедри українознавства та
співробітники Інституту Східної Європи. Обговорення було проведене в зв’язку з тим, що науковий журнал
«Українознавець» запропонував автору монографії доктору філософії, професору Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи Тараса Каляндруку опублікувати свою працю у варіанті наукової статті…

Першим під час обговорення праці Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди». -Львів «Піраміда»,
2017. - 496с.». виступив доктор історичних наук, професор, віце-президент Академії Наук «Трипільська
Цивілізація», академік Академії Наук Вищої Школи України, завiдувач Відділу «Христиняська історія»,
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, лауреата премії ім. академіка Івана
Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзьо, який наголосив: «В
своїй монографії «Козаки. Слов’яни проти орди». Львів «Піраміда», 2017. - 496с.» професор Тарас Каляндрук
досліджує історію України в контексті вивчення проблеми історичного розвитку української козацької
державності, культури, козацького бойового мистецтва, духовності та традиції, які відіграли велику роль в
еволюційному розвитку українського народу…». «…Автор праці «Козаки. Слов’яни проти орди» на основі
аналізу джерел, наукових праць, передусім стародавніх українських козацьких літописів, наукових праць,
українського епосу, міфології, прослідковує розвиток козацтва від венедсько-антських козацьких часів, з’ясовує
досі слабо апробовану тему в контексті вивчення козацької історії, філософії, стародавньої культури, бойового
мистецтва козаків-українців. Слід наголосити, що праця в концептуальному науковому вимірі, «Праця Тараса
Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди» насичена джерелами, які в контексті кристалізації концептуальних
засад «Козаки. Слов’яни проти орди» мають точну і конкретну епохальну історичну послідовність, яка
розгорнула картину розвитку української козацької культури, військового бойового мистецтва від Антської
держави ІІ-VII століть нашої ери, козацької бойової культури епохи Української держави IX-XIV століть,
Запорожської Січі та Української козацької держави XV-XVIII століть, Коліївщини - XVIII-XIX стjksnm,
Українських Січових Стрільців, Українського Гетьманату ХХ століття та сучасних воїнів-козаків, які борються і
перемагають в українсько-російській війні у ХХІ столітті...».
…За таких обставин, наголосила завідувач відділу «Прикладної лінгвістики» Інституту Східної Європи,
професор Галина Пасічник: «праця професора Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди» постає перед
шанувальниками української козацької культури, української козацької літератури епохально-потрібною…
Можна наголосити, що праця професора Тараса Каляндрука «Козаки. Слов’яни проти орди» не залишить
байдужим кожного українця, сучасного українського козака, українського юнака, який прагне познайомитися з
розвитком української козацтва його історією, козацькими бойовими традиціями, козацькою бойовою
духовністю та козацькою бойовою культурою»...
З науковою працею доктора філософії, виконуючого обов’язки професора Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи Тараса Богдановича Кадянрука «Козаки. Слов’яни проти орди». - Львів «Піраміда»,
2017. - 496с.» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника…
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Обговорення книги «Винахідники України - еліта держави. Винаходи та інновації»
у Відділі «Стародавньої історії України» Кафедри українознавства ІСЄ, 8 червня 2018 року у Львові.
8 червня 2018 року вчені Кафедри українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ), у відділі «Стародавньої
історії України» обговорили книгу «Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації» яка вийшла в
Києві… На сторінках 92-94, книга «Винахідники України – еліта держави. Винаходи та інновації» поміщує
інформацію про науково-винахідницьку діяльність доктора історичних наук, професора, віце-президент АН
«Трипільська Цивілізація», академіка АНВШУ, завідувача Кафедрою українознавства, директора ІСЄ В. Ідзя…

Аналізуючи книгу завідувач Відділу «Стародавньої історії України» ІСЄ, кандидат історичних наук, доцент
В. Артюх наголосив: «що книга є цікавим джерелом знань по наукових винаходах в сучасній Україні»,
співробітник Відділу «Стародавньої історії України» М. Давидович, аналізуючи книгу «Винахідники України –
еліта держави», наголосив: «…добре, що книга відзначила працю завідувача Кафедрою українознавства і
директора ІСЄ академіка В. Ідзя». Підсумував обговорення книги «Винахідники України – еліта держави.
Винаходи та інновації» академік В. Ідзьо, який зауважив: «що книга сумує наукові винаходи сучасних
українських вчених, розповідає про новітні українські, як гуманітарні так і технічні винаходи та інновації…».
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Презентація вчених Інституту Східної Європи книг з історії України
на площі Ринок для жителів і гостей міста Львова.
10 червня 2018 року на площі Ринок для гостей міста Львова вченими Кафедри українознавства Інституту
Східної Європи проведена презентація книг з історії України доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя...

Читачем книг академіка В. Ідзя є і міський голова Львова пан А. Садовий, який радо зафіксував це на фото.
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Презентація всіх наукових праць засновника та завідувача Кафедрою українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Віктор Ідзьо. Монографії на
наукові праці. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут Східної Європи, Кафедра
українознавства», 2015р. - Випуск І.», у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці, з нагоди
15-ти літнього ювілею (2003-2018рр.) Кафедри українознавства та річниці Інституту Східної Європи.
10 липня 2018 року в приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки з нагоди
святкування Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи 15-ти літнього ювілею(2003-2018рр.) та
річниці набуття юридичної особи Інститутом Східної Європи(10.07.2017 – 10.07.2018рр.)(ІСЄ), відбулась
презентація всіх наукових праць засновника та завідувача Кафедрою українознавства, засновника та директора
Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо
«Віктор Ідзьо. Монографії та наукові праці. Електронне видання з нагоди 55-річчя автора. - Львів, «Інститут
Східної Європи», 2015р. - Випуск І.», які були урочисто подаровані Львівській обласній науковій бібліотеці…

У презентації взяли участь вчені Кафедри українознавства, працівники Інституту Східної Європи, вчені
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, громадські діячі міста Львова, зокрема директор
Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, кандидат історичних наук, доцент Інституту Східної
Європи Іван Сварник, громадський діяч Львова Микола Давидович, та інші...

На святкуванні засновником та директором ІСЄ та завідувачем Кафедрою українознавства, академіком В.С.
Ідзьо будо наголошено, що Інститут Східної Європи, сьогодні вже працює рік, як самостійна юридична особа.
За цей час ІСЄ об’єднав навколо себе визначних вчених, громадських та культурно-християнських діячів…
У своєму концептуальному вимірі діяльності Інститут Східної Європи продовжує діяльність та науковоосвітні традиції створеного в 1788 році імператорами Священної Римської імперії Ставропігійського Інституту,
230 річницю, якого ІСЄ, як і 15-ти ліття заснування Кафедри українознавства(2003-2018рр.) зараз відзначає...
На святкуванні також було наголошено, що Інститут Східної Європи має у своєму складі науково-освітні та
педагогічні підрозділи - Кафедру українознавства та науковий журнал «Українознавець», зокрема Кафедра
Українознавства має право атестувати вченими званнями доцентів та професорів, а науковий журнал
«Українознавець», друкувати наукові праці вчених. Також ІСЄ працює над програмою захисту наукових
дисертацій за спеціальністю «соціальна філософія», яку очевидно буде намагалися реалізувати до 2020 року…
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Еспедиція «Причорномор’я - 2018» присвячена річниці реєстрації Інституту Східної Європи
в органах юстиції України та 20 - літтю дослідження релігійної культури басейну Чорного моря.
Інститут Східної Євpопи(ІСЄ), науковий журнал «Українознавець» з 12 по 25 липня 2018 року успішно
провели науково-пошукову експедицію «Причорномор’я – 2018».
В 10 метрах від берега, після бурі у Чорному морі, на території між Дністром і Дунаєм, організатором
експедиції, директором ІСЄ, доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України Віктором
Ідзьо, було відкрите культове святилище, у дослідженні якого взяти участь дослідники з України: Львова, Києва,
Румунії: Констанци, Молдови: Кишинева, Болгарії: Варни.
Внаслідок пошуково-археологічних досліджень в Чорному морі було виявлені, на думку учасників
експедиції, залишки ранньо-трипільського культового святилища «Богині Матері», розмір якого 5 х15 м. в 10 м.
від берега в Чорному морі. Виявлено кам’яні статуетки культу «Богині Матері вік яких і визначив датування
цього культового ранньо-трипільського святилища за консенсною думкою дослідників: 10-8 тисяч років до н.е.

…Таким чином на територіях між Дністром і Дунаєм в Татарбунарському районі Одеської області України,
на побережжі села Приморського, міжнародною експедицією «Причорномор’я - 2018» виявлені нові ранньотрипільські кам’яні старожитності, які сформовані на основі культу жіночого божества, який домінував у
регіонах прилягаючого до басейну Чорного моря, в тому числі і в нижньому Дністро-Подунав’ї…

У висновок слід наголосити, що автор цієї науково-інформаційної статті складає подяку всім учасникам
міжнародної експедиції «ПРИЧОРНОМОР’Я - 2018», та всім тим шанувальникам української та європейської
історії, хто у тій чи іншій формі долучився до важкої науково-пошукової праці у прибережній зоні Чорного
моря.Внаслідок швидкого клопіткого та фахового дослідження у продовж 25 - ти днів експедиції, вдалось
отримати успішні наукові результати, сконцентровані вище у праці - Еспедиція «ПРИЧОРНОМОР’Я - 2018».
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Співпраця Інституту Східної Європи, редакційної ради та
редколегії наукового журналу «Українознавець» з українськими професіоналістами Канади.
27 липня 2018 року приїхав з Канади в Україну кіно-режисер та продюсор, член українських
професіоналістів Канади - Василь Буртняк. З Василем Буртняком, кіно-режисером, продюсором, членом
українських професіоналістів Канади, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою
Українознавства Віктор Ідзьо налагодив співпрацю в 2002 році на Міжнародній науково-практичній
конференції: “Перша Українська дивізія Української Національної Армії: Історія створення та національно політичне значення”, що відбулася в місті Львові у 2002 році. Внаслідок активної співпраці у 2003-2018 роках з
кіно-режисером, продюсором, членом українських професіоналістів Канади Василем Буртняком завідувача
Кафедрою Українознавства Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Ідзя, розширилась. Так коли кіно-режисер та продюсор Василь Буртняк знімав фільм
«Норильське повстання» завідувач Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи, доктор історичних
наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо був науковим консультантом
фільму. Коли в 2005 році на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо заснував науковий
журнал «Українорзнавець» і здобув Вічний Грант Канадського Фонду імені Яра Славутича, кіно-режисер та
продюсер, член українських професіоналістів Канади Василь Буртняк був координатором між керівництвом та
жертводавцями з Вічного Гранту Канадського Фонду імені Яра Славутича та редакційною радою та редколегію
наукового журналу «Українознавець» і т. д…

Слід наголосити, що кіно-режисер та продюсор як, член українських професіоналістів Канади Василь
Буртняк є шанувальником наукової творчості доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя,
основні наукові праці якого, він популяризує в Канаді…
За таких обставин кіно-режисер та продюсер, член українських професіоналістів Канади Василь Буртняк
став меценатом визначної наукової праці доктора історичних наук, професор, академіка Віктор Ідзя «Запорізьке
козацтво як національна еліта в Українській державі в XVII-XVIII століттях».

На завершення зустрічі в ІСЄ, кіно-режисера та продюсора, члена українських професіоналістів Канади
Василь Буртняка було запрошено взяти участь у Х Міжнародній наукові конференції на які буде презентуватися
видання його меценатській діяльності наукова праця доктора історичних наук, професора, академіка Віктора
Ідзя «Запорізь козацтво як національна еліта в Українській державі в XVII-XVIII століттях»…
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Катерина Хоронжук, завідувач відділення «Польсько-української історії та історії України»
Інституту Східної Європи - докторант історії Вроцлавського університету.
17-18 серпня 2018 року в ІСЄ з міста Вроцлава, прибула завідувачка Відділення «Польсько-української
історії та історії України» Кафедри українознавства ІСЄ Катерина Хоронжук - доктор історії факультету
міжнародних відносин Вроцлавського університету. Вчені Кафедри українознавства, завідувач Кафедри
українознавства та директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо привітали, завідувачку Відділення «Польсько-української історії та історії України»
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи з успішним опублікукнням 2 наукових праць в науковому
журналі «Українознавець», побажали плідної праці в редколегії.…За участю завідувачки Відділення «Польськоукраїнської історії та історії України» докторанта історії Катерини Хоронжук на Кафедрі українознавства
Інституту Східної Європи відбулося обговорення прийнятого в лютому 2018 року в Польщі закону: «Про
заперечення злочинів ОУН та Української Повстанської Армії проти поляків», який передбачає, як грошові
штрафи, так і кримінальну відповідальність для українців, які заперечуватимуть такі злочини у Польщі…???

Під час обговорення в ІСЄ прийнятого в Польщі закону «Про заперечення злочинів ОУН-УПА проти
поляків» була презентована наукова праця «Українська Повстанська Армія - згіднго зі свідченнями радянських
та німецьких архівів» директора ІСЄ академіка АНВШ України Віктор Ідзьо, під час якої завідувачці Відділення
«Польсько-української історії та історії України» ІСЄ, докторанту історії Катерині Хоронжук було наголошено
на необхідності вивчити цей прийнятий в Польщі закон: «Про заперечення злочинів ОУН-УПА проти поляків» і
надати науковий висновок з приводу цього закону на засіданні Кафедри українознавства осінню 2018 року…
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Відкриття відділу «Відродження духовності України» в Інституті Східної Європи 1 вересня 2018 року.
1 вересня 2018 року в Львові, на Кафедру українознавства Інституті Східної Європи(ІСЄ), в науковому
журналі «Українознавець» під час свята «Дня Знань» з міста Дніпра, прибув історик Євген Вікторович
Шматченко. Слід наголосити, 21 серпня 2018 року історик з міста Дніпра Євген Вікторович Шматченко, на
Кафедру українознавства ІСЄ звернувся з офіційною заявою в якій наголосив, що вже 1 рік спостерігає за
активною науково-освітньою та громадсько-просвітницькою діяльністю Кафедри українознавства Інституту
Східної Європи в Україні та Європі… Уклавши офіційну заяву до керівництва Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи він запропонував утворити і очолити в місті Дніпрі відділення Кафедри
українознавства «Відродження духовності України».
Слід наголосити, що історик Євген Вікторович Шматченко є випускником Дніпропетровського державного
університету, історичного факультету, як наголосив Євген Вікторович в заяві, шанувальником і продовжувачем
розбудови наукової концепції з історії України, відомого українського історика Михайла Брайчевського з яким
підтримував тісні наукові, освітні та ділові стосунки…

В основі концепції діяльності відділення «Відродження духовності України» Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи, який він бажає очолити в місті Дніпрі, це координація науково-освітньої співпраці
між вченими Львова і Дніпра в контексті подолання наукових і освітніх розбіжностей між вченими, освітянами
українцями Сходу і Заходу, забезпечення єдиної концептуальної історичної позиції, перед російським ворогом,
на всеукраїнській концепції історика М. Брайчевського.
Розглянувши заяву та концепцію діяльності відділення «Відродження духовності України» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи історика з міста Дніпра, Євгена Вікторовича Шматченка,
керівництво Кафедри українознавста Інституту Східної Європи, зокрема її профільні вчені - історики: В.Артюх,
В.Ідзьо, затвердили утворення діяльності відділу «Відродження духовності України» Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи на основі презентованої Є.Шматченком, концепції діяльності такого відділу в місті
Дніпрі.Таким чином ІСЄ інформує наукову та освітню громадськість України, що 1 вересня 2018 року під час
святкування «ДНЯ ЗНАНЬ, утворено з центром в місті Дніпро – відділення «Відродження духовності України»
Інституту Східної Європи, який очолив історик Є.Шматченко, з чим його і вітаємо…
Перед присутніми виступили голови Товариств: В.Середа, С.Федина та інші, гості з Перемишля, Києва…
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Презентація в Перемишлі наукової праці академіка Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність
Інституту Східної Європи у 2017 році. Наукове видання. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.».
20 вересня 2018 року в місті Перемишлі, в Республіці Польща, на запрошення Перемишльського відділу
Українського Історичного Товариства в Польщі, зокрема магістра, доцента М.Козака, відбулась презентація
наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, директора Інституту Східної
Європи(ІСЄ), Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність ІСЄ 2017 році. - Львів, 2018р. - 148с.», яка дослідила
міжнародну діяльність ІСЄ, як юридичної особи з часу реєстрації в органах юстиції України у 2017 році...

Монографія засновника та директора ІСЄ, Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у
2017 році» проаналізувала міжнародну діяльність юридичної особи - Інституту Східної Європи у 2017 році.
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Презентація праці академіка Віктора Ідзя «Українські літератори XII-XXI століть. - Ів.-Фр., 2018р.»
Презентація праці академіка Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 р.»
у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці 22 вересня 2018 року.
22 вересня 2018 року з 10 години, в рамках Книжкового Форуму, у приміщенні Львівської обласної
універсальної наукової бібліотеки (пр. Т.Шевченка, дім 13), відбулась презентація наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою українознавства, директора
Інституту Східної Європи(ІСЄ), лауреата премії імені академіка Івана Крип’якевича, лауреата Міжнародної
Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017
році. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.», яка дослідила міжнародну діяльність Інституту Східної
Європи, як юридичної особи з часу реєстрації його в органах юстиції України - 10 липня 2017 року...

Як наголосив на презентації автор праці «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році. Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148с.», доктор історичних наук, професор, директор Інституту Східної
Європи та завідувача Кафедри українознавства Віктор Ідзьо: «…вперше засобами сучасної історичної науки
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зроблено глибокий, фактологічний, фотографічний аналіз міжнародної діяльності Інституту Східної Європи у
2017 році …. Досліджено діяльність визначних українських вчених ІСЄ, зокрема В.Ідзя, О.Огірка, І.Огірка, В.
Артюха та інших, які активно розвивали міжнародну діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році…».

На презентації був присутній отець Роман Войцехівський, який ще до недавна працював священником
УГКЦ у місті Неаполі. Він високо оціник наукову працю доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році. - Львів «Видавництво
ІСЄ», 2018р. - 148с.» і пообіцяв посприяти її презентації в наступному році у травні місяці в місті Неаполі…

На презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача
Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), лауреата премії ім. академіка Івана
Крип’якевича, лауреата Міжнародної Премії ім. Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Міжнародна
діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році. - Львів «Видавництво ІСЄ», 2018р. - 148», також були
представники ІСЄ з Риму та Праги, зокрема з Риму - кандидат філологічних наук, доцент Кафедри
Українознавства ІСЄ Василь Хитрук, який відкрив в Карпатах «відділ Карпатської духовності ІСЄ», з Праги завідувач відділу «Чесько-української культури» Кафедри українознавства ІСЄ, мовознавець Ян Лорченко, які
також презентували свої наукові напрацювання та переклади з чеської мови на українську(Див. фото)…
…В рамках Книжкового Форуму відбулась зустріч з українським істориком з міста Києва, фахівцем з
дослідження українського козацтва, доктором історичних наук, професором Віктором Брихуненком, якого від
Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи було запрошено на Міжнародну наукову конференцію
«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.).
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Презентація в Києві проекту наукової книги «Почесні імена України – еліта держави».
26 вересня 2018 року у видавництві «Логос Україна» в Києві, відбулася презентація проекту наукової книги
«Почесні імена України – еліта держави», яка вийде в місті Київ, у видавництві «Логос Україна» у 2019 році.
Презентацію організували дирекція та керівники проекту, київського видавництва «Логос Україна»…

У презентації науково-освітнього проекту у форматі наукової книги «Почесні імена України – еліта
держави», на запрошення керівника проекту наукової книги «Почесні імена України – еліта держави»,
видавництва «Логос Україна» пані Лесі Ярославівни Білейчук, що на фото, взяв участь доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, завідувач Кафедрою Українознавства, директор
Інституту Східної Європи, головний редактор наукового журналу «Українознавець» з м. Львова - Віктор Ідзьо.
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Науково-освітня співпраця з вченими істориками, філологами та археологами,
Кафедрою української філології Будапештського університету.
З 7 по 9 жовтня 2018 року делегація Кафедри українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) у складі
завідувача Кафедрою українознавства та директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, секретаря Вченої Ради Інституту Східної Європи,
завідувача відділу Кафедри українознавства «Стародавньої історії України», кандидата історичних наук,
доцента, лауреата Міжнародної премії імені короля Данила Галицького Вадима Артюха, на запрошення вчених
істориків та археологів Будапештського університету, налагоджувала науково-освітню співпрацю між
Кафедрою української філології Будапештського університету та Кафедрою українознавства ІСЄ, що у Львові.
Кафедру української філології Будапештського університету представляла вчена-професорка Вікторія
Любович, Кафедру українознавства ІСЄ представляв завідувач, професор Віктор Ідзьо, що внизу на фото…

Для Кафедри української філології Будапештського університету яку представляла вчена-професорка
Вікторія Любович, були подаровані від Кафедри українознавства ІСЄ наступні наукові праці: Віктор Ідзьо. Село
Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області в археологічній, історичній та мовознавчій традиці.
- Івано-Франківськ ”Сімик”, 2010. - 110с.; Віктор Ідзьо. Григорій Сковорода - національний символ української
філософської та державницької думки XVIII століття (285 - ій річниці з дня народження присвячується). - Львів
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“Сполом”, 2007. - 78с.; Віктор Ідзьо. Король Русі Лев Данилович (1292 - 1301). - Львів “Сполом”, 2008. - 44с.;
Віктор Ідзьо. Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2008. - 64c.; Віктор Ідзьо.
Вплив давніх угорських переселенців 896 року на назву села Угринів Тисменицького району ІваноФранківської області. Наукове видання. - Львів, «Видавництво ІСЄ», 2016р. - 76с.; Віктор Ідзьо. Корoль Роман
Великий. Володар Руси-України. Наукове видання. - Львів «Сполом», 2018р. - 80с.
Для вчених Кафедри українознавства ІСЄ, що у Львові, від Кафедри української філології Будапештського
університету яку представляла вчена-професорка Вікторія Любович, була подарована наукова праця: Віторія
Любович. «Ars Translations – Статті по історії, аналізу і викладанню перекладу». - Будапешт, 2018р.

В ході науково-освітньої зустрічі на Кафедри української філології Будапештського університету також
відбулися презентації наукових праць з спільної українсько-угорської історії та культури, які найбільше
зацікавили трьох вчених, які є працівниками Кафедри, а саме: Віктор Ідзьо. Король Русі Лев Данилович (1292 1301). - Львів “Сполом”, 2008. - 44с. та Віктор Ідзьо. Григорій Сковорода - національний символ української
філософської та державницької думки XVIII століття ( 285 - ій річниці з дня народження присвячується). - Львів
“Сполом”, 2007. - 78с., оскільки ці українські діячі мали безпосереднє відношення до історії Угорщини…
Однак особливу увагу вчених Кафедри української філології Будапештського університету привернула
наукова праця завідувача Кафедрою українознавства та директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзьо. Вплив давніх угорських переселенців 896 року на назву села Угринів
Тисменицького району Івано-Франківської області. Наукове видання. - Львів, «Вид. ІСЄ», 2016р. - 76с., яка
напрацьована на археологічних джерелах вченого ІСЄ, кандидата історичних наук, доцента Вадима Артюха...
На завершення науково-освітньої зустрічі були напрацьовані пункти майбутньої Угоди для подальшого
науково-освітнього розвитку взаємовідносин між вченими Кафедри української філології Будапештського
університету та вченим Кафедри українознавства Інституту Східної Європи…
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Науково-освітня співпраця Кафедри ураїнознавства ІСЄ з Державним самоврядуванням українців
Угорщини та Центром Української Культури та Документапції що у місті Будапешті.
8 жовтня 2018 року делегація Кафедри українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) у складі завідувача
Кафедрою Українознавства та директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзьо, секретаря Вченої Ради Інституту Східної Європи, завідувача відділу Кафедри українознавства
«Стародавньої історії України» ІСЄ, кандидата історичних наук, доцента В. Артюха, на запрошення директора
Центру Української Культури та Документації що в місті Будапешті, пана Ігора Шипайла, була запрошена в
гості до Державного Самоврядування Українців Угорщини. Для Бібліотеки Державного Самоврядування
Українців Угорщини від делегації Кафедри українознавства Інституту Східної Європи була подарована наукова
праця директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті».

В ході науково-освітньої зустрічі директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо з директором Центру Української Культури та
Документації що в місті Будапешті, паном Ігорем Шипайлом були обговорені різнопланові науково-оствітні
проекти міжнародної українсько-угорської співпраці між Інститутом Східної Європи, що у місті Льовові та
Центром Української Культури та Документації що у місті Будапешті…

Завуч української недільної школи в Будапешті, редактор з питань культури журналу «Громада»,
друкованого органу Державного Самоврядування Українців Угорщини, випускниця Ужгородського
університету пані Ярослава Лопіт провела екскурсію по приміщеннях Державного Самоврядування Українців
Угорщини та приміщенні Української недільної школи, показала Українську бібліотеку міста Будапешта,
виставковий зал, конференц-зал, подарувала на завершення зустрічі останнє число журналу «Громада»…
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Святкуванні великого українського свята Покрови Пресвятої Богородиці в місті Жовкві
та наукова конференція «Козаки – захисники Вітчизни» за участю вчених Львова та Жовкви.
14 жовтня 2018 року, на запрошення секретаря Інституту Східної Європи(ІСЄ) Олега Попруженка, вчені ІСЄ
взяли активну участь у святкуванні великого українського свята Покрови Пресвятої Богородиці у місті Жовкві...

Слід наголосити, що від Інституту Східної Європи у святкуванні великого українського свята Покрови
Пресвятої Богородиці взяли участь: директор Інституту, академік Віктор Ідзьо, заступник директора, професор
Ігор Огірко, науковий співробітник відділу «Стародавньої історії України» Микола Давидович, завідувач
відділу «Історії Філософії» ІСЄ, професор Олег Огірко, секретар Інституту Східної Європи Олег Попруженко…

Після урочистої служби Божої у церкві УГКЦ міста Жовкви, настоятелю храму отцю Василію від Інституту
Східної Європи, директором, професором та академіком Віктором Ідзьо була подарована наукова монографія
яка видана за сприянням «Радіо Воскресіння»: «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська
державність. Зародження і становлення християнства на території України. - Львів “Сполом”, 2004. - 288с.»…
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В Старо-Скварявському храмі УГКЦ, куди прибули гості, настоятелю храму отцю Степану вченими
Інституту Східної Європи була подарована наукова монографія директора ІСЄ, академіка Віктора Ідзя «До
історії однієї могили на Закерзонні. - Перемишль - Львів “Сполом”, 2003. - 320с.», яка дослідила боротьбу
окружного провідника служби господарки ОУН Жовківського та Рава-Руського районів Дмитра Богуша на
псевдо «Економ»..

Дальше у приміщенні Жовкіського замку, під головуванням секретаря Інституту Східної Європи
О.Попруженка відбулась наукова конференція «Козаки – захисники Вітчизни» за участю вчених Львова і
Жовкви в якій взяли участь і вчені Інституту Східної Європи: професори В.Ідзьо, О.Огірко та І.Огірко.
М.Давидович, а також вчені: А. Заяць, О.Заяць, Р.Мелех. М.Кубай, Р.Колодій та інші, наукові доповіді та
наукові повідомлення яких викликали жваву дискусію та наукове обговорення…
Слід наголосити, у святкуванні великого українського свята Покрови Пресвятої Богородиці так і у науковій
конференції «Козаки – захисники Вітчизни» активну участь взяли козаки Українського реєстрового козацтва
яких у Львівській області очолю вчений Р.Колодій. Смачним був і їх куліщ…
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Слід наголосити, що від ІСЄ на конференції доктором історичних наук, професором, академіком Академії
Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо була виголошена наукова доповідь «Українська козацька держава в
середині XVII століття» яку поміщуємо як на його сторінці в ФСБУЦІ так і на сайті Інституту Східної Європи
для всестороннього ознайомлення як учасників наукової конференції у Жовкві, т ак і для всіх вчених…

На завершення, за прекрасно організовану наукову конференцію «Козаки – захисники Вітчизни» на свято
Покрови Пресвятої Богородиці в місті Жовкві, її організатору та модератору, секретарю Східної Європи
О.Попруженку від вчених ІСЄ, доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України Віктором
Ідзьо були подаровані наукові праці: «Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі в XVIIXVIIІ cтоліттях. - Львів “Сполом”, 2009.» та «Король Руси-України Роман Великий. - Львів «Проман», 2018»…
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Презентація книги академіка Віктора Ідзя «Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка,
література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях» для вчених Кафедри українознавства ІСЄ.
19 жовтня 2018 року в офісі Інституту Східної Європи(ІСЄ) для вчених Кафедри українознавства, відбулась
презентація нової наукової праці директора ІСЄ, завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних
наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Візантійська імперія - історія, релігія, політика,
економіка, література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях. - Івано-Франківськ “Сімик”, 2018р. - 80с.».

Презентуючи свою нову наукову працю «Візантійська імперія - історія, релігія, політика, економіка,
література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях.» для вчених Кафедри українознавства, директор
Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України Віктор Ідзьо наголосив: «…Наукова праця “Візантійська імперія - історія, релігія, політика,
економіка, література, поезія, книжна культура у IV-XV століттях” аналізує діяльність Візантійської імперії, її
історію, релігію, політику, економіку, літературу, поезію, книжкову культура у IV-XV століттях. Вона
досліджує діяльність політичних, релігійних, культурних діячів Візантійської імперії у IV-XV століттях…».
З працею можна познайомитися у ФСБУці та у Львівській національній бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Засідання Клубу краєзнавців імені Івана Франка, приурочене 100-річчю ЗУНР в Івано-Франківську.
1 листопада 2018 року в приміщенні краєзнавчого відділу ЦБ та кімнати-музею Івана Франка (вул. Г.Мазепи,
1) Департаменту культури Івано-Франківської міської ради відбулося засідання Клубу краєзнавців імені Івана
Франка, приурочене 100-річчю Західно-Української Народної Республіки(ЗУНР). Засідання розпочала завідувач
відділу краєзнавства міської бібліотеки та кімнати-музею Івана Франка Ганна Паркулаб. У ході зустрічі
піднімалися теми передумов створення Західно-Української Народної Республіки, період перебування
керівництва новоствореної держави у Станиславові та значення того періоду для сучасної історії України.
Присутні учасники клубу ділилися своїми думками з приводу цих тем.
Особливим гостем засідання став Віктор Ідзьо - академік АНВШ України, доктор історичних наук, професор,
віце-президент АН “Трипільська цивілізація”, завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної
Європи, головний редактор наукового журналу «Українознавець» з Львова, який наголосив на важливості часу,
коли Станиславів перебував столицею Західно-Української Народної Республіки.
Історик-академік Віктор Ідзьо також презентував свої видання “Українська держава IX-XIV столітті” та
“Ранньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на
території України”.

Для музею імені Івана Франка академік Віктор Ідзьо подарував свою наукову працю «Іван Франко - на
шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ ст. - Львів “Сполом”, 2006. - 55с.», а також Число IV та
Число VII редагованого ним у Львові наукового журналу «Українознавець», а також поетичні твори: 1.Віктор
Ідзьо. Зоряні сонети. Поезії. - Львів “Сполом”, 2010. - 48с.; 2.Віктор Ідзьо. Козацькі сонети. Поезії. - Львів
“Сполом”, 2010. - 32с.; 3.Віктор Ідзьо. Галицькі сонети. Поезії. - Львів “Сполом”, 2010. - 40с.
Крім того працівниками краєзнавчого відділу МЦБС була розгорнена виставка видань “Станиславів столиця Західно-Української Народної Республіки”.
В засіданні брали участь методист департаменту культури Івано-Франківської міської ради та очільниця
міжрегіонального поетичного Клубу «Об’єднані словом» поетеса Леся Геник та старший науковий співробітник
історико-меморіального музею Олекси Довбуша - Володимир Бакала (що на фото).

Ознайомлення з працею доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Іван
Франко - на шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ ст. - Львів “Сполом”, 2006. - 55с. з нагоди 100річчя Західно-Української Народної Республіки, відбулося і в середовищі визначних українських інтелектуалів
міста Івано-Франківська, що внизу на фото, які є його земляками та друзями…
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Презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України,
завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи, учня академіка Володимира
Грабовецького Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIVстоліттях» в Івано-Франківському музею
Олекси Довбуша з нагоди відзначення 100 ліття засування Західно-Української Народної Республіки.
2 листопада 2018 року в Івано-Франківському музею Олекси Довбуша, який створив учень академіка
І.Крип’якевича, академік Володимир Грабовецький, на запрошення старшого наукового співробітника музею
Олекси Довбуша Володимира Бакали, відбулася презентація наукової монографії доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної
Європи, учня академіка Володимира Грабовецького, Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях».

У презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, яку організував
старший науковий співробітник Музею Олекси Довбуша Володимир Бакала, взяли участь член НСПУ поетеса
Антоніна Листопад, композитор і викладач пані Галина Терлецька, доцент, завідувач відділу «Космології» ІСЄ
Геннадій Гриценко, професор ІСЄ Микола Кардащук, голова «Галицької Січі» Микола Боднар, голова ІваноФранківської Спілки офіцерів, полковник Ігор Гук, директор Регентського Інституту УГКЦ докторант, пані
Люба Терлецька, учень академіка Володимира Грабовецького, кандидат історичних наук Ростислав Лещишин.

На презентації автор монографії розказав показавши присутнім примірник видання академіка-історика
М.Грушевського, який він напрацював і видав у Санкт-Петеррбурзі в 1906 році: «Очерк истории украинского
народа» в якому М.Грушевський вперше означив історію України з ІХ-ХIV століть, суто непреривну історію
українського народу та української держави. Власне ця монографія і стала основоположною у визначенні назви
моєї монографії «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», яка була застверджена в Києві на Вченій Раді ННДІ
Українознавства МОН України, наголосив історик-академік Віктор Ідзьо.
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Обговорення Огкомітетом спорудженню пам’яника королю Руси-України Роману Великому.
15 листопада 2018 року члени Огкомітету по спорудженню пам’ятника королю Руси-України Роману
Великому в місті Львові вдруге обговорили аспекти спорудження пам’ятника королю Роману в місті Львові…

В обговоренні активну участь також взяв народний депутат України, голова фракції «Самопоміч» в
Українському Парламенті пан Олег Березюк, якому була подарована наукова монографія «Король Руси-України
Роман Великий», яку напрацював для оргкомітету, доктор історичних наук, професор, академік, директор
Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, головний редактор наукового журналу
«Українознавець» Віктор Ідзьо та запрошено на Міжнародну наукову конференцію «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.).

Обговорення спорудження пам’яника королю Руси-України Роману в місті Львові буде продовжено…
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Х Міжнародна наукова конференція в Інституті 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.)
з нагоди 15-ти літтю з часу заснування Кафедри українознавства Інституту Східної Євролпи(20032018рр.). 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), Інститут Східної Європи(ІСЄ), Кафедра українознавства, редколегія
наукового журналу «Українознавець», під головуванням організатора та модератора, директора Інституту
Східної Європи та завідувача Кафедрою українознавства 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 Інституту Східної Європи та Кафедри українознавства 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, директор ІСЄ, завідувач Кафедрою українознавства, 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 у продовж 15-ти ліття(2003-2018рр.).
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Грамотою Інституту Східної Європи за активну науково-освітню діяльність і меценацтво, був відзначений
науковий співробітник відділу «Стародавньої історії України» пан Микола Давидович.

У Х Міжнародній науковій конференції Інституту Східної Європи взяли участь вчені з України: Києва,
Львова, Дніпра, Одеси, Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода, Жовкви, Ірпіня, Чернігова, Суботова. Польщі:
Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини: Братіслави, Італії: Риму, Австрії: Відня, всього 29 вчених.
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
директор Інституту Східної Європи В.Ідзьо подарував йому монографію «Король Русі Лев Данилович».

Також відбулась презентація науково-популярного 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 надає і меценатам: І.Грибу,
І.Музиці, В.Безпаленку, які спияли успішному проведенню наукової конференції в 2018 році…
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На Х Міжнародній науковій конференції Інституту Східної Європи «Гетьман України Іван Виговський та
його діяльність в розбудові Української козацької держави XVII ст.» 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.

На завершення Х Міжнародної наукової конференції відбулась презентація сигнального примірника ХІХ
Випуску наукового журналу «Українознавець» в якому опубліковані наукові праці ІХ Міжнародної наукової
конференції 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 листопада 2017 року…
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Обговорення розширення науково-оствітньої співпраці з вченими Литовської Республіки.
30 листопада 2018 року в Львові відбулась науково-освітня зустріч завідувача Кафедрою українознавства,
директора ІСЄ, що у Львові, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя з
ректором, професором Литовського Приватного Спортивного Університету Едмундасом Даубаросом, що у
Вільнюсі, на предмет науково-освітньої гуманітарної співпраці між українськими та литовськими вченими…
Слід наголосити, що у переговорах активну участь взяв професор Василь Безпаленко, якому було доручено
розробити і подати на підписання всеосяжну науково-освітню Угоду між Інститутом Східної Європи що у
Львові, який представляє доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктора Ідзьо з
Литовським приватним спортивним університетом, який представляє ректор, професор Едмундас Даубарос…
Була проаналізовані попередні домовленості які обговорювались сторонами 29-30.03.2017р. і намічені плани
подальшого розширення науково-освітньої співпраці в умовах російської агресії в Україні та Східній Європі…
В ході науково-освітньої зустрічі директор ІСЄ, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
В.Ідзьо подарував на пам’ять про зустріч, ректору, професору Литовського Приватного Спортивного
Університету Едмундасу Даубаросу наукові праці, зокрема про агресивність Росії - П. Штепи «Московство»,
свої наукові праці про короля Данила Галицького та короля Лева, бібліографічні довідники…

Під час зустрічі було наголошено на необхідності укладення всеосяжної Угоди з науко-освітньої співпраці
між Інститутом Східної Європи, що у Львові та Литовським уриватним спортивним університетом, що у
Вільнюсі… На завершення зустрічі відбулось обговорення розширення з історії, філософії, філології і т. д.
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Презентація наукової праці директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Міжнародні наукові
конференції Кафедри українознавства Інституту Східної Європи у Львові в 2008-2018 роках».
28 грудня 2018 року, на останній нараді у 2018 році, в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулась презентація
наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства доктора історичних
наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Міжнародні наукові конференції Кафедри українознавства Інституту
Східної Європи у Львові в 2008-2018 роках. - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2018рік.».
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У презентації взяли участь наукові співробітники Інституту Східної Європи, вчені та завідувачі відділень
Кафедри українознавства, члени редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавець»...
…Як було наголошено на презентації, зокрема рецензентом наукової праці, завідувачем відділення «Історії
філософії» ІСЄ, доктором філософії, професором Олегом Огірко: «Монографія віце-президента Академії Наук
«Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника
Кафедри українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Міжнародні наукові конференції
Кафедри українознавства Інституту Східної Європи у Львові в 2008-2018рр.» дослідила діяльність Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи, на основі реально проведених міжнародних наукових конференцій у
2008-2018 роках»… З науковою працею доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
«Міжнародні наукові конференції Кафедри українознавства Інституту Східної Європи у Львові в 2008-2018рр.»
можна познайомитися в Львівській національній науковій бібліотеці ім. Василя Стефаника та в мережі ФСБУК.
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Обговорення наукової монографії академіка Віктора Ідзя «Національний науково-дослідний Інститут
Українознавства та всесвітньої історії МОН України, Львівська філія - Кафедра українознавства
Інституту Східної Європи(2003-2018рр.). - Львів, 2018р. - 668с.» в Інституті Східної Європи.
5 січня 2019 року з нагоди свята Різдва Христового, в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулося обговорення
наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка, віце-президент Академії Наук
«Трипільська Цивілізація» Віктора Ідзя «Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та
всесвітньої історії МОН України, Львівська філія - Кафедра українознавства Інституту Східної Європи(20032018рр.). - Львів, 2018р. - 668с.». У час обговорення її автор директор Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація» Віктор Ідзьо
наголосив: «Монографія “Національний науково-дослідний Інститут Українознавства та всесвітньої історії
Міністерства Освіти і Науки України, Львівська філія - Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи(
2003-2018рр.)” приурочена 15-ти літтю з часу заснування в місті Львові, в Україні - Кафедри українознавства,
як Львівської філії Національного науково-дослідного Інституту Українознавства та всесвітньої історії
Міністерства Освіти і Науки України(2003-2018рр.). Для ширшого ознайомлення вченими з діяльністю Кафедри
українознавства у 2003-2018 роках монографія скоро буде розміщена на Сайті ІСЄ і в мережі ФСБУК.(фото 1.).

В обговоренні монографії взяли участь всі вчені Кафедри українознавстваі, завідувачі відділень ІСЄ, які
святкуючи Різдво Христове, познайомилися і з працею доктора історичних наук, професора, директора ІСЄ,
завідувача Кафедрою українознавства В. Ідзя «Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті»(фото 2.).

105

Святкування вченими Інституту Східної Європи свята «Водохрешчя».
19 cічня 2019 року вчені Інституту Східної Європи, Кафедри українознавства, наукового журналу
«Українознавець» відсвяткували свято Водохрешчя!
На урочистому засіданні вчених, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства,
головний редактор наукового журналу «Українознавець» доктор історичних наук, професор, академік Віктор
Ідзьо наголосив, що вже другий рік Інститут Східної Європи, Кафедри українознавства, наукового журналу
«Українознавець» самостійно продовжують розбудову українознавчих наукових цінностей в умовах російської
агресії… Не дивлячись на інформаційні атаки недругів, вчені Інституту Сіхідної європи виадали три числа
наукового журналу «!Українознавець» за 2017, 2018 та 2019 роки, провели визначні Міжнародні наукові
конференції з проблем українського козацтва, видали наукові праці і т. д. Директор ІСЄ, акадеімк Віктор Ідзьо
побажав вченим: «Веселого і радісного ВОДОХРЕШЧЯ, творчих успіхів і наснаги у новому 2019 році, любовi,
щастя, єднання та активної української міжнародної наукової співпраці в Інституті Східної Європи…».
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Презентація нової наукової праці директора ІСЄ Віктора Ідзя з нагоди Різдва Христового.
4 лютого 2019 року, на урочистій нараді з нагоди свята Різдва Христового в Інституті Східної Європи(ІСЄ)
відбулась презентація нової наукової праці директора ІСЄ, завідувача Кафедрою українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація» Віктора Ідзя
«Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2018 році. Наукове видання. - Львів «Вид. ІСЄ», 2018р..».

Як було наголошено на презентації, зокрема рецензентом наукової праці, завідувачем відділення «Історії
філософії» ІСЄ, доктором філософії, професором Олегом Огірко: «Монографія віце-президента Академії Наук
«Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника та
завідувача Кафедрою українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Міжнародна
діяльність Інституту Східної Європи у 2018році» дослідила активну міжнародну діяльність ІСЄ у 2018 році»…

У презентації взяли участь наукові співробітники Інституту Східної Європи, вчені та завідувачі відділень
Кафедри українознавства, члени редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавець».
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Презентація наукової праці директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Русі Лев
Данилович» з нагоди 5 - ти ліття вшанування загибелі в Києві ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. ©
20 лютого 2019 року, з нагоди 5-ти ліття загибелі в Києві ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, в Інституту Східної
Європи (ІСЄ), відбулась вшанування ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ презентацією праці директора ІСЄ,
завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Святославовича
Ідзя «Король Русі Лев Данилович(1292-1301рр.)»…
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У вшануванні полеглих в Києві ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ, взяли участь наукові співробітники Інституту
Східної Європи, завідувачі відділень Кафедри українознавства, вчені редакційної ради та редколегії наукового
журналу «Українознавець», представники львівської мерії та громадськості...
Зокрема у презентації наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король Русі Лев
Данилович(1292-1301рр.) активно взяли участь – завідувач Відділу «Історія Філософії» Інституту Східної
Європи, доктор філософії, професор Олег Огірко, завідувач Відділу «Міжнародної громадської співпраці»
Кафедри українознавства ІСЄ юрист Олег Фецяк, вчений секретар Вченої Ради Інституту Східної Європи,
завідувач Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, кандидат
історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені Короля Данила Галицького Вадим Артюх та інші…

З науковою працею доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король Русі Лев
Данилович (1292-1301рр.) можна познайомитися у Львівській науковій бібліотеці імені Василя Стефаника…
На завершення вшанування ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ презентацією праці «Король Русіф Лев Данилович
(1292-1301), своїми спогадами, які подаються статтею нище, про участь в «Революції Гідності» поділився і
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо...
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Друге обговорення Огкомітетом спорудження пам’яника королю Руси-України Роману Великому
з заступником львівського міського голови паном Андрієм Москаленком.
28 лютого 2019 року, в останній день зими, члени Огкомітету по спорудженню пам’ятника королю РусиУкраїни Роману Великому в місті Львові вдруге обговорив аспекти спорудження пам’ятника королю Роману
Великому в місті Львові з заступником міського голови паном Андрієм Москаленком…
Слід наголосити, що під час першого обговорення від Оргкомітету, заступнику міського голови пану Андрію
Москаленку була подарована монографія «Король Руси-України Роман Великий», яку напрацював доктор
історичних наук, професор, академік, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», директор
Інституту Східної Європи(ІСЄ), завідувач Кафедрою українознавства, головний редактор наукового журналу
«Українознавець» Віктор Ідзьо. Цього разу активну участь в обговорені проблеми спорудження пам’ятника
королю Руси-України Роману Великому в місті Львові взяли директор Інституту Східної Європи, завідувач
Кафедрою українознавства, головний редактор наукового журналу «Українознавець» Віктор Ідзьо та науковий
співробітник відділу «Стародавньої історії України» Інституту Східної Європи пан Микола Давидович…
На завершення плідного обговорення, заступнику міського голови міста Львова пану Андрію Москаленку
для музею міста Львова, були подаровані наукові праці директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедрою українознавства, головного редактора наукового журналу «Українознавець» Віктор Ідзя:
1.«Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства
на території України. Видання ІІ доповне і перероблене. - Львів “Сполом”, 2004. - 288с.», 2.«Король Данило та
Українська держава в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2008. - 64c.». 3.«Король Русі Лев Данилович (1292 1301). - Львів “Сполом”, 2008. - 44с.»…

В свою чергу, на завершення обговорення спорудження пам’ятника королю Руси-України Роману Великому
в місті Львові, заступник міського голови пан Андрій Москаленко подарував директору Інституту Східної
Європи, завідувачу Кафедрою українознавства, редактору журналу «Українознавець» Віктору Ідзю книгу
«Львів. Книжка для писання»…

Обговорення по спорудженню пам’яника королю Руси-України Роману Великому в місті Львові буде
продовжено…В обговоренні проблеми побудови пам’ятників українським історичним особам в місті Льовові
також взяв участь відомий громадський діяч львівського та українського громадського радіо та телебачення пан Григорій…
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Презентація праці директора ІСЄ Віктора Ідзя «Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті».
2 березня 2019 року в Інституту Східної Європи (ІСЄ), відбулась презентація наукової праці директора ІСЄ,
завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король
Данило та Українська держава у ХІІІ столітті» яку благословив гість ІСЄ, отець УГКЦ Роман Войцехівський,
який майже 20 років був душпастирем для вірних УГКЦ у місті Неаполі і недавно приїхав у Львів на працю...
Слід наголосити, що завдяки сприянню отця Романа Войцехівського вчені Інституту Східної Європи в 2017
році мали можливість побувати в місті Неаполі на могилі Папи Римського Іннокентія IV, який коронацією в
1253 році великого князя Данила утворив Українське Королівство…

У презентації взяли участь співробітники Інституту Східної Європи, завідувачі відділень Кафедри
українознавства, вчені редакційної ради та редколегії журналу «Українознавець», представники львівської мерії
та громадськості...
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Зокрема у презентації наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король Данило та Українська
держава в ХІІІ столітті» активно взяли участь – завідувач Відділу «Історія Філософії» Інституту Східної
Європи, доктор філософії, професор Олег Огірко, завідувач Відділу «Міжнародної громадської співпраці»
Кафедри українознавства Інституту Східної Європи юрист Олег Фецяк, вчений секретар Вченої Ради Інституту
Східної Європи, завідувач Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи, кандидат історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені Короля Данила Галицького Вадим
Артюх та інші…Як було наголошено на презентації, зокрема завідувачем Відділу «Історія Філософії» Інституту
Східної Європи, доктором філософії, професором Олегом Огірко: «Монографія віце-президента Академії Наук
«Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника
Кафедри українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Данило та Українська
держава в ХІІІ столітті» вивчила проблему розвитку Української держави в ХIII столітті в епоху правління
короля Данила, оскільки Українська держава в цю епоху консолідувала український народ від Карпат до
Дніпра, і після коронації великого князя Данила Папою Римським Іннокентієм IV на короля, стала відома, в
Європі, як Українське Королівство. Монографія доктора історичних наук, професора, академіка ВіктолраІдзя,
на думку професора О.Огірка, внесла нові напрямки для наукових досліджень джерел у Ватиканських архівах,
підсумувала українські дослідження про Українське Королівство середини ХІІІ століття»…

З науковою працею доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король Данило та
Українська держава в ХІІІ столітті» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені
Василя Стефаника та на сайті Інституту Східної Європи…
На завершення презентації вчені Інституту Східної Європи обговорили можливість наступних наукових
презентацій та їх рецензування, зокрема директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій
VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» та «Король Данило та Українська держава в ХІІІ
столітті» у 2019 році в Італії, в містах Салерно, Неаполі та Римі…
На завершення своїми спогадами, які подаються статтею внизу, про свої презентації в місті Неаполі у 2017
році поділився директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо.
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День народження Т.Г. Шевченка в Інституті Східної Європи у 2019 році.
9 березня 2019 року, з нагоди Дня народження Тараса Григоровича Шевченка в Інституті Східної Європи
(ІСЄ) за участю Кафедри українознавства, редакційної ради та редколегії журналу «Українознавенць» відбулося
презентація книги «Шевченкіана Одещини» та урочисте вшанування українського пророка.

Вчені Інституту Східної Європи, Кафедри українознавства, редакційної ради наукового журналу
«Українознавенць», взяли участь в урочистому вшануванні Т.Г. Шевченка обговорили збірник праць про Т.Г.
Шевченка «Шевченкіана Одещини», який презентував для учасників вшанування Т.Г. Шевченка, директор ІСЄ,
завідувач Кафедрою українознавства, редактор наукового журналу «Українознавець», доктор історичних наук,
професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, що на фото, під час урочистої презентації книги…
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Відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим базиліки Святої Софії
в Римі на запрошення магістра історії, докторантки з історії України, сестри Дарії ЧСВВ у Львові.
21 березня 2019 року, з нагоди відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом
Сліпим базиліки Святої Софії в Римі, на запрошення магістра історії, докторантки з історії України, сестри
Дарії ЧСВВ Української Греко-Католицької Церкви, яка донедавна працювала головним упорядником архіву
Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі, а зараз приїхала в Україну на працю по захисту своєї
докторської дисертації, відбувся візит у Львівське згромадження сестер-василіянок вчених Інституту Східної
Європи(ІСЄ), зокрема: директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства та відділу
«Християнської історії» доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя та завідувача відділу
«Християнської філософії» доктора філософії, професора Інституту Східної Європи Олега Огірка…

Фото 1. Докторантка з історії сестра ЧСВВ Дарія, академік Віктор Ідзьо, професор Олег Огірко.
В ході відзначення 50 - ти ліття побудови патріархом Йосифом Сліпим базиліки Святої Софії в Римі, були
також обговорена подальша науково-освітня співпраця з проблем християнської історії та філософії, обговорені
особливості дослідження українських архівів та бібліотек у Римі та у державі Ватикан…
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Фото 2. Докторантка з історії сестра ЧСВВ Дарія, академік В.Ідзьо, професор О.Огірко в час зустрічі.
На завершення зустрічі директор Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства, завідувач
відділу «Християнської історії» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, акцентувавши увагу
на свою наукову монографію «Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і
становлення християнства на території України. Видання ІІ. - Львів “Сполом”, 2004. - 288с.», яка лягла в
основу його докторської дисертації і яка видана за сприянням директора «Радіо Воскресіння» пана Мирослава
Павлюка, та на наукову монографію «Корoль Роман Великий. Володар Руси-України. Наукове видання ІІ. Львів «ПРОМАН», 2018р. - 82с.», яка видана за фінансовою підтримкою і редакцією наукового співробітника
відділу «Стародавньої історії України» Миколи Давидовича, наголосив, що остання цього року має
презентуватися в Римі та у державі Ватикан, подарував докторантці з історії сестрі Дарії ЧСВВ з нагоди
відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим базиліки Святої Софії в Римі,
свої основі наукові праці, наголосивши, що з усіма його 85 монографіями, науковими Вісниками УУМ та УІК,
всіма числами наукового журналу «Українознавець» можна познайомитися на Сайті Радіо «Воскресіння», та у
Львівській наукові бібліотеці імені Василя Стефаника».

Фото 3. Презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка Віктор Ідзя.
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…Інформацію, про візит в 2017 році до базиліки Святої Софії, та Музею митрополита і патріарха Йосифа
Сліпого, подаємо нище фотографіями…» - наголосив у висновок обговорення директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо…
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Фото. 4. 5. 6. 7. 8. З візиту делегації Інституту Східної Європи до базиліки Святої Софії в 2017 році.
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Зустріч Оргкомітету та вчених Інституту Східної Європи по спорудженню в місті Львові пам’ятника
королю Роману Великомуз мером міста Львова, паном Андрієм Садовим.
26 березня 2019 року відбулась офіційна зустріч Оргкомітету по спорудженню в місті Львові пам’ятника
королю Роману Великому на чолі з директором Інституту Східної Європи з мером Львова, пан Андрій Садовим.
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Мер Львова пан Андрій Садовий розглянув усі основні аргументи висунуті академіком Віктором Ідзьо з
необхідності побудови пам’ятника королю Роману в Львові, пообіцяв подумати над вирішенням проблеми…

З мером Львова паном Андрієм Садовим директор ІСЄ академік Віктр Ідзьо обговорили проект виготовлення
пам’ятника королю Роману Великому, меру була подарована праця «Король Руси-України Роман Великий…

На завершення зустрічі Оргкомітет по спорудженню пам’ятника королю Роману Великому зобов’язався
провести презентацію книги «Українська держава в ІХ-XIV століттях» та взяти активну участь у Міжнародній
науковій конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української
козацької держави в XVII столітті» яку проводить 13 жовтня 2019 року в місті Жовкві Інститут Східної Європи.
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В рамках зустрічі Оргкомітету по спорудженню в місті Львові пам’ятника королю Роману Великому
з мером міста Львова паном Андрієм Садовим віддулось обговорення нової наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя. Нові наукові дослідження на Львівщині. Наукове
видання. - Львів, «Видавнтцтво Інституту Східної Європи», 2019р. - 82с.
26 березня 2019 року в рамках зустрічі Оргкомітету по спорудженню в місті Львові пам’ятника королю
Роману Великому з мером міста Львова паном Андрієм Садовим, в мерії міста Львова, відбулось обговорення
нової наукової праці директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзя «Нові наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках. - Львів, «Видавнтцтво ІСЄ», 2019р.».

…У підсумку обговорення було наголошено, що основну презентацію монографії доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Нові наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» буде проведено
на Міжнародній науковій конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні
Української козацької держави в XVII ст.» яку Інститут Східної Європи проводить у місті Жовкві 13 жовтня
2019 року...
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Участь вчених Інституту Східної Європи у сесії Львівської міської ради, 4 квітня 2019 року.
4 квітня 2019 року в рамках попередньої зустрічі, члени Оргкомітету по спорудженню пам’ятника королю
Роману Великому, зокрема вчені Інституту Східної Європи(ІСЄ): директор Інституту Східної Європи доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо та провідний науковий співробітник відділу «Стародавньої
історії України» ІСЄ Микола Давидович, відвідали сесію міської ради з метою нагадати прохання Оргкомітету
по спорудженню пам’ятника королю Роману, оскільки сесію очолював мер міста Львова, пан Андрій Садовий…

Також у вчених ІСЄ було бажання привернути увагу депутатів Львівської міської ради, преси, до участі у
Міжнародній науковій конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні
Української козацької держави в XVII столітті» яку ІСЄ проводитиме 13 жовтня 2019 року в місті Жовкві…
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Презентація книги «Почесні імена України – еліта держави» у Києві» 9 квітня 2019 року.
9 квітня 2019 року в «Видавництві Логос Україна» у місті Києві, відбулась презентація книги «Почесні імена
України – еліта держави». - К., 2019р., в якій взяв участь директор Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо.

Презентація була організована директором «Видавництва Логос Україна» паном Ярославом Білейчуком,
панею Лесею Білейчук, яка здійснювала інформаційне забезпечення цього довідково-біографічного видання.
На презентації книги «Почесні імена України – еліта держави», директор «Видавництва Логос Україна» пан
Ярослав Білейчук наголосив: «що ця книга «Почесні імена України – еліта держави», яка вийшла в 2019 році,

122

розповідає про окремих визначних людей, державних, наукових, освітніх, мистецьких та громадських діячів
України, які зробили вклад в розбудову України і стали своєрідними світочами сучасної епохи…».
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…Привітав вихід книги «Почесні імена України – еліта держави» в яку включено директора Інституту Східної
Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, голова Вченої Ради Інституту Східної
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Європи, доктор філологічних наук, професор, академік Петро Кононенко з яким було обговорено подальшу
науково-освітню співпрацю в Інституті Східної Європи та в науковому журналі «Українознавець»…
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Засідання Вченої Ради в ІСЄ 14 квітня 2019 року з нагоди дня народження професора Ігоря Огірка.
14 квітня 2019 року з нагоди 67 річниці від Дня Народження заступника директора Інституту Східної
Європи(ІСЄ), доктора фізико-математичних наук, професора Ігоря Огірка, в Інституті Східної Європи відбулось
засідання Вченої Ради. Присутні, завідувачі відділень ІСЄ та члени редколегії журналу «Українознавець»…

...Від колективу Інституту Східної Європи заступника директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), доктора
фізико-математичних наук, професора Ігоря Огірка вшанували палкими привітаннями: директор ІСЄ доктор
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історичних наук, професор, академік В. Ідзьо, завідувач відділу «Філології та журналістики» доктор
філологічних наук, професор З. Партико, завідувач відділу «Християнської філософії» доктор філософії,
професор О. Огірко, доцента Кафедри українознавства ІСЄ кандидата хімічних наук, пані О. Романюк та інші…

В числі подарунків заступнику директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), доктору фізико-математичних
наук, професору І. Огірку була подарована і нова наукова монографія доктора історичних наук. професора,
академіка В. Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині в 2009-2019 роках» якій він надав позитивну рецензію...
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17 квітня 1075 - 17 квітня 2019 року.
Перше відзначення Дня утворення першого Королівства України-Руси
Папою Римським Григорієм VII 17 квітня 1075 в Римі в Інституті Східної Європи.
17 квітня 2019 року на запрошення завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя в Інституті Східної Європи відбулося
відзначення Дня утворення першого Королівства України-Руси Папою Римським Григорієм VII 17 квітня 1075
року в Римі, яке супроводжувалося коронацією князя Ярополка Із’яславовича на першого короля Руси-України.
В презентації наукових праць та публікацій з цієї тематики доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя
взяли участь науковці, викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні діячі які цікавляться
епохою утворення Королівства Руси-України Папою Римським Григорієм VII в ХІ столітті…

Під час відзначення була продемонстрована і обговорена наукова праця завідувача Кафедрою
українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора
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Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», а також його
публікації в київській газеті «День» «З.В. Партико. В.С. Ідзьо. Перше Королівство Руси-України ХІ століття або
втрачена європейськість. Газета «День». - Київ, червер-п’ятниця 25-26 жовтня 2018 року. - № 193-194. - С.21.»
та в Івано-Франківській газеті «Галичина» «П.Парипа. Таємниці історії. Королівський статус. Віктор Ідзьо: є всі
підстави щороку 17 квітня відзначати річницю утворення першого Королівства на Давньоукраїнських землях.
Галичина. Івано-Франківськ, 11 – 17 січня 2019 року. - №3. - С.23.»…
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Атестація провідного наукового співробітника відділу «Стародавньої історії України»
Інституту Східної Європи, Володимира Васильовича Гаюка «Атестатом Доцента», 17 квітня 2019 року.
17 квітня 2019 року в Львові у Інституті Східної Європи, в рамках відзначення 944 - річниці(1075-2019рр.)
утворення першого Королівства України-Руси Папою Римським Григорієм VII 17 квітня 1075 у Римі, відбулась
атестація новим зразком «Атестата Доцента» науковця відділу «Стародавньої історії України» Інституту
Східної Європи(ІСЄ), члена редколегії наукового журналу «Українознавець» Володимира Васильовича Гаюка...
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Атестацію на звання доцента відділу «Стародавньої історії України» В.В. Гаюка, провела Вчена Рада ІСЄ.
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Презентація книги «Почесні імена України – еліта держави» у Львові
в Інституті Східної Європи, 18 квітня 2019 року.
20 квітня 2019 року в Львові в Інституті Східної Європи(ІСЄ), відбулась презентація книги «Почесні імена
України - еліта держави». - К., 2019р., в якій взяли участь вчені ІЄ, редколегія журналу «Українознавець».
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На презентації книги «Почесні імена України – еліта держави», завідувач відділу «Міжнародної
громадянської співпраці» Інституту Східної Європи, юрист Олег Фецяк наголосив: «…дуже добре, що книга
«Почесні імена України – еліта держави», яка вийшла в Києві в 2019 році, яка розповідає про окремих
визначних людей, державних, наукових, освітніх, мистецьких та громадських діячів України, які зробили вклад
в розбудову України включає і директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора,
академіка Віктора Ідзя який розбудовує українську науку…».
…Привітали вихід книги «Почесні імена України – еліта держави» в яку включено директора Інституту
Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, вчені Вченої Ради Інституту
Східної Європи, науковці Інституту Східної Європи та члени редколегії наукового журналу «Українознавець»...
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Історія та старожитності стародавнього Єгипту за дослідженнями кандидата історичних наук,
завідувача відділу «Стародавньої історії України», доцента Інституту Східної Європи Вадима Артюха.
2 травня 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулось обговорення дослідження кандидата
історичних наук, завідувача «Стародавньої історії України», доцента, вченого секретаря Вченої Ради ІСЄ
В.Артюха, який один із перших вчених в ІСЄ розпочав вивчати старожитності стародавнього Єгипту…
В обговоренні дослідження взяли участь всі визначні вчені-історики, релігієзнавці, етнографи ІСЄ...

Спектр досліджень кандидата історичних наук, завідувача «Стародавньої історії України», доцента, вченого
секретаря Вченої Ради Інституту Східної Європи, лауреата Міжнародної премії імені короля Данила Галицького
Вадима Артюха, що сконцентровані під час обговорення, базуються на дослідженні давньоєгипетських
старожитностей, які є як у Єгипті так і в Україні, у львівських музеях, зокрема у Львівському музеї історії
релігії…
Своє дослідження вчений Інституту Східної Європи Вадим Степанович Артюх виклав також в науковому
дослідженні «Старожитності Близького Сходу в колекції Львівського музею історії релігії. Єгипет.»…
Однак усі наукові дослідження з історії стародавнього Єгипту він концентрує в спеціально виданому
Каталозі.
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З метою всеосяжного дослідження давньоєгипетських старожитностей кандидат історичних наук, завідувач
«Стародавньої історії України», доцент, вчений секретар Вченої Ради ІСЄ Вадим Артюх декілька разів
відвідував Єгипет де вивчав старожитності, як на конкретних давніх історичних пам’ятниках так і у єгипетських
музеях…
Отже, по історії старожитностей давнього Єгипту сьогодні в ІСЄ ми знайомимося, як по фото зроблених
Вадимом Артюхом у Єгипті, так і по фото єгипетських артифактів з Львівських музеїв, які подаються нище….
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Слід наголосити, що свої дослідження кандидат історичних наук, завідувач «Стародавньої історії», доцент
Інституту Східної Європи також виклав у спеціально виданому Каталозі старожитностей Єгипту, що є у Львові.
Зразки давньоєгипетських старожитностей з Львівських музеїв продемонстровані під час презентації в ІСЄ…
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У висновок обговорення слід наголосити, що наукові дослідження завідувача «Стародавньої історії
України», доцента ІСЄ Вадима Артюха потребують каталогізації в один Каталог з усієї України...
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Обговорення наукової праці «Король Русі Лев Данилович (1292 - 1301). - Івано-Франківськ “Сімик”, 2019
в Інституті Східної Європи на свято Водохрешчя 4 травня 2019 року.
На свято міста Львова 4 травня 2019 року, в приміщенні Інституту Східної Європи відбулося обговорення
наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних
наук, професора, академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної
Академії Наук Євразії Віктора Ідзя «Король Русі Лев Данилович(1292-1301рр.».

В обговоренні взяли участь завідувачі відділень Інституту Східної Європи: «Санскритології» - доцент
В.Хитрук, «Україно-італійської науки і освіти» - професор Д.Черрай з Риму, «Українсько-польських відносин та
історії України» - К.Хоронжук з Вроцлава, «Чесько-української науки, освіти та культури» - Я.Лорченко з
Праги, «Відродження духовності України» - Є.Шматченко з Дніпра, «Стародавньої історії України» - доцент
В.Артюх, «Українського перекладу» - О.Дудин, «Прикладна лінгвістика» - професор Г.Пасічник з Львова…

З науковою працею директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка
Міжнародної Академії Наук Євразії Віктора Ідзя «Король Русі Лев Данилович (1292 – 1301рр.» можна на
познайомитися у Львівській національній наукові бібліотеці імені Василя Стефаника та у мережі ФСБУК…
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Продовження міжнародної науково-освітньої співпраці Інституту Східної Європи що у Львові (Україна),
з Південно-Східним науковим Інститут що в Перемишлі (Польща) у 2019-2020 роках.
9 травня 2019 року в місті Перемишлі в Республіці Польща, відбулася зустріч доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою українознавства, директора
Інституту Східної Європи(ІСЄ), головного редактора наукового журналу «Українознавець», що в місті Львові
Віктора Ідзя з директором Південно-Східнього наукового Інституту, що в місті Перемишлі, доктором
історичних наук, професором Станіславом Степенем, на предмет подальшої науково-освітньої співпраці в 20192020 роках… В рамках науково-освітньої зустрічі відбулось обговорення нової наукової праці «Наукові
дослідження на Львівщині. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р.» яку
напрацював доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України, завідувач Кафедрою українознавства,
директор Інституту Східної Європи(ІСЄ), редактор журналу «Українознавець», що у місті Львові Віктор Ідзьо.
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Слід наголосити, що наукова співпраця Національного науково-дослідного Інституту українознавства в
Києві, його Філії Кафедри українознавства Інституту Східної Європи у Львові з Південно-Східним науковим
Інститутом що у Перемишлі, на основі укладеної в 1998 році Угоди, сьогодні має 20 - ти літній відлік активної
науково-дослідної співпраці, яка згідно домовленостями сторін, розвиватиметься і у 2019-2020 роках...
На зустрічі 9 травня 2019 року були обговорені науково-освітні аспекти спільного проведення Міжнародних
наукових конференції, розробки спільних науково-освітніх, видавничих європейських грантів, друку в наукових
часописах двох Інститутів наукових праць, створення умов для спільної науково-дослідної та освітньої
співпраці в Львові та Перемишлі. Директором ІСЄ, академіком Віктором Ідзьо також було наголошено, що
13 жовтня 2019 року в місті Жовкві Інститут Східної Європи проводить міжнародну наукову конференцію
«Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII
столітті» на яку запрошуємо дирекцію та вчених Південно-Східного наукового Інституту що в Перемишлі…

На завершення зустрічі для подальшої спільної координації наукової співпраці між керівництвом ПівденноСхідного наукового Інституту, що в місті Перемишлі та Інститутом Східної Європи, що у місті Львові, у 20192020 роках, надаю офіційне запрошення та звернення-клопотання до польських прикордонників директору
Інституту Східної Європи доктору історичних наук, професору Віктору Ідзю, наголосив директор Інституту
Південно-Східного наукового Інституту м. Перемишля, доктор історичних наук, професор Станіслав Степень…
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Презентація в Перемишлі, Республіці Польща наукової монографії доктора історичних наук, професора,
академіка Академії Наук Вищої Школи України, завідувача Кафедрою українознавства,
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях».
19 травня 2019 року в місті Перемишлі у Республіці Польща на запрошення, магістра, доцента Михайла
Козака, одного із визначних активістів Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в
Польщі, відбулась презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях».

Нове видання наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України, завідувача Кафедрою українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя
«Українська держава в ІХ-ХIV століттях» вивчає процеси зародження, становлення та не перервний
політичний, економічний, культурний розвиток українського народу та української держави в ІХ-XIV
століттях… Презентована наукова монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» рекомендована до
друку як Національним науково-дослідним Інститутом Українознавства та всесвітньої історії Міністерства
Освіти і Науки України так і Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи.
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В науковій праці «Української держави в ІХ-ХIV століттях», встановлено, що власне давні та середньовічні
українці створили свою міцну українську європейську державність, яка у продовж багатьох століть
непереривної історії розвитку, кристалізувала в Європі нові прогресивні політичні, економічні та культурнохристиянські форми державного правління, які не загубилися у наступних віках і дали можливість Україні, як
незалежній державі, відродитися у ХХ столітті… Монографія академіка Віктора Ідзя «Українська держава в ІХХIV століттях» встановила дату започаткування української середньовічної держави в ІХ столітті...
Презентована монографія академіка Віктора Ідзьо «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» водночас вивчає
процеси зародження, становлення та непреривний політичний, економічний, культурно-християнський
розвиток українського народу, української держави в ІХ-XIV століттях. Монографія доктора історичних наук,
професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича
та Міжнародної премії імені Данила Галицького, засновника та завідувача Кафедри українознавства Віктора
Ідзя «Українська держава в ІХ-ХIV століттях», є велике наукове надбанням як Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи, оскільки автор виконав її на джерелах за українською та європейською науковою
традицією, а це значить, що Кафедра українознавства Інституту Східної Європи першою популяризуючи
незалежну історію Української держави ІХ-ХIV століть, демонструє державницьку позицію в лоні суспільства
українських вчених, магістрів, студентів, та у ширших колах української міжнародної громадськості…
Характеризуючи наукову монографію доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої
Школи України, лауреата премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені короля Данила
Галицького, засновника та завідувача Кафедри українознавства Інституту Східної Європи доцент Михайло
Козак наголосив: «Монографія «Українська держава в ІХ-ХIV століттях» рецензована чільними докторами
історичних наук, професорами та академіками. З цієї профільної історичної проблематики, 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
німецьких, австрійських, угорських, польських, чеських, вітчизняних джерел, які за сукупністю їх аналізу,
відтворюють зародження і становлення та політичне зміцнення Української держави в ІХ-ХIV століттях, дає
повний опис та аналіз джерел у поєднанні з останніми напрацюваннями української історичної та археологічної
науки». У висновок свого виступу доцент Михайло Козак відзначив: «доктором історичних наук, професором,
академіком АНВШ України, лауреатом премії імені академіка І.П. Крип’якевича та Міжнародної премії імені
Данила Галицького, завідувачем Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи Віктором Ідзьо в
науковій праці «Української держави в ІХ-ХIV століттях», встановлено, що давні та середньовічні українці
створили свою міцну українську європейську державність, яка у продовж багатьох століть непереривної історії
розвитку, кристалізувала в Руси-Україні та Європі нові прогресивні політичні, економічні та культурнохристиянські форми державного правління з ІХ століття, які не загубилися у наступних віках і дали можливість
Україні, як державі, відродитися у ХХ столітті»…
На презентацію наукової монографії до міста Перемишля прибула гостя з міста Вроцлава, історик-магістр,
докторант Вроцлавського Університету Катерина Хоронжук, яка підтримала історико-українознавчу концепцію
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя, яка сконцентрована в його
науковій монографії «Українська держава в ІХ - XIV століттях», наголосивши, що вже була на її першій
науковій презентації в Інституті Східної Європи у Львові, про що засвідчують нище подані фото…
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Слід наголосити, що на презентації автор монографії «Української держави в ІХ-ХIV століттях», доктор
історичних наук, професор, історик-академік Віктор Ідзьо наголосив, що в основі його праці покладена наукова
праця академіка-історика Михайла Грушевського, «Очерк истории украинского народа» яку він видав у СанктПетеррбурзі в 1906 році і в якій академік-історик Михайло Грушевський досліджував історію слов’ян-українців
від рік: Сяну, Дністра, Дніпра й до Дону з І по VIII століття і дальше в класичну феодальну добу - з ІХ по ХIV
століття, як суто не перервну історію українського народу та української держави...
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…У висновок презентацій наукової праці доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя «Української
держави в ІХ-ХIV століттях» слід наголосити, що її автор склав подяку за організацію презентації як доценту
Михайлу Козаку, так і Перемишльському відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, а вчених
Українського Історичного Товариства в Польщі, запросив на міжнародну наукову конференцію «Гетьман
України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті», яку
Інститут Східної Європи проводить 13 жовтня 2019 року в місті Жовкві Львівської області, в конференц-залі
Жовківського замку, за адресою (Площа Вічева 2)…
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Обговорення ІІ видання наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, завідувача
Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) Віктора Ідзя «Святий Папа
Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. - Львів «ПРОМАН», 2019р.».
15 травня 2019 року в Інституті Східної Європи відбулось обговорення ІІ видання наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи, головного редактора журналу
«Українознавець» Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в
ХІ столітті. - Наукове видання. - Львів «ПРОМАН», - Вид. II, 2019р.» яка презентуватиметься в місті Салерно в
Італії на могилі Святого Папи Римського Григорій VII, 25-26 травня 2019 року, за участю української громади…
В обговорені наукової праці взяли участь: І.Огірко, З.Партико, О.Огірко, В.Артюх, О.Фецяк, О.Дудич та інші.

З гостем Інституту Східної Європи з Польщі з Зеленогурського університету, що в місті Зеленій Гурі,
доктором юридичних наук, професором Іваном Панкевичем, який взяв участь у науковій презентації, директор
Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік, завідувач Кафедрою українознавства,
головний редактор наукового журналу «Українознавець» Віктор Ідзьо обговорив науково-освітні аспекти
проведення Міжнародних наукових конференції, розробки науково-освітніх європейських грантів, друку в
наукових часописах наукових праць, створення умов, на основі Угоди, для науково-дослідної співпраці...
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… Директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктором Ідзьо запросив
колектив, вчених, ректора Зеленогурського університету на Міжнародну наукову конференцію «Гетьман
України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті»…
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Круглий стіл на тему «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках»
у Старому Селі Пустомитівського району Львівської області. 19 травня 2019 року.
19 травня 2019 року з 13 години у Старому Селі Пустомитівського району Львівської області відбувся
круглий стіл на тему «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках». В круглому
столі, як співорганізатори, активну участь взяли вчені Інституту Східної Європи(ІСЄ): Ідзьо Віктор
Святославович - доктор історичних наук, професор, академік, віце-президент Академії Наук «Трипільська
Цивілізація», академік Міжнародної Академії Наук Євразії, академік Академії Наук Вищої Школи України,
директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри українознавства; Огірко Олег Васильович - доктор
філософії, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Християнської Філософії” Інституту
Східної Європи; Огірко Ігор Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор Кафедри
українознавства, заступник директора з науково-технічної роботи Інституту Східної Європи; Партико Зіновій
Васильович - доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Філології та
журналістики” Інституту Східної Європи. Модератором круглого столу був юрист ІСЄ, завідувач відділу
“Міжнародної громадської співпраці” Олег Фецяк.

Під час круглого cтолу з доповіддю та презентацією наукової праці «До історії однієї могили на Закерзонні»
витупив директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри українознавства доктор історичних наук,
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професор, академік, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академік Міжнародної Академії
Наук Євразії, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо…
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Від Інституту Східної Європи на круглому столі також виступили з науковими доповідями: доктор
філософії, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Християнської Філософії” Огірко Олег
Васильович та доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Філології
та журналістики” Зіновій Васильович Партико, що внизу на фото…

По темі круглого столу «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках»
директором Інституту Східної Європи завідувачем Кафедрою українознавства доктором історичних наук,
професором, академіком, віце-президентом Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіком Міжнародної
Академії Наук Євразії, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Святославовичем Ідзьо,
організаторам та активним учасникам були подаровані наукові праці, які презентувалися авторам на круглому
столі, зокрема представникам: Старосільської сільської ради, Старосільської школи, голові Пустомитіської
районної ради, представникам Товариств: Лемківщина, Холмщина, вченим учасникам круглого громадських
організацій та отцям Старосільської християнської громади Української Греко-Католицької Церкви та іншим...
У висновок інформаційної статті про активну участь вчених ІСЄ в науково-оствітній діяльності у Старому
селі слід наголосити, що в рамках проведення круглого столу «Початок і наслідки депортації українців із
Закерзоння у 1944-1951 роках» вчені Інституту Східної Європи ознайомилися також з історією Старого села та
Старосільського замку який відвідали перед початком круглого столу і який вразив навіть в зруйнованому
вигляді свою величчю, красою і неповторністю, архітектурною витонченістю та середньовічною
досконалістю… Активно взяли участь у круглому столі і громадські діячі з Товариств: Любачівшина, Надсяння,
Холмщина, Лемківщина та інші, що внизу на фото...
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Історія та старожитності стародавньої Греції за дослідженнями кандидата історичних наук,
завідувача відділу «Стародавньої історії України», доцента Інституту Східної Європи Вадима Артюха.
22 травня 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулось обговорення дослідження кандидата
історичних наук, завідувача «Стародавньої історії України», доцента, вченого секретаря Вченої Ради Інституту
Східної Європи Вадима Артюха, який один із перших вчених в ІСЄ розпочав вивчати старожитності
стародавньої Грпеції… В обговоренні взяли участь всі визначні вчені-історики, релігієзнаці, етнографи ІСЄ...

Спектр досліджень кандидата історичних наук, завідувача «Стародавньої історії України», доцента, вченого
секретаря Вченої Ради ІСЄ, лауреата Міжнародної премії імені короля Данила Галицького Вадима Артюха, що
сконцентровані під час обговорення, базуються на дослідженні давньогрецьких старожитностей, які є як у
Греції так і в Україні, у львівських музеях, зокрема у Львівському музеї історії релігії… Всі основні наукові
праці з цієї проблеми опубліковані дослідником в науковому журналі «Українознавець»...
Своє дослідження вчений Інституту Східної Європи Вадим Степанович Артюх виклав також в науковому
дослідженні «Старожитності стародавньої Греції в колекції Львівського музею історії релігії.»…
Однак усі наукові дослідження з історії стародавньої Греції він концентрує в спеціально виданому Каталозі.
З метою всеосяжного дослідження давньогрецьких старожитностей кандидат історичних наук, завідувач
«Стародавньої історії України», доцент, вчений секретар Вченої Ради Інституту Східної Європи Вадим Артюх
декілька разів відвідував Грецію, Туреччину, де вивчав старожитності, які концентруються в музеях…
Отже, по історії старожитностей давньої Греції сьогодні в ІСЄ ми знайомимося, як по фото зроблених В.
Артюхом у Греції так і по фото давньогрецьких артифактів з Львівських музеїв, які подаються нище….
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Слід наголосити, що свої дослідження кандидат історичних наук, завідувач «Стародавньої історії України»,
доцент, вчений секретар Вченої Ради ІСЄ також виклав у спеціально виданому Каталозі «Колекція античних
старожитностей Львівського музею історії релігії», що знаходиться у місті Львові. Зразки давньогрецьких
старожитностей з Львівських музеїв були продемонстровані під час презентації в ІСЄ… У висновок
обговорення слід наголосити, що дослідження завідувача «Стародавньої історії України», доцента ІСЄ Вадима
Артюха потребують каталогізації давньогрецьких старожитностей в один Каталог для усієї України...
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Обговорення наукової праці «До історії однієї могили на Закерзонні», директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя у Вроцлавській громаді
Перемишльсько-Варшавської митрополії Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ), 24.05.2019р.
24 травня 2019 року на запрошення отцsd Андрія та Івана, парохів Вроцлавської громади УГКЦ відбулось
обговорення у місті Вроцлаві в Польщі наукової праці директора Інституту Східної Європи, доктора історичних
наук, професора, академіка Віктора Ідзя, яка пов’язана з історії українців Вроцлава міжвоєнного періоду…

В обговоренні книги взяли участь вчені, завідувачі відділів ІСЄ, учасники поїздки у італійське місто Салерно
на вшанування Папи Римського Григoрія VII, який створив у ХІ столітті Українське Королівство...

Під час зустрічі з отцем Андрієм також обговорено питання наукової презентації праці доктора історичних
наук, професора В, Ідзя «До історії однієї могили на Закерзонні» у вроцлавській громаді УГКЦ у 2020 році...
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Священник вроцлавського собору УГКЦ, отець Іван провів екскурсію по українському собору, розповів про
його історію та християнські святині які в ньому зберігаються, зокрема показав місце де покоївся святий Генріх
захисник міста Вроцлава, що загинув захищаючи місто від монголо-татар, мощі якого вивезено в Німеччину…

На завершення зустрічі, автор праці «До історії однієї могили на Закерзонні», директор ІСЄ, доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо подарував один її примірник вроцлавській громаді УГКЦ…
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Обговорення наукової праці «Король Руси-України Роман Великий», директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя у неапольській громаді
Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ), 24-27 травня 2019 року.
24-27 травня 2019 року на запрошення отця Тараса Зуба, пароха Неапольської громади УГКЦ та дяка
Неапольської громади УГКЦ пана Василя Гусака відбулось обговорення у місті Неаполі наукової праці «Король
Руси-України Роман Великий» директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя,...
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В обговоренні книги взяли участь вчені, завідувачі відділів Інституту Східної Європи, учасники поїздки у
італійське місто Салерно на вшанування Папи Римського Григорія VII, який створив у ХІ столітті Українське
Королівство... Під час зустрічі з отцем Тарасом також обговорено питання наукової презентації праці доктора
історичних наук, професора Віктора Ідзя «Папа Римський Інокентій IV (1243-1254), король Русі - України
Данило Романович Галицький(1253-1264). До питання релігійних та політичних взаємовідносин Української
держави та Римської Церкви в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2019. - 68с.» у неапольській громаді Української
Греко-Католицької Церкви у 2021 році...
Священник неапольського собору УГКЦ, отець Тарас провів екскурсію по українському собору, розповів про
його історію та християнські святині які в ньому здавна зберігаються…
На завершення зустрічі, автор презентованої в українському соборі наукової праці «Король Руси-України
Роман Великий», директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо
подарував один примірник неапольській громаді Української Греко-Католицької Церкви…
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Вчені, завідувачі відділів Інституту Східної Європи, учасники поїздки у італійське місто Салерно на
вшанування Папи Римського Григoрія VII, також відвідали собор святого Януарія де вшанували мощі святого
Януарія…

У висновок інформаційної статті слід наголосити, що перебуваючи в неапольському соборі святого Януарія,
вчені, завідувачі відділів Інституту Східної Європи, учасники поїздки у італійське місто Салерно, особливою
своєю молитвою помолилися і вшанували пантен-могигу Папи Римського Іннокентія IV який коронував
найвизначнішого українського володаря України-Руси у ХІІІ столітті великого князя і короля Данила І
Галицького…
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Обговорення науково-освітньої співпраці директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя з настоятилем Салезіанського Інституту імені святого Домініка
у Салерно, доном Паскуалем, 25 травня 2019 року.
25 травня 2019 року в місті Салерно в Італії у Салезіанському Інституті, відбулось обговорення
налагодження науково-освітньої співпраці директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзя з настоятелем Салезіанського Інституту імені святого Домініка у Салерно, доном Паскуалем...
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Вченим - салезіянам були продемонстровані як наукові праці, такі публікації в газетах «Галичина» та
«День»… В обговоренні налагодження науково-освітньої співпраці взяли участь вчені, завідувачі відділів
Інституту Східної Європи, учасники поїздки у місто Салерно на вшанування Папи Римського Григорія VII, який
створив у ХІ столітті Українське Королівство.
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Під час зустрічі було наголошено, що Інститут Східної Європи вже має досвід співпраці з вченимисалезіянами в Україні, зокрема з доктором, професором, отцем-салезіянином Михайло Пришляком, наукові
праці якого ІІ Томи «Історії Філософії» за участю вчених-рецензентів, Інститут Східної Європи що у Льовові,
зможе презентувати в 2020 році у Салезіанському Інституті у місті Салерно…
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Вшанування Папи Римського Григорія VII в місті Салерно за участю вчених Інституту Східної Європи.
25 травня 2019 року в день вшанування патрона міста Салерно, святого Папи Римського Гриногія VII, на
запрошення настоятеля собору, отця дона Міхеела, в супроводі отця Івана Борина голови УГКЦ міста Салерно,
делегація ІСЄ прибула в собор Святого Матея де покоється святий Папа Римський Григорій VII, для презентації
наукової праці «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті».

З нагоди урочистого вшанування громадою міста Салерно святого Папи Римського Григорія VII, настоятелю
собору святого Матея в Салерно отцю дону Міхеелу була подарована наукова праця доктора історичних наук,
професора, академіка, директора Інститутом Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті»… Слід наголосити, що у вшануванні святого Папи Римського Григорія
VII взяли участь і «Лицарі Гробу Господнього», більш відомі в Україні як «Храмовики», які були засновані
Папою Григорієм VII і які завжди боролися за християнську віру… З «Лицарями Гробу Господнього» було
домовлено наступну презентацію книги Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-
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України в ХІ столітті» провести в 25 травня 2010 року італійською мовою за участю українських козаків, які
теж боролися за Віру Христову і обговорити християнську співпрацю між «Лицарями Гробу Господнього» та
українськими козаками...

Під час урочистостей, виступаючи перед громадськістю міста Салерно, настоятель собору святого Матея
також наголосив, що на вшанування до міста Салерно на 25 травня 2019 року вперше запрошені і прибули гості
з України: історики, філософи, мистецтвознавці з Інституту Східної Європи, яких очолює доктор історичних
наук, професор, академік, директор Інститутом Східної Європи Віктор Ідзьо, який є і автором подарованої праці
написаної українською мовою «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»…
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Надіємось, наголосив отець Міхеель, що наступного 2020 року, ми всі будемо разом втішатися її італійським
перекладом... Наголошу тільки, що за висновками цієї наукової праці, як мені сказав отець Іван, парох УГКЦ
міста Салерно, Папа Григорій VII в ХІ столітті надав Україні - Королівство, за що українці разом з нами
італійцями сьогодні і вшановують святого Папу Римського Григорія VII, який покоїться в нашому соборі…
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На завершення вшанування вчені з ІСЄ помолилися біля мовзолею Папи Рисмського Григорія VII, який
надав Україні Королівство у 1075 році, а також вшанували святого Матея, який покоїться у соборі м. Салерно…
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У висновок складаємо ПОДЯКУ отцю ІВАНУ, Голові громади УГКЦ м. Салерно за допомогу і співпрацю…
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Подорож в сучасне італійське і давньоримське місто Помпею.
В рамкам презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»,
25 травня 2019 року за запрошенням Голови громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно
отця Івана Борина, відбулась поїздка в сучасне та давнє місто Помпею де було відвідано як Кафедральний
собор Святої Діви Марії так і християнський храм в Помпеї громади УГКЦ, що на фото.

Вченим Інституту Східної Європи також завдяки старанню отця Івана Борина, відвідано музей під відкритим
небом - руїни давньоримського міста Помпеї, що було засипане внаслідок виверження вулкану з гори Везувій…
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної
Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»
у громаді Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно.
26 травня 2019 року на запрошення Голови громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно
отця Івана Борина, в церкві УГКЦ імені святого Андрія Первозванного, відбулась презентація наукової праці
доктора історичних наук, професора, академіка, директора ІСЄ Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII
засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», яка вийшла в Львові у видавництві «Проман» у 2019 році.

Представив українській греко-католицькій громаді місті Салерно, українським та італійським вченим міста
Салерно гостя з Львова, доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи
Віктора Ідзя, Голова громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно отець Іван Борин, який
наголосив, що доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, як вчений очолює в Інституті Східної
Європи також відділення Кафедри українознавства «Християнська історія». Він є автором багатьох наукових
монографії з історії українського християнства, української християнської культури та християнської
археології... Сьогоднішнє наукове дослідження, яке привело його до італійського міста Салерно до української
греко-католицької громади безпосередньо пов’язане з історією як нашого міста, передусім кафедрального
собору святого Матея так і конкретною історію з історії України ХІ століття, яку дослідив у своїй праці
професор Віктор Ідзьо. Хочу лиш наголосити, що наукова праця доктора історичних наук, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України, завiдувача Кафедрою українознавства та директора Інституту Східної
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Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»
досліджує міжнародну діяльність Руси-України в другій половині ХІ століття в епоху утворення королівства
Руси-України в ХІ столітті Папою Римським Григорієм VII у 1075 році, який покоїться в кафедральному соборі
Святого Матея в італійського міста Салерно.

Тому дякую всім хто завітав сьогодні на презентацію, всім хто цікавиться історією зародження та
становлення християнства в Україні і надаю слово для презентації праці її автору доктору історичних наук,
професору, академіку Віктору Ідзю…
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…В першу чергу перед тим як викласти основні положення свого наукового дослідження яке я
сконцентрував у свої й науковій праці «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник Королівства РусиУкраїни в ХІ столітті», я хочу скласти подяку редакціям українських газет «Галичина» та «День», які
опублікованими статтями, підтримали мої концептуальні висновки щодо утворення Папою Григорім VII 17
квітня 1075 року Українського Королівства.

Що стосується самої праці, то наголошу, що у науковому дослідженні «Святий Папа Римський Григорій VII
- засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» я дослідив історію України в ХІ століття в епоху правління
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великого київського князя і короля Із’яслава Ярославовича “Великого”та його сина офіційно коронованого в
Римі Папою Римським Григорієм VII короля Руси-України Ярополка Ізяславовича в 1075 році.
Проаналізував джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Вікіпедії, Кодексу Гертруди,
Російських державних архівів, Російських державних бібліотек, які дали йому підстави наголосити на утворенні
в королівства Руси-Україні в ХІ столітті в 1075 році, як української західноєвропейської держави.
У своїй праці я на фактологічному джерельному матеріалі висвітлив роль українських політичних,
культурних і релігійних організацій та діячів в політичному та культурно-християнському розвитку Української
держави в ХІ столітті з у взаємовідносинах з Папою Римським Григорієм VII - засновником Королівства РусиУкраїни у 1075 році, відтворив політико-християнську історію України ХІ століття у стосунках з Центральною
та Західною Європою в час утворення королівства Руси-України в ХІ столітті Папою Римським Григорієм VII
за аналізом джерел з архіву Папи Римського Григорія VII та свідчень з “Кодексу Гертруди”.
У науковій праці я також розкрив роль великих князів Руси-України Ізяслава Ярославовича і його сина
Ярополка Ізяславовича в утвердженні Королівства Руси-України в другій половині ХІ століття, як держави
західноєвропейського зразку.
У висновок виступу наголошу, що наукова праця «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті» на підставі літописних, архівних, письмових джерел, наукових праць,
вперше апробується до відзначення 1000 - ліття утворення української західноєвропейської державності (10752075рр.).
Праця рецензована визначними рецензентами - релігійєзнавцями, один із яких доктор філософії, професор,
завідувач відділу «Християська філософія» Олег Огірко сьогодні сидить поруч мене в президії, він приїхав у
італійське місто Салерно, щоби вшанувати засновника Українського Королівства Святого Папу Григорія VII…

Усіх хто придбає мою працю отримає нові знання з історії української християнської церкви ХІ століття…
На завершення першої сьогоднішньої презентації наукової праці «Святий Папа Римський Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» я хочу скласти велику Подяку Голові громади Української
Греко-Католицької Церкви у місті Салерно отцю Івану Борину та вручити йому Грамоту від Інституту Східної
Європи текст якої звучить так: «Нагороджується Грамотою Інституту Східної Європи в 2019 році Голова
громади Української Греко-Католицької Церкви в місті Салерно в Італії, отець Іван Борин з нагоди 994
річниці(1075-2019рр.) утворення Королівства Руси-України Папою Римським Григорієм VII в ХІ столітті та за
сприяння вченим Інституту Східної Європи у проведенні презентації наукової праці «Святий Папа Римський
Григорій VII» в українській греко-католицькій громаді міста Салерно. Вельмишановний отче Іван Борин –
вчені науково-дослідних та освітніх відділень «Україно-італійського християнства», «Християнської
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духовності», «Християнської історії», «Християнської філософії», «Відродження духовності України»
«Стародавньої історії України», «Космології», «Міжнародної громадської співпраці», Кафедри українознавства
Інституту Східної Європи зичать Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя і радості від життя, християнської
любові від людей. Нехай організаторсько-християнська снага та любов яку Ви віддаєте українцям грекокатоликам міста Салерно, українцям-науковцям та паломникам до міста Салерно повертається Вам сторицею. З
роси Вам і води!
Директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, головний редактор наукового
журналу «Українознавець», доктор історичних наук, професор, академік, віце-президент Академії Наук
«Трипільська цивілізація», академік Академівї Наук Вищої Школи України, лауреат Міжнародної наукової
премії ім. Короля Данила Галицького, лауреат наукової премії ім. академіка Івана Крип’якевича - Віктор Ідзьо».
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка,
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Руси-України – Роман Великий»
у громаді Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно.
26 травня 2019 року на запрошення Голови громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно
отця Івана Борина, в церкві УГКЦ імені святого Андрія Первозванного, відбулась друга презентація наукової
праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя
«Король Руси-України – Роман Великий», яка вийшла в Львові у видавництві «Проман» у 2018 році.

Праця рецензована визначними рецензентами, один із яких доктор філософії, професор, завідувач відділу
«Християнська філософія» Інституту Східної Європи Олег Огірко тут присутній і надасть свою рецензію…
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…В першу чергу я хочу скласти подяку редакції української газети «Галичина», яка опублікованими статтями,
підтримали мої концептуальні висновки, які я сконцентрував у праці «Король Руси-України - Роман Великий».

…Даруючи книгу Голові громади Української Греко-Католицької Церкви міста Салерно отцю Івану Борину
для всіх присутніх наголошу: « …в цьому дослідженні подано історію України початку ХІІІ століття в епоху
правління великого князя і короля Романа Мстиславовича Галицького в 1200-1205 роках...
В праці також з’ясовую питання розвитку Української держави в новій королівській столиці, в місті Галичі,
на початку ХІІІ століття, в епоху правління великого князя і короля Руси-України Романа Мстиславовича
Галицького, посилаючись на літописні, архівні, письмові джерела та наукові праці з бібліотек Ватикану,
більшість з яких апробовано вперше. У науковій праці також з’ясовую роль великої княгині Анни, дружини
короля Романа Мстиславовича Галицького в утвердженні Руського королівства в середині ХІІІ століття та його
вступі до Союзу Католицьких держав. Княгиня була визнана однією з найяскравіших жіночих постатей тих
часів, здатаних керувати українською державою».
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Обговорення науково-освітньої співпраці в місті Салерно
з доктором педагогіки, докором філософії, професором Бенедетто Д’арміні.
26 травня 2019 року після успішних проведень презентацій наукової праці «Святий Папа Григорій VII
засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» в місті Салерно, завдяки активній християнській співпраці
отця УГКЦ Івана Борина з вченими міста Салерно, вчені Інституту Східної Європи (ІСЄ) на чолі з доктором
історичних наук, професором, академіком, директором ІСЄ Віктором Ідзьо були запрошені в гості визначним
священником, педагогом та філософом міста Салерно доктором педагогіки, докором філософії, професором
доном Бенедетто Д’арміні для обговорення подальшої науково-освітньої співпраці, зокрема презентації
наукової праці «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» італійською
мовою в Салерно у 2020 році...

Визначний вчений в Салерно, доктор педагогіки, докор філософії, професор дон Бенедетто Д’арміні подякував
за науково працю про Папу Григорія VII і наголосив, що готовий співпрацювали з вченими з ІСЄ і в 2020 році...
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Ознайомлення з християнською історією та християнською культурою держави Ватикан та собору
Святого Петра на запрошення Владики Української Греко-Католицької Церкви,
каноніка Ватиканського собору «Санта Марія Маджоре» Іринея Білика.
28 травня 2019 року делегація Інституту Східної Європи приїхала у державу Ватикан, у вічне місто Рим для
ознайомлення з християнською історією та християнською культурою держави Ватикан та собору Святого
Петра на запрошення Владики Української Греко-Католицької Церкви, каноніка Ватиканського собору «Санта
Марія Маджоре» Іринея Білика.
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Канонік Папської базиліки «Сента Марія Маджоре», шляхетний Владика Іриней Білик всесторонньо
ознайомив делегацію Інституту Східної Європи з християнською історією, культурою та мистецькими
цінностями держави Ватикан та собору Святого Петра, продемонстрував українські християнські цінності,
мозаїчні стели з портретами святих великих князів Руси-України Володимира та Ольги….
Вчені Інституту Східної Європи відвідали крипту під собором, де покоїться Святий апостол Петро,
помолилися біля пантеону Святого Української Греко-Католицької Церкви Йосафата Кунцевича та Святого
Папи Римського Івана - Павла ІІ та інших Святих та Римських Пап, що розбудовували Вселенську Церкву…
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На завершення ознайомлення з визначними християнськими пам’ятками держави Ватикан та собору святого
Петра в Римі, вчені Інституту Східної Європи, дякуючи старанням шляхетного Владики Іринея Білика, каноніка
Папської Базики «Санта Марія Маджоре», яку складаємо велику ПОДЯКУ, мали також можливість ще й
познайомитися з державою Ватикан, площею святого Петра та містом Римом з оглядового майданчика що
знаходиться під куполом собору Святого Петра, фактично під його хрестом, про що демонструємо фото …
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка,
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король Руси-України – Роман Великий»
у Посольстві України при Святому Престолі в Римі.
28 травня 2019 року на запрошення Посла України при Святому Престолі, шляхетної пані Тетяни Іжевської,
відбулась презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи (ІСЄ) Віктора Ідзя «Король Руси-України – Роман Великий», яка вийшла в Львові у
видавництві «Проман» у 2018 році. Редактором і меценатом ІІ видання є провідний науковий співробітник ІСЄ
пан Микола Давидович.
Праця рецензована визначними рецензентами, один із яких доктор філософії, професор, завідувач відділу
«Християнська філософія» Інституту Східної Європи Олег Огірко присутній на презентації в Посольстві…

На презентації автор книги доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо для присутніх
наголосив: «В першу чергу я хочу скласти подяку редакції української газети «Галичина», яка опублікованими
статтями, підтримали мої концептуальні висновки, які я сконцентрував у праці «Король Руси-України – Роман
Великий» ». …Даруючи ІІ видання монографії Послу України при Святому Престолі шляхетній пані Тетяні
Чижевській, для всіх присутніх наголошу: «…в цьому дослідженні подано історію Руси-України початку ХІІІ
століття в епоху правління великого князя і короля Романа Мстиславовича Галицького, який правив у 12001205 роках і у травні 1204 року в Галичі в кафедральному соборі, був коронований на короля Руси-України
Папою Іннокентієм ІІІ.…Родзинкою ІІ видання є приведені нові факти з біографії короля Руси-України Романа
Великого. Так за дослідженнями київського історика О.Головка, батько короля Романа Великого, великий
київський князь Мстислав Ізяславович, був сином Ізяслава і принцеси Агнеси з імператорської родини
Гогенштавфенів. В дитинстві княжич Роман якийсь час виховувався при імператорському дворі ЗахідноРимської імперії де був на вихованні у імператорській родині своєї бабусі, принцеси Агнеси, зокрема близьких
до імператорського двору монахів бенедиктинців у столиці Тюрінгії, місті Ерфурті. Ставши могутнім
володарем західно-європейського типу, великим київським князем і королем Руси-України, як вдячність за
виховання бенедиктинцям, король Роман став натхненником розбудови Ертфуртського монастиря Святого

194

Петра, якому пожертвував 20 гривень срібла, по тих часах, це велика сума грошей, про що відзначено в літописі
Ерфуртського монастиря, та відзначено в праці.
Таким чином, король Руси-України Роман по лінії бабусі принцеси Агнеси Гогенштавфен був близьким
родичем західно-європейської імператорської фамілії Гогенштавфенів… Якщо це так, то стає зрозуміло чому
так швидко весною 1204 року в Галичі, Папа Римський Інокентій ІІІ коронував на короля Русі-України великого
князя Романа, оскільки великий князь Руси-України Роман був внуком принцеси Ангеси Гегенштавфен,
правнуком імператора Священної Римської імперії Фрідріха Барбаросси і мав пряме кровне відношення, по
жіночій лінії, до правлячої імператорської родини Західно-Римської імперії. Також стає зрозумілим, чому
могутній король Руси-України Роман Великий в боротьбі за імператорський престол у Західно-Римської імперії,
виступив на боці свого родича, рідного дядька, по бабусі принцесі Агнесі Гогенштавфен, сина імператора
Священної Римської імперії Фрідріха Барбаросси – принца Філіпа Гогенштавфена, короля “Швабського”…
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У висновок наголошу, що обидва тогочасні могутні європейські володарі - родичі, Філіп і Роман були ще й
шваграми, вони були одружені з рідними сестрами - візантійськими принцесами Іриною та Анною, дочками
візантійського імператора Іссака ІІ Ангела, що остаточно зміцнювало їх родинний військово-політичний
союз…».
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Презентація наукової праці директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті» у посольстві України при Святому Престолі в Римі.
28 травня 2019 року на запрошення посла України при Святому Престолі в Римі пані Тетяни Іжевської
відбулась презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»,
яка вийшла в Львові у видавництві «Проман» у 2019 році.

Представила присутнім на презентації доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи Віктора Ідзя, посол України при Святому Престолі пані Тетяна Іжевська яка наголосила, що
доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, як вчений очолює в Інституті Східної Європи також
відділення Кафедри українознавства «Християнська історія». Він є автором багатьох наукових монографії з
історії українського християнства, української християнської культури та християнської археології...
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Сьогоднішнє наукове дослідження пов’язане з історією України ХІ століття, яка досліджує міжнародну
діяльність Руси-України в другій половині ХІ століття в епоху утворення Королівства Руси-України в ХІ
столітті Папою Римським Григорієм VII у 1075 році, який покоїться в кафедральному соборі святого Матея в
Салерно. Праця рецензована визначними рецензентами, один із яких доктор філософії, професор, завідувач
відділу «Християнська філософія» Інституту Східної Європи Олег Огірко тут присутній і надасть свою
рецензію… В першу чергу, наголосив автор наукової праці доктор історичних наук, професора, академік Віктор
Ідзьо, я хочу скласти подяку редакціям українських газет «День» та «Галичина» які опублікованими статтями,
підтримали мої концептуальні висновки, які я сконцентрував у праці «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті», щодо утворення Папою Римським Григорім VII 17 квітня 1075 року
Українського Королівства.

Що стосується самої праці, то наголошу, що у науковому дослідженні «Святий Папа Римський Григорій VII
- засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» я дослідив історію України в ХІ століття в епоху правління
великого київського князя і короля Із’яслава Ярославовича “Великого” та його сина офіційно коронованого в
Римі Папою Римським Григорієм VII короля Руси-України Ярополка Ізяславовича в 1075 році.
…Проаналізував джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Вікіпедії, Кодексу Гертруди,
Російських державних архівів, Російських державних бібліотек, які дали йому підстави наголосити на утворенні
в королівства Руси-Україні в ХІ столітті в 1075 році, як української західноєвропейської держави…
У своїй праці я на фактологічному джерельному матеріалі висвітлив роль українських політичних,
культурних і релігійних організацій та діячів в політичному та культурно-християнському розвитку Української
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держави в ХІ столітті з у взаємовідносинах з Папою Римським Григорієм VII - засновником Королівства РусиУкраїни у 1075 році, відтворив політико-християнську історію України ХІ століття у стосунках з Центральною
та Західною Європою в час утворення королівства Руси-України в ХІ столітті Папою Римським Григорієм VII
за аналізом джерел з архіву Папи Римського Григорія VII та свідчень з “Кодексу Гертруди”.
У науковій праці я також розкрив роль великих князів Руси-України Ізяслава Ярославовича і його сина
Ярополка Ізяславовича в утвердженні Королівства Руси-України в другій половині ХІ століття, як держави
західноєвропейського зразку.

У висновок виступу наголошу, що наукова праця «Святий Папа Римський Григорій VII - засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті» на підставі літописних, архівних джерел, наукових праць, вперше
апробується до відзначення 1000 тисячоліття утворення української західноєвропейської державності (10752075рр.)…
Слід також наголосити, що в Посольстві України при Святому Престолі презентувалася праця завідувача
відділу «Космології» ІСЄ, доцента Геннадія Гриценка «Біблія чисел», яка зацікавила вчених Посольства…
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На завершення зустрічі, під час якої відбулися презентації книг в Посольстві України при Святому Престолі,
вчені Інституту Східної Європи подякували пані Посту Тетяні Іжевській за запрошення та подаровані книги…
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Презентації наукових праць вчених Інституту Східної Європи
у ватиканському соборі «Санта Марія Маджоре» у Римі 28 травня 2019 року.
Подорож делегації Інституту Східної Європи (ІСЄ) та презентація наукових праць вчених ІСЄ у
ватиканському соборі «Санта Марія Маджоре» у Римі 28 травня 2019 році було здійснено завдяки запрошенню
каноніка собору «Санта Марія Маджоре», владики Української Греко-Католицької Церкви Іринея Білика…

Делегації ІСЄ в час презентації наукових праць у ватиканському соборі «Санта Марія Маджоре» у Римі.
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Слід наголосити, що в 2017 році вчені Інституту Східної Європи разом з каноніком собору «Санта Марія
Маджоре» владикою Української Греко-Католицької Церкви Іринеєм Біликом презентували в соболрі наукову
працю про Папу Римського Климента VIIIІ, як укладача Берестейської унії, яку напрацював директор Інституту
Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо «Українська Греко-Католицька
Церква – згідно свідчень джерел російських архівів»…
Презентації наукових праць 28 травня 2019 року розпочались із подарунку в папському кабінеті собору
«Санта Марія Маджоре» Владиці Іринею вишитого бісером косівськими майстрами образу Святої вечері…
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Делегація з Інституту Східної Європи, що приїхала з України з міста Львова подарувала Владиці Іринею
Білику, символ Львова – кахлевого Лева, а також книги та відкритки з історії та культури давнього Львова…

Першим відкрив презентацію наукових праць вчених Інституту Східної Європи, директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо «Святий Папа Григорій VII засновник
Королівства Руси-України в ХІ столітті», який наголосив: «В першу чергу перед тим як викласти основні
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положення свого наукового дослідження яке я сконцентрував у свої й науковій праці «Святий Папа Римський
Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті», я хочу скласти подяку редакціям українських
газет «Галичина» та «День», які опублікованими статтями, підтримали мої концептуальні висновки щодо
утворення Папою Григорім VII 17 квітня 1075 року Українського Королівства…

Що стосується самої праці, то наголошу, що у науковому дослідженні «Святий Папа Римський Григорій VII
- засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» я дослідив історію Руси-України в ХІ століття в епоху
правління великого київського князя і короля Із’яслава Ярославовича “Великого” та його сина офіційно
коронованого в Римі Папою Римським Григорієм VII короля Руси-України Ярополка Ізяславовича в 1075 році.
Проаналізував джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Вікіпедії, Кодексу Гертруди,
Російських державних архівів, Російських державних бібліотек, які дали йому підстави наголосити на утворенні
в королівства Руси-Україні в ХІ столітті в 1075 році, як української західноєвропейської держави.
У своїй праці я на фактологічному джерельному матеріалі висвітлив роль українських політичних,
культурних і релігійних організацій та діячів в політичному та культурно-християнському розвитку Української
держави в ХІ столітті у взаємовідносинах з Папою Римським Григорієм VII - засновником Королівства РусиУкраїни у 1075 році, відтворив політико-християнську історію України ХІ століття у стосунках з Центральною
та Західною Європою в час утворення Королівства Руси-України в ХІ столітті Папою Римським Григорієм VII
за аналізом джерел з архіву Папи Римського Григорія VII та свідчень з “Кодексу Гертруди”. У науковій праці я
також розкрив роль великих князів Руси-України Ізяслава Ярославовича і його сина Ярополка Ізяславовича в
утвердженні Королівства Руси-України в другій половині ХІ століття, як держави західноєвропейського зразку.
Праця рецензована визначними рецензентами - релігійєзнавцями, один із яких доктор філософії, професор,
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завідувач відділу «Християська філософія» Олег Огірко сьогодні сидить поруч мене в президії. Він приїхав у
Ватикан, щоби вшанувати засновника Українського Королівства в ХІ столітті, Святого Папу Григорія VII…».
Офіційний рецензент праці доктор філософії, професор Олег Огірко у своє мову виступі наголосив: «…
наукова праця доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України, завiдувача
Кафедрою українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Святий Папа Римський
Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті» дослідила міжнародну діяльність РусиУкраїни в другій половині ХІ століття в епоху утворення Королівства Руси-України в ХІ столітті Папою
Римським Григорієм VII у 1075 році, який покоїться в кафедральному соборі святого Матея в місті Салерно…
Праця на аналізі конкретних джерел, довела, що внаслідок утворення Українського Королівства Папою
Римським Григорієм VII у 1075 р., український народ уже в ХІ столітті ввійшов у західноєвропейський світ»...
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Наступним презентував свою наукову працю «Числа Біблії», якій надали позитивні рецензії доктор фізикоматематичних наук, професор, заступник директора з науково-технічних питань ІСЄ Ігор Огірко, та завідувач
відділу «Християнська філософія» ІСЄ, доктор філософії професор Олег Огірко, завідувач відділу «Космології»,
доцент Інституту Східної Європи Геннадій Гриценко, який наголосив: «що його праця, зокрема аналіз чисел
Біблії доказує, що Біблія є дійсно відповідає засадам християнської віри, релігії, культури та ідеології…».
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На завершення презентації вчених ІСЄ у ватиканському соборі «Санта Марія Маджоре» з своїм
дослідженням «Раннє християнство стародавньої України» виступив вчений секретар Вченої Ради Інституту
Східної Європи, завідувач відділу «Стародавньої історії України» кандидат історичних наук, доцент Вадим
Артюх, який наголосив: « що раннє християнство в Україні VIII-Х століть є предметом історичного,
топографічного та археологічного дослідження всього його життя. Ним відкриті як ранньохристиянські
святилища так і християнські церкви, монастирі на території Подністров’я які датуються ІХ-XIII століттями...

Після успішних наукових презентацій, в супроводі каноніка собору «Санта Марія Маджоре» владики Іринея
Білика, делегація Інституту Східної Європи пройшла екскурсію по найстародавнішому папському собору, який
був закладений в 356 році Вчені ІСЄ помолилася та вшанували біля мавзолею Папи Римського Климента VIІІ –
засновника Української Греко-Католицької Церкви, оглянули мавзолей цього визначного Папи Римського…
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На завершення гостювання, вчені Інституту Східної Європи з владикою Іринеєм Біликом оглянули мозаїки
та скульптури собору, заколядували перед «Яслами Ісуса Христа», що є у соборі «Санта Марія Маджоре». Вчені
Інституту Східної Європи на завершення подякували Владиці УГКЦ Іринею Білику за запрошення, організацію
науковою презентації та цікаву екскурсію яка познайомила з історією та християнською культурою собору…
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29 травня 2019 року офіційна зустріч вчених Інституту Східної Європи
з Папою Римським Франциском на площі Святого Петра у державі Ватикан.
29 травня 2019 року з 9 годин, 30 хвили, відбулась офіційна зустріч християн Вселенської Церкви з Папою
Римським Франциском на площі Святого Петра у державі Ватикан…
До присутніх гостей з усіх країн світу на площі Святого Петра у державі Ватикан звернувся Святійший отець
Папа Римський Франциск, який благословив усіх присутніх та побажав молитися християн за мир в усьому
світі...
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Вітаючи сектор де знаходилася делегація з України, з Інституту Східної Європи, яка вітала Папу помахами
українського прапора, Святіший отець Папа Франциск теж привітав українців, як бачимо з поміщеного фото…
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Директор Інституту Східної Європи, доктор історичних науке, професор, академік
Віктор Святославович Ідзьо - «Лицар Вітчизни» та кавалер ордена «Золотий хрест честі і звитяги».
2 червня 2019 року генеральна дирекція Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління
та Науково-експертна рада Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття» рішенням Науково-експертної ради
Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття» удостоїла Почесним званням «Лицар Вітчизни» з врученням
Ордена «Золотий хрест честі і звитяги», Диплома, іменної зброї оригінальної лицарської шаблі та нагрудного
знака «Лицарський Легіон України» історика-професора Віктора Святославовича Ідзьо.

Віктор Святославович Ідзьо – «Лицар Вітчизни»
та Кавалер ордена «Золотий хрест честі і звитяги».
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В офіційному нагородному офіційному документі, який поданий нище, за підрисом директора ВНДЦУ В.В.
Возняка наголошено: «що професор Віктор Святославович Ідзьо удостоївся цих відзнак за високу національну
гідність, активну участь у збереженні та захисті Української держави, за щоденну клопітку працю, що
підтримує соціально-економічну та військову міцність України, за безпосередню участь в загальносуспільних
процесах, за відданість справі ефективного управління та вагомий особистий внесок у розвиток країни…».
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Презентація відділу «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа Великого»
в Інституті Східної Європи, 13 червня 2019 року.
13 червня 2019 року в Львові в Інституті Східної Європи, відбулась презентація нового відділу «Дослідження
епохи правління в Руси-Україні короля Романа Великого».

Як було наголошено на презентації, відділ «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа
Великого» в Інституті Східної Європи відкрито: «… у зв’яку з 815 річницею коронації великого князя РусиУкраїни Романа Мстиславовича на короля Руси-України (1204-2019рр.) та з необхідністю всестороннього
вивчення епохи державного правління в стародавній Руси-Україні великого князя і короля Романа
Мстиславовича Великого.
Відділ «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа Великого» також створено для
виховання українського середньовічного військового мистецтва та подолання російської військової агресії...
Завідувачем відділу «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа Великого», як наголошено
в наказі: «призначено провідного наукового співробітника відділу «Стародавньої історії України» Інституту
Східної Європи пана Миколу Давидовича.
Завідувачу відділу «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа Великого» пану Миколі
Давидовичу подати концепцію та план розвитку відділення на розгляд вченої ради Інституту Східної Європи до
13 жовтня 2019 року.
На презентації відділу «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа Великого» окрім
співробітників Інституту Східної Європи були представники Львівської спілки офіцерів, громадські діячі міста
Львова…
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Презентація ХІХ Випуску наукового журналу «Українознавець». - Львів, 2019р.
17 червня 2019 року на запрошення директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя в приміщенні Львівської наукової
бібліотеки, відбулась презентація ХІХ Випуску наукового журналу «Українознавець».
В презентації взяли участь науковці, викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні діячі які
цікавляться науковою діяльністю друкованого органу Інституту Східної Європи - «Українознавець»…

На презентації ХІХ Випуску наукового журналу «Українознавець» для вчених з редакційної ради і
редколегії, для вісх гостей: науковців, викладачів вузів, гімназій, шкіл, громадських, культурних, релігійних
діячі які взяли участь у презентації друкованого органу Кафедри українознавства ІСЄ - «Українознавець»,
засновником та головним редактором, директором Інституту Східної Європи, доктором історичних наук,
професором, академіком Віктором Ідзьо було наголошено: «що в наступному 2020 році науковому журналу
«Українозенвець виповнюється 15 років з часу заснування… Ми уже успішно святкували 10-ти ліття
«Українознавця» (2005-2015рр.), що відзначено на обкладинці ХІХ випуску… Українознавець сьогодні є
єдиним у Львові фаховим науковим журналом, який досліджує наукове українознавство в галузях української
історії, філології та філософії. Надіюсь, що ми усі разом гідно відзначимо в наступному 2020 році 15 - ти ліття,
цю поважну дату (2005-2020рр.) функціонування «Українознавця» ХХ його випуском… Хочу на завершення
презентації ХІХ випуску «Українознаця» за 2019 рік лиш наголосити, що з усіма випусками наукового журналу
«Українознавець» за 2005-2019 роки можна познайомитися у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника»...
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Презентація нової наукової праці директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на
Львівщині у 2009-2019 роках». - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019 рік» та
обговорення проведення Міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та
його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті»
яку 13 жовтня 2019 року проводитиме в місті Жовкві Інститут Східної Європи.
2 липня 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулась презентація нової наукової праці директора
ІСЄ, завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
«Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках». - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019
рік». У презентації взяли участь наукові співробітники Інституту Східної Європи, вчені та завідувачі відділень
Кафедри українознавства, члени редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавець»...

Зокрема у презентації активно взяли участь - секретар Інституту Східної Європи Олег Попруженко,
завідувач відділу «Дослідження епохи правління в Руси-Україні короля Романа «Великого» Микола Давидович,
заступник директора Інституту Східної Європи з науково-технічних питань, доктор фізико-математичних наук,
професор, академік Ігор Огірко, завідувач відділу «Космології» ІСЄ Геннадій Гриценко, професор ІСЄ Микола
Кардащук, професор ІСЄ Олег Огірко, завідувач Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи, кандидат історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії
імені короля Данила Галицького Вадим Артюх, Голова Товариства «Любачівщина» Богдан Парадовський, гості
з Товариства «Українських офіцерів Львівщини», громадські діячі міста Львова та українського козацтва…
Як було наголошено на презентації, зокрема Вченим секретарем Вченої Ради Інституту Східної Європи,
завідувачем Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи,
кандидатом історичних наук, доцентом, лауреатом Міжнародної премії імені короля Данила Галицького
Вадимом Артюхом: «Нова наукова праця віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка
Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника Кафедри українознавства та директора
Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» внесла в науку
нові археологічні джерела, які необхідні для подальших наукових археологічних та пошукових досліджень на
теренах Львівщини… Наукова праця «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» підсумувала
наукові дослідження історичних та археологічних пам’яток на території Львівщини, зокрема біля села Страдч
Яворівського району та міста Жовкви у 2009-2019 роках»…
В рамках наукової презентації наукової праці директора ІСЄ, завідувача Кафедрою українознавства, доктора
історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках». Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019 рік», також відбулося обгорнення всіх аспектів
проведення 13 жовтня 2019 року, до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві Львівської області, в
конференц-залі Жовківського замку (Площа Вічева 2) Інститутом Східної Європи, Міжнародної наукової
конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької
держави в XVII столітті». Під час зустрічі було наголошено, що окрім наукових доповідей на міжнародній
науковій конференції передбачається обговорення ряд актуальних питань, зокрема: 1. Роль Українського
козацтва в сучасних козацьких об’єднавчих процесах. 2. Перспектива розвитку українського реєстрового
козацтва в умовах російської агресії. На конференції відбудеться презентація науково-популярного фільму
«Гетьман України – Петро Сагайдачний» (кіно-режисер, завідувач Відділення «Дослідження українського
козацтва» Інституту Східної Європи, виконуючий обв’язки професора Тарас Каляндрук) та презентація і
обговорення ряду наукових монографій, зокрема праці Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині в 2009-
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2019 роках. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р.» та інших праць учасників та гостей
наукової конференції, зокрема Чехії, Словаччини та Польші…
Під час обговорення в Інституті Східної Європи було також наголошено, що станом на 2 липня 2019 року до
Програми Міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в
утворенні Української козацької держави в XVII столітті» вже включено 27 доповідей вчених, які виступлять на
Форумі, який проводить в місті Жовкві Інститут Східної Європи…

Під час зустрічі також було обговорено подальшу активну міжнародну діяльність відділу «Дослідження
епохи правління в Руси-Україні короля Романа Великого» який очолив пан Микола Давидович…
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Обговорення в Інституті Східної Європи ХІХ число наукового журналу «Українознавець».
12 липня 2019 року в приміщенні Міської Ради міста Львова відбулось обговорення ХІХ числа наукового
журналу «Українознавець» з метою розширити коло його читачів у середовищі української міської громади…

Під час обговорення було наголошено, що наступне ХХ число наукового журналу «Українознавець» вийде
за науковими матеріалами та напрацюваннями міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро
Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті»…
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Літопис Руський (1989-2019 рр.) – 30 років з часу виходу «Літопису Руського» у перекладі
українською мовою вченим Леонідом Махновцем, який є історичною Біблією української нації.
24 липня 2019 року, вчені Інституту Східної Європи, влаштували відзначення до 30-ти ліття виходу
«Літопису Руського»(1989-2019рр.), українською мовою, в оригінальному перекладі вченого-мовознавця
Леоніда Махновця, вихід якого будемо відзначати в 2019 році, який для Української держави, українського
народу, є українською історичною Біблією.
У відзначенні взяли участь вчені Інституту Східної Європи, гості з Риму та Праги...

На урочистому засіданні з нагоди Дня народження Т.Г. Шевченка та 15-тилітнього ювілею(2003-2018рр.)
Кафедри українознавства з науковою доповіддю з проблем українського літописання ІХ-ХІІІ століть, перед
вченими Кафедри Українознавства, співробітниками Інституту Східної Європи та гостями, зокрема вченимимовознавцями з Риму, Праги виступив, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної
Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Святославович Ідзьо.
З основними витягаминаукової доповіді доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзьо можна
познайомитися гостям з Риму та Праги на сайті Інституту Східної Європи - www.easterneurope.nethouse.ua
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Обговорення книги завідувача відділу «Космології», доцента Геннадія Гриценка «Числа Біблії»
12 липня 2019 року в Інституті Східної Європи.
12 липня 2019 року в Інституті Східної Європи відбулось обговорення наукової праці завідувача відділу
«Космології», що в Івано-Франківську, доцента Інституту Східної Європи Геннадія Гриценка «Числа Біблії».
В науковій презентації взяли участь: директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік Віктор Ідзьо, заступник директора з науково-технічних питань Інституту Східної Європи,
доктор фізико-математичних наук, професор, академік Iгора Огірко, завідувачі відділами, члени редколегії
наукового журналу «Українознавець».
В обворенні взяв участь доктор технічних наук, професор з Варшави з Польщі - Валерій Височанський…

На наукову працю завідувача відділу «Космології», доцента Інституту Східної Європи Геннадія Гриценка
«Числа Біблії» виголосив позитивну рецензію заступник директора Інституту Східної Європи доктор фізикоматематичних наук, професор, академік Ігор Огірко, основні витяги з якої подаємо нище.

Рецензія
на наукову працю «Числа Біблії» доцента, завідувача відділу «Космології Інституту Східної
Європи Геннадія Гриценко доктора фізико-математичних наук, професора, академіка,
заступника директора з науково-технічних питань Інституту Східної Європи Iгора Огірко
Праця завідувача відділу «Космології», доцента Інституту Східної Європи Геннадія Гриценка «Числа Біблії»
доказує, що Біблія є дійсно джерелом християнської віри, релігії, культури та ідеології.Рецензія є об’ємною, це
огляд та критика твору. Хороша рецензія – актуальна, яка розглядає свіжий твір, той, що вийшов менше, ніж рік
тому. Після цієї події я мав місяць-два, щоб написати рецензію. Хороша рецензія – коротка. Хороша рецензія –
критична, що оцінює твір, а не переказує його сюжет. Можете писати про окремі епізоди, щоб текст не вийшов
ні про що, але найцінніше –оцінка, позиція, яка проілюстрована за допомогою матеріалу.Хороша рецензія –
різнобічна. Вона розглядає жанр, стиль, авторські меседжі. Не просто, що хотів сказав автор, а ідеї, що він
переосмислює у творі. Якщо у книзі розглядати щось одне – це буде схоже на фотографію, а рецензія є бути
об’ємною.Хороша рецензія – рецензія з мінімальною кількістю цита. Хороша рецензія – рецензія з діалогами.
Вся наша культура – діалогічна. Ваша рецензія не має вийти монологом, адже вона не є абсолютною й
незаперечною позицією. Текст має залишати певне поле для думок, наштовхувати читача на роздуми про книгу.
Хороша рецензія – структурована. Хороша рецензія – орієнтована на певну аудиторію та ресурс. Коли ви
пишете для конкретного видання, то спершу прогляньте попередні роботи, адже вони мають свій стиль і
розраховані на певну аудиторію. Маю свій акаунт у спеціалізованих соціальних мережах.
Біблію не можна сприймати як якийсь ребус, який потрібно розгадати, але в той же час не можна сприймати і
як щось просте і зрозуміле, ніби підручника історії або геометрії. У Біблії, звичайно, треба інакше, але
іносказання - це не те ж саме, що шифр або ребус. Господь не приховує від нас в біблійному тексті якісь
таємниці, подібно до того як батьки ховають в буфеті цукерки від маленької дитини. Просто до розуміння
різних смислових шарів Біблії потрібно дорости. Дорости не так розумом, скільки серцем. Тому спроби якимось
хитрим способом вичитати в Біблії передбачення про ті чи інші майбутні історичні події, так само як і знайти в
ній відповіді на якісь природничі питання, не тільки марні, але і душевредним. Люди, практикуючі таке
ставлення до Святого Письма, не тільки не задовольнять своєї цікавості, а й пройдуть повз тих біблійних
смислів, які їм цілком доступні і необхідні для їх порятунку. Всі числа, які є в Святому Письмі чи церковної
традиції, носять виключно символічний сенс. Простіше кажучи, числа не мають особливого священного
значення самі по собі, а тільки вказують на той чи інший священний об'єкт, що і доказує рецензована праця...
Рецензована книга буде корисною студентам, що навчаються, та їх викладачам, причому незалежно від мови,
яку вони студіюють, з нею повністю можна познайлмитися га Сайті ІСЄ - www.easterneurope.nethouse.ua
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Презентація монографії історика Віктора Ідзя «Король Руси-України Роман Великий»
в Одесі 10 серпня 2019 року.
10 серпня 2019 року в рамках підсумку діяльності експедицій «Причорномор’я»(1989-2019рр.) в місті Одесі
на березі Чорного моря, відбулась презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка
АНВШ України, історика та археолога Віктора Ідзя «Король Руси-України Роман Великий».
Під час презентації історик Віктор Ідзьо наголосив: «Політична діяльність короля Руси-України Романа
Великого охоплює і причорноморський регіон. Власне на території Одешини князь Роман переміг у битвах
половців та інші підлеглі їм степові та причорноморські народи вигнавши їх у степ, включивши ці території до
складу Руси-України. Ця велика перемога стала відома в Римі і заставила Папу Римського Інокентія ІІІ в травні
1204 року в місті Галичі коронувати князя Романа на короля Руси-України», наголосив у висновок своєї
доповіді учасник експедиції «Причорномор’я» доктор історичних, наук, професор, академік Віктор Ідзьо…

Ширше з монографією доктора історичних, наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король Руси-України
Роман Великий» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника
та на сайті Інституту Східної Європи - www.easterneurope.nethouse.ua
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Обговорення наукової праці директор Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Сучасний терор, тероризм та державний бандитизм
в Україні - кінець ХХ - початок ХХІ століття» (1989-2019рр.). - Видання ІІІ, Львів, 2019 рік.
13 серпня 2019 року в Інституті Східної Європи, з нагоди 30-ти ліття виходу статей в «Літературній
Газеті» та в газеті «Галичина»(1989-2019рр.) розлідування терору, тероризму та садизму банд-формувань
КДБ-СБУ, яке провів журналіст Юрій Щикочіхін, відбулось обговорення наукової праці директор
Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Сучасний терор,
тероризм та державний бандитизм в Україні - кінець ХХ - початок ХХІ століття». В обговоренні взяли участь
завідувачі відділами Інституту Східної Європи, члени редколегії наукового журналу «Українознавець»,
представники громадськості, іноземні гості. На презентації було відзначено, що сьогодні в Україні немає вільної
журналістики, в основному сучасні журналісти, це розставлені на журналістські щаблі агенти СБУ, які
виконують замовлення за харчі і гроші… Цим і пояснюється, що з 1989 по 2019 роки, при повному терорі і
тероризмі банди КДБ-СБУ над істориком В. Ідзьо, ніхто не підняв цю тему…

Отже, історико-наукова праця історика Віктора Ідзя «Сучасний терор, тероризм та державний
бандитизм в Україні - кінець ХХ - початок ХХІ століття» присвячена вивченню проблеми терору,
тероризму та державного бандитизму, беззаконня та безправ’я, які утвердили в тоталітарному режимі УРСР
органи КДБ УРСР (1986-1991) і продовжив просто змінивши назву, мафіозно-корумпований мутант під іменем
з 1991 року Служби Безпеки України(СБУ), який продовжив тетор, тероризм і садизм у 1991-2019 роках над
істориком Віктором Ідзьо... В основу праць поставлений критичний аналіз політичних, юридичних,

правових відносин в тоталітарному, комуно – кадебістському, по суті фашистському режимі УРСР та
його не правовому спадкоємцю, який з 1991 під називається Україна. У праці робиться аналіз терору,
тероризму та організації вбивств, фабрикації кримінальних справ КДБ-СБУз радянського часу по 2019
рік... Наголошується, що Україна залишається неправдивим тоталітарним режимом в якому абсолютно
не працюють закони, а Конституція є повною фікцією, що дозволяє СБУ проводити вбивства, терор і
т. д. Особливий акцент сконцентровано на аналізі діяльності радянських спец-служб КДБ УРСР та його
сіамського правоприємника СБУ, який, особливо в епоху В. Януковича, залишилися основним важелем
продовження терору, тероризму та державного бандитизму в процесі стримування розбудови правового
європейського суспільства в незалежній Україні, а тому СБУ це корумпована, злочинна, мафіозна організація,
яка здійснює терор, вбивства, затирає злочинців з КДБ-СБУ… У працях наголошено, що спец-служба СБУ
залишилися головним гальмом в розвитку правового суспільства, правової держави в пост-комуністичному, не
правовому, корумпованому режимі Україні. З працею глибше можна познайомитися на Сайті Інституту Східної
Європи: www.easterneurope.nethouse.ua, поки його не завалила СБУ…
Література:
1.Щикочихин Ю. Последняя жертва Малой земли. Литературная газета. - М.,1989. - 13 августа.
2.Щікочіхін Ю. Остання жертва Малої землі.(передрук). Галичина. - Івано-Франківськ. 1989. - 16 жовтня.
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Обговорення наукової праці директора Інститутi Східної Європи (ІСЄ), доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя «Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви –
за свідченнями джерел російських архівів». Львів, 16 серпня 2019 року.
16 серпня 2019 року в Інститутi Східної Європи, відбулось обговорення наукової праці директора Інституту
Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Святославовича Ідзя «Нарис історії
Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів».
Слід наголосити, що ця наукова праця вперше у 2017 році презентувалася в Італії місті Римі завдяки
сприянню владики УГКЦ Іринея Білика, дякуючи якому ІСЄ вдалося провести вшанування укладача
Берестейської Унії Папи Римського Климента VIII біля його мовзолею у соборі «Санта Марія Маджоре», який
cвоїм папським благословенням у 1596 році заснував Українську Греко-Католицьку Церкву...

В її обговоренні взяли участь співробітники ІСЄ, завідувачі відділень Кафедри українознавства ІСЄ, вчені
редакційної ради та редколегії журналу «Українознавець», представники львівської громадськості...
З монографією можна ознайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника.
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Еспедиція «Причорномор’я - 2019» - завершення 20 ти літнього дослідження
релігійної культури Дністро-Дунайського міжріччя Чорного моря.
20 серпня 2019 року Інститут Східної Євpопи(ІСЄ), науковий журнал «Українознавець» виходом
підсумкової наукової монографії «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної
культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території
України. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.», яку видав
анонсував і презентував директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України Віктор Ідзьо, яка напрацьована за участю вчених з України: Львова, Києва, Одеси, Румунії:
Констанци, Молдови: Кишинева, Болгарії: Варни, а також з Чехії: Праги, Світави, Словаччини: Братіслави,
Італії: Риму, завершив 20-ти літнью науково-дослідну та пошуково-археологічну працю в Причорномор’ї...

Внаслідок 20 ти літніх(1998-2018рр.) пошуково-археологічних досліджень на побережжі Чорного моря були
виявлені на територіях між Дністром і Дунаєм ранньотрипільські культові святилища «Богині Матері» в яких
були виявлені і досліджені кам’яні статуетки культу «Богині Матері», кам’яні знаряддя праці, побуту і
релігійної та матеріальної культури, вік яких за узгодженою думкою дослідників: X-VIII тисяч років до нашої
ери. Аналогічною в цьому регіоні є і чоловіча релігійна культура поклоніння «рибалок та мисливців».
Основним чином пошуково-археологічні дослідження проводилися на територіях між Дністром і Дунаєм в
Татарбунарському районі Одеської області України, на побережжі села Приморського, де міжнародною
експедицією «Причорномор’я» виявлені ранньотрипільські кам’яні старожитності, які сформовані на основі
релігійного жіночого культу та чоловічого культу, які домінували у регіонах прилягаючого до басейну Чорного
моря, в тому числі і в нижньому Дністро-Подунав’ї у Х-VIII тисячоліттях до нашої ери після Всесвітнього
Потопу, коли і виникло Чорне море, а територія між Кавказом і Карпатами була затоплена водою
перетворившись з добре обжитого та залюдненого суходолу в середині якого було прісне озеро, в Чорне море.
Наукові дослідження мушлей та інших археологічних артифактів з дна Чорного моря точно датують час його
утворення Х-VIII тисячоліттях до нашої ери, що дає право наголосити згідно з дослідженнями, що
ранньотрипільська чи індоєвропейська цивілізація формувалася в ХІІ-Х тисячоліттях між Карпатами і Кавказом
і була частково знищена після Всесвітнього Потопу, який відбувся приблизно у Х-VIII тисячоліттях до нашої
ери. Залишки цієї ранньотрипільської цивілізації, її артифакти, які подані нище вченими підсумкової експедиції,
і викидає на берег Чорного моря після бурі у Дністро-Дунайському міжріччі, які стали предметом 20-ти
літнього дослідження експедиціями «ПРИЧОРНОМОР’Я 1998-2018рр.».
Вчені експедицій «ПРИЧОРНОМОР’Я 1998-2018рр.», складають подяку всім учасникам міжнародної
когорти вчених та всім шанувальникам української та європейської історії, хто у тій чи іншій формі долучався
до важкої науково-пошукової праці у прибережній зоні Чорного моря. Внаслідок клопіткого та фахового
дослідження у продовж 20 - ти років експедиції «ПРИЧОРНОМОР’Я 1998-2018рр.», вдалось отримати успішні
наукові результати, сконцентровані у монографії історика доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзя «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні
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Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове
видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.»…
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З монографією «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в
басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України» можна
познайомитися у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника та сайті ІСЄ - www.easterneurope.nethouse.ua
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Обговорення у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника нової наукової
монографії завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя
«Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного
моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове
видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.» 16 серпня 2019 року.
23 серпня 2019 року, до Дня незалежності України, у Львівській національній науковій бібліотеці імені
Василя Стефаника, за сприянням завідувача Відділу періодичної літератури та газет, кандидата історичних
наук, доцента Юрія Романишина, відбулось обговорення нової наукової монографії завідувача Кафедрою
українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, віце-президента
Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя
«Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря
та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове видання. - Львів,
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.»...

Пропонуючи для обговорення нову наукову монографію «Зародження, становлення і розвиток Європейської
Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського
міжріччя території України. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. 218с.», завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо наголосив: « …
досліджено зародження, становлення та розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні
Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України на основі
пошуково-археологічних експедицій які проводилися в 1998-2018 роках.
У працях «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні
Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України» враховані
аналогічні наукові дослідження які напрацьовані історичною та археологічною науковою у продовж ХІХ-ХХ
століть, які досліджували зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в
басейні Чорного моря та на територіях прилягаючих до Дністро-Дунайського міжріччя території України, які
показують розвиток релігійної культури від розвитку первісної жіночої та чоловічої європейської релігійної
культури у Х-IV тисячоліттях до нашої ери, яка лежить в основі розвитку європейських народів, до прийняття
ними раннього християнства…», наголосив у висновок обговорення наукової проблеми, директор Інституту
Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства, доктор історичних наук, професор, академік Віктор
Ідзьо. З новою науковою монографією завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної
Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Зародження, становлення і розвиток
Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого
Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове видання. - Львів, «Вид. Інституту Східної Європи»,
2019р. - 218с.» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника…
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Презентація 1 вересня 2019 року в Інституті Східної Європи з нагоди початку нового навчального року.
1 вересня 2019 року з нагоди початку нового навчального року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулась
презентація нової наукової монографії завідувача Кафедрою українознавства, директора ІСЄ, доктора
історичних наук, професора, віце-президента АН «Трипільська Цивілізація», академіка АНВШ України Віктора
Ідзя «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного
моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове видання. Львів, «Вид. Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.». В презентації монографії взяли участь всі вчені ІСЄ...
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Пропонуючи для обговорення вченим та громадським діячам міста Львова нову наукову монографію
«Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря
та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове видання. - Львів,
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.», завідувач Кафедрою українознавства, директор
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Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Святославович
Ідзьо наголосив: «…досліджено зародження, становлення та розвиток Європейської Цивілізації та релігійної
культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території
України на основі пошуково-археологічних експедицій які проводилися в 1998-2018 роках.
У працях «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні
Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України» враховані
аналогічні наукові дослідження які напрацьовані історичною та археологічною науковою у продовж ХІХ-ХХ
століть, які досліджували зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в
басейні Чорного моря та на територіях прилягаючих до Дністро-Дунайського міжріччя території України, які
показують розвиток релігійної культури від розвитку первісної жіночої та чоловічої європейської релігійної
культури у Х-IV тисячоліттях до нашої ери, яка лежить в основі розвитку європейських народів, до прийняття
ними раннього християнства…», наголосив у висновок обговорення наукової проблеми, директор ІСЄ,
завідувач Кафедрою українознавства, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо...

З науковою монографією завідувача Кафедрою українознавства, директора ІСЄ, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Зародження, становлення і розвиток Європейської
Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського
міжріччя території України. Наукове видання. - Львів, «Вид. Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.» можна
познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та на сайті ІСЄ.
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2 вересня 2019 року початок лекцій в Інституті Сзідної Європи.
2 вересня 2019 року, розпочав у новому навчальному році свій лекційний курс «Українознавство» завідувач
Кафедрою українознавства, директор Інституті Східної Європи, доктор історичних наук, професор, віцепрезидента АН «Трипільська Цивілізація», академіка АНВШ України Віктор Ідзьо, з чим його і вітаємо!
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Презентація українських національних старожитностей з колекції завідувача відділу «Космології»
Інституту Східної Європи, доцента Геннадія Гриценка в Івано-Франківську 3 вересня 2019 року.
3 вересня 2019 року з нагоди початку нового навчального року в місті Івано-Франківську в народному домі
«Княгинин», відбулась презентація українських національних старожитностей з колекції завідувача відділу
«Космології» Інституту Східної Європи, доцента Геннадія Гриценка.
У презентація взяли участь: директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік
Віктор Ідзьо, директор регентського Інституту Івано-Франківської духовної Академії Української ГрекоКатолицької Церкви, доцент Любов Терлецька, вчені, культурні, громадські діячі Івано-Франківська.
Під час презентації українських національних старожитностей завідувач відділу «Космології» Інституту
Східної Європи, доцент Геннадій Гриценко розповів про історію формування своєї колекції...
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В рамках презентації українських старожитностей завідувача відділу «Космології» Інституту Східної
Європи, доцента Геннадія Гриценка відбулась екскурсія по графському мiсту Станіславові - Івано-Франківську.
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Науково-освітня зустріч головного редактора наукового журналу «Українознавець» доктора історичних
наук, професора, академіка, завідувача Кафедрою українознавства Інституту Східної Європи
Віктора Ідзя з членом Редакційної Ради наукового журналу «Українознавець» доктором філологічних
наук, професором, академіком, завідувачем Кафедрою українознавства Івано-Франківської медичної
академії Володимиром Качканом в Івано-Франківську 5 вересня 2019 року.
5 вересня 2019 року в місті Івано-Франківську відбулась науково-освітня зустріч головного редактора
наукового журналу «Українознавець» доктора історичних наук, професора, академіка, завідувача Кафедрою
українознавства Інституту Східної Європи Віктора Ідзя з членом Редакційної Ради наукового журналу
«Українознавець» доктором філологічних наук, професором, академіком, завідувачем Кафедрою
українознавства Івано-Франківської медичної академії Володимиром Качканом.

Під час зустрічі відбулось обговорення подальшої науково-освітньої співпраці в науковому журналі
«Українознавець»…
Засновник та головний редактор, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік Віктор Ідзьо наголосив члену Редакційної Ради наукового журналу «Українознавець» доктору
філологічних наук, професору, академіку Володимиру Качкану: «що в наступному 2020 році науковому
журналу «Українозенвець» виповнюється 15 років з часу його заснування і що академік Володимир Качкан
повинен, як член Редакційної Ради у цьому святкуванні взяти активну участь… Ми уже успішно відсвяткували
10-ти ліття наукового журналу «Українознавець» (2005-2015рр.), що відзначено на обкладинці ХІХ випуску…
Хочу наголосити, що науковий журнал «Українознавець» сьогодні є єдиним у Львові фаховим науковим
журналом, який досліджує наукове українознавство в галузях української історії, філології та філософії.
Надіюсь, що ми усі разом гідно відзначимо в наступному 2020 році 15 - ти ліття, цю поважну дату (20052020рр.) функціонування «Українознавця» ХХ його випуском…
Отже зауважу, що з усіма Випусками І-XIX наукового журналу «Українознавець» за 2005-2019 роки можна
познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника», а скоро до 15 - ти ліття і
в Фсбуці та Інтернеті, на сайті Інституту Східної Європи...
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Члену Редакційної Ради наукового журналу «Українознавець» доктору філологічних наук, професору,
академіку Володимиру Качкану також було наголошено: «… Надіюсь, що ми усі разом гідно відзначимо в
наступному 2020 році 15 - ти ліття, цю поважну дату (2005-2020рр.) функціонування «Українознавця» ХХ його
випуском» - наголосив у висновок науково-освітньої зустрічі головний редактор наукового журналу
«Українознавець» академік Віктор Ідзьо, подарувавши академіку Володимру Качкану свої наукові праці:
«Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на
території України. - Львів “Сполом”, 2004. - 288с.» та «Король Русі Лев Данилович (1292-1301). - Львів
“Сполом”, 2008. - 44с.»…
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Презентація та обговорення наукової монографії директора Інституту Східної Європи, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзя Віктора Ідзя «Зародження,
становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на
територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове видання. - Львів,
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р.» 7 вересня 2019 року в Польщi, у місті Перемишлі.
7 вересня 2019 року в Республіці Польща в місті Перемишлі, ось уже традиційно, відбулась презентація та
обговорення нової наукової монографії директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук,
професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Зародження, становлення і розвиток Європейської
Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського
міжріччя території України. Наукове видання. - Львів, «Вид. Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.».

Презентація та обговорення нової наукової монографії історика Віктора Ідзя «Зародження, становлення і
розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях
прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове видання. - Львів, «Видавництво
Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.» відбулась за участю вчених з міст Перемишля, Вроцлава, Варшави,
визначних громадцьких, культурних та релігійних діячів міста Перемишля...
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На презентації, під час обговорення директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професорм,
академік АНВШ України Віктор Ідзьо наголосив:. «…Внаслідок 20 ти літніх(1998-2018рр.) пошуковоархеологічних досліджень на побережжі Чорного моря були виявлені на територіях між Дністром і Дунаєм
ранньотрипільські культові святилища «Богині Матері» в яких були виявлені і досліджені кам’яні статуетки
культу «Богині Матері», кам’яні знаряддя праці, побуту і релігійної та матеріальної культури, вік яких за
узгодженою думкою дослідників: X-VIII тисяч років до нашої ери.
Аналогічною в цьому регіоні є і чоловіча релігійна культура поклоніння «рибалок та мисливців». Основним
чином пошуково-археологічні дослідження проводилися на територіях між Дністром і Дунаєм в
Татарбунарському районі Одеської області України, на побережжі села Приморського, де міжнародною
експедицією «Причорномор’я» виявлені ранньотрипільські кам’яні старожитності, які сформовані на основі
релігійного жіночого культу та чоловічого культу, які домінували у регіонах прилягаючого до басейну Чорного
моря, в тому числі і в нижньому Дністро-Подунав’ї у Х-VIII тисячоліттях до нашої ери після Всесвітнього
Потопу, коли і виникло Чорне море, а територія між Кавказом і Карпатами була затоплена водою
перетворившись з добре обжитого та залюдненого суходолу в середині якого було прісне озеро, в Чорне море.
Наукові дослідження мушлей та інших археологічних артифактів з дна Чорного моря точно датують час його
утворення Х-VIII тисячоліттях до нашої ери, що дає право наголосити згідно з дослідженнями, що
ранньотрипільська чи індоєвропейська цивілізація формувалася в ХІІ-Х тисячоліттях між Карпатами і Кавказом
і була частково знищена бурхливими водами Всесвітнього Потопу, який відбувся приблизно у Х-VIII
тисячоліттях до нашої ери.
Внаслідок клопіткого та фахового дослідження у продовж 20 - ти років вдалось отримати успішні наукові
результати, сконцентровані у моїй монографії «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та
релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя
території України. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.»…
Хочу наголосити, що монографія рецензована визначними фахівцями-професорами: доктором фізикоматематичних наук, професором Львівської Академії Друкарства Ігором Огірко, доктором філології, в. о.
професора Інституту Східної Європи Василем Хитруком, доктором філософії, професором Інституту Східної
Європи Олегом Огірко та іншими, з якими можна познайомитися в кінці монографії…», наголосив у висновок
виступу, її автор директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ
України Віктор Ідзьо…
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З монографією «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в
басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України» можна
познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та сайті Інституту
Східної Європи: www.easterneurope.nethouse.ua
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Зустріч вчених, директора Інституту Східної Європи істрика В. Ідзя
з новим головою Львівської обласної державної адміністрації паном М. Мальським.
8 вересня 2019 року в рамках заходу в Львові, 75 ліття вшанування депортованих українців з етнічних
земель Закерзоння, відбулась зустріч вчених, директора Інституту Східної Європи історика В. Ідзя з новим
головою Львівської обласної державної адміністрації паном М. Мальським.
В ході зустрічі та обговорення голову обласної державної адміністрації пана М. Мальського було запрошено
на міжнародну наукову конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні
Української козацької держави в XVII столітті», обговорено науково-освітні та громадські проекти які втілює в
українське громадське та науково-освітнє життя Інститут Східної Європи.
Голові обласної державної адміністрації пану М. Мальському, ще раніше було подаровано наукову
монографію «Король Руси-України – Роман Великий», а сьогодні було продемонстрована остання наукова
монографію директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктор Ідзя Віктора Ідзя «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної
культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території
України. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.», яка рецензована
визначними фахівцями-професорами: Ігорем Огірко – доктором фізико-математичних наук, професором
Львівської Академії Друкарства, доктором філології, в. о. професора Інституту Східної Європи Василем
Хитруком, доктором філософії, професором Інституту Східної Європи Олегом Огірко та іншими…
В свою чергу голова Львівської обласної державної адміністрації пан М. Мальський сказав, що готовий
співпрацювати з колективом Інституту Східної Європи…
У висновок наголосимо, що голова Львівської обласної державної адміністрації пан М. Мальський, склав
враження ділової, компетентної людина, яка готова співпрацювати, допомагати втіленню проектів Інституту
Східної Європи, про що розповідають нище викладені фото з зустрічі…

245

246

247

Зустріч вчених, директора Інституту Східної Європи історика Віктора Ідзя
з заступником міського голови міста Львова паном Андрієм Москаленком.
9 вересня 2019 року в рамках заходу в Львові, 75 ліття вшанування депортованих українців з етнічних
земель Закерзоння, відбулась зустріч вчених, директора Інституту Східної Європи історика, професора,
академіка Віктора Ідзя з заступником міського голови Львова паном Андрієм Москаленком.
В ході зустрічі та обговорення заступнику міського голови міста Львова пану Андрію Москаленку було
наголошено, що в 2020 році науковому журналу Інституту Східної Європи «Українознавець» виповнюється
15 років. Це єдиний у Львові науковий журнал який опубліковує наукові праці з українознавства: історії,
філології, філософії і якому місту Львову, щоб він не загинув як всі решта, слід надавати всесторонню
підтримку…
У висновок наголосимо, що заступник міського голови міста Львова пан Андрійй Москаленко запросив
вчених Інституту Східної Європи, редколегію наукового журналу «Українознавець» для обговорення ювілею
«Українознавця» в мерію, про що засвідчують нище викладені фото з зустрічі…
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Приїзд із Праги мовознавця Яна Лорченка з метою наукової праці в Інституті Східної Європи.
10 вересня 2019 року, у Львів прибув із Праги провідний науковий співробітник відділу «Карпатської
культури та духовності» Інститут Східної Європи(ІСЄ) Ян Миколайович Лорченко, син полковника УНР
Миколи Лорченка... Метою його приїзду це отримання нових документів, посвідчення після перереєстрації
Інституту Східної Європи, а також ознайомлення з новими напрацюваннями вчених ІСЄ, щоб презентувати
кращі досягнення вчених ІСЄ в Слов’янській Бібліотеці міста Праги, яка є одним і найяскравіших осередків
науки та освіти в Чеській Республіці…Передусім, домовлено презентувати в 2019-2020 роках наукові праці:
«Король Руси-України – Роман Великий», «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та
релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя
території України. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р.», в 2020 році всі
числа І-ХХ, наукового журналу «Українознавець», що на фото…
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На завершення зустрічі, провідному науковому співробітнику відділу «Карпатської культури та духовності»
ІСЄ, який повертався на працю до міста Праги Яну Лорченку, директором Інституту Східної Європи доктором
історичних наук, професором, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Ідзьо було надане
офіційне посвідчення Інституту Східної Європи, подаровано наукову монографію «Король Руси-України Роман
Великий» та ХІХ Випуск нового наукового журналу Кафедри українознавства Інституту Східної Європи
«Українознавець» за 2019 рік…

252

Презентація монографії доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
«Король Руси-України Роман Великий» в Івано-Франківську 11 вересня 2019 року.
11 вересня 2019 року в Івано-Франківську з нагоди пам’яті матері Марії Василівни Ідзьо, відбулася
презентація наукової монографії доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король РусиУкраїни Роман Великий». В науковій презентації взяли участь наукові, військові, громадські та козацькі діячі
міста Івано-Франківська, гість з Франції, студент Марсельського університету Микола Никончук.
Головною новизною в цій науковій презентації було обговорення нової інформації Ореста Петраша з книги
«Наш Княгинин» в якій він використав запис в стародавній церковній книзі села Княгинина, що над річкою
Золотою Бистрицею, який тепер є складовою міста Івано-Франківська, що в 1203 році володар Руси-України з
центром в місті Галичі, галицько-волинський і київський великий князь Роман Мстиславович за народження
його дружиною, візантійською принцесою Анною йому молодшого сина Василька, подарував в утримання село
своїй дружині, великій княгині і візантійській принцесі Анні, яке і отримало назву «Княгинин», де за версією
О. Петраша княгиня і виховувала малолітніх синів Данила і Василька на віддалі від свавільних галицьких бояр.
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У висновок наголосимо, що зразок книги Оресата Петраша подається у кінці цієї інформаційної статті.// З
самою ж монографією доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Король Руси-України
Роман Великий» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника
та сайті Інституту Східної Європи: www.easterneurope.nethouse.ua
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Презентація в Інституті Східної Європи відділення «Військово-патріотичного виховання».
12 вересня 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ), в зв’язку з довготривалою та підступною агресією
Росії проти України, окупацією Криму та Донбасу, відбулось утворення науково-освітнього відділення
«Військово-патріотичного виховання», яке очолив Гук Ігор Йосипович, голова Івано-Франківської спілки
офіцерів України, полковник-льотчик та викладач військово-патріотичного виховання в Івано-Франківському
ліцеї імені генерала Романа Шухевича.

Поряд на фото, його друг, ветеран АТО, кавалер ордена «За Мужність ІІІ ступеня».
Затверджуючи утворення науково-освітнього відділення «Військово-патріотичного виховання», яке очолив
Гук Ігор Йосипович, голова Івано-Франківської спілки офіцерів України, полковник-льотчик та викладач
військово-патріотичного виховання в Івано-Франківському ліцеї імені генерала Романа Шухевича, директор
Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо наголосив: «що в
полковника-льотчика, голови Івано-Франківської спілки офіцерів України великий військово-педагогічний
досвід, у нього більше 25 років навчально-педагогічної праці з питань військово-патріотичного виховання
української молоді…».
З обранням завідувачем відділу «Військово-патріотичного виховання» Інституті Східної Європи Гука Ігоря
Йосиповича, голову Івано-Франківської спілки офіцерів України, полковника-льотчика, викладача військовопатріотичного виховання Івано-Франківського ліцею імені генерала Романа Шухевича привітали: завідувач
відділу «Космології», генерал-хорунжий козацтва та майор Івано-Франківської спілки офіцерів України, доцент
Геннадій Гриценко, завідувач відділення «Організація медичної допомоги в військових формуваннях в
Українській державі XVII-XXI століть», професора Кафедри українознавства Інститут Східної Європи Микола
Кардащук та інші...
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Святкування 90 ліття професора Кафедри українознавства Інститут Східної Європи
Миколи Дмитровича Кардащука.
У вівторок 13 вересня 2019 року, до Дня працівника освіти та науки України, у відділенні «Організація
медичної допомоги в військових формуваннях в Українській державі XVII-XXI століть» відбулося святкування
90 ліття професора Кафедри українознавства Інститут Східної Європи Миколи Дмитровича Кардащука.

Присутній на святкуванні 90 ліття професора Миколи Кардащука директор Інституту Східної Європи доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо наголосив: «… Слід наголосити, що відділення «Організація
медичної допомоги в військових формуваннях в Українській державі XVII-XXI століть» на Кафедрі
українознавства Інституту Східної Європи було відкрито 23 травня 2016 року.
Його засновником та першим завідувачем є всеукраїнсько відомий вчений, громадський, військовий і
козацький діяч, козацький генерал, кандидат медичних наук, професор Микола Дмитрович Кардащук.
За цей час очолюване ним відділення «Організація медичної допомоги в військових формуваннях в
Українській державі XVII-XXI століть» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи напрацювало
багато наукових статей та дві великі наукові монографії під грифом Інституту Східної Європи: «Хто ми? Хто
наші пращури? Звідкіля пішла - постаала Україна!» та «Від Скіфії до АТО», які ювіляр сьогодні презентує… З
2016 по 2019 роки відділення «Організація медичної допомоги в військових формуваннях в Українській державі
XVII-XXI століть» Кафедри українознавства Інститут Східної Європи, яке заснував та очолює вчений Микола
Дмитрович Кардащук, в умовах українсько-російської війни, зробило вагомий внесок для перемоги України над
російським окупантом Криму та Донбасу,. Під його керівництвом розбудовувало наукову роботу Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи, конкретними науково-освітніми напрацюваннями: зокрема
презентаціями на наукових конференціях наукової праці «Від Скіфії до АТО».
В цьому є велика заслуга завідувача відділення та професора Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи Миколи Кардащука, який не дивлячись на 90 літній вік активно включився в боротьбу з російським
окупантом України, за що колектив Кафедри українознавства та Інститут Східної Європи складає йому
ВЕЛИКУ ПОДЯКУ!...», наголосив у висновок привітання від Кафедри українознавства та колективу Інституту директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо.
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Презентація та обговорення наукової монографії директора Інституту Східної Європи, доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзя Віктора Ідзя «Зародження,
становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в басейні Чорного моря та на
територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України. Наукове видання. - Львів,
«Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.», 15 вересня 2019 року в місті Івано-Франківську.
15 вересня 2019 року в місті Івано-Франківську відбулась презентація та обговорення нової наукової
монографії директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Ідзя «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в
басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України.
Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 218с.».Презентація та обговорення
нової наукової монографії історика Віктора Ідзя «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації
та релігійної культури в басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя
території України. Наукове видання. - Львів, «Вид. Інституту Східної Європи», 2019р.» відбулась за участю
вчених, громадських, культуриних діячів міста Івано-Франківська...
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Монографія рецензована визначними фахівцями-професорами: Ігором Огірко – доктором фізикоматематичних наук, професором Львівської Академії Друкарства, доктором філології, в. о. професора Інституту
Східної Європи Василем Хитруком, доктором філософії, професором Інституту Східної Європи Олегом Огірко
та іншими, з якими можна познайомитися в кінці цієї інформаційної статті…», наголосив у висновок виступу, її
автор директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої
Школи України Віктор Святославович Ідзьо…
З монографією «Зародження, становлення і розвиток Європейської Цивілізації та релігійної культури в
басейні Чорного моря та на територіях прилягаючого Дністро-Дунайського міжріччя території України» можна
познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та сайті Інституту
Східної Європи: www.easterneurope.nethouse.ua
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Зустріч директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
з новим головним редактором «Галичини» Василем Морозом в місті Івано-Франківську.
16 вересня 2019 року в Івано-Франківську, в приміщенні громадсько-політичної газети Івано-Франківської
області «Галичина», відбулась зустріч директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя з новим головним редактором «Галичини» Василем Морозом…

Під час зустрічі були обговорені питання подальшої співпраці, зокрема, уродженець міста Івано-Франківська,
історик Віктор Ідзьо наголосив, що його співпраця з газетою «Галичина» цього року відзначає своє 30-тиліття
(1989-2019рр.)…Окрім опублікованих його 27 статтей також газетою Галичина» за 1989-2019 роки в газеті
«Галичина» були опубліковані журналістські статті про його науково-освітню та громадсьу діяльність.
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Участь вчених Інституту Східної Європи у 26 Форумі видавців у Львові - 18-22 вересня 2019 року.
З 18 по 22 вересня 2019 року пройшов 26 Форум видавців у Львові в якому активну участь взяли вчені
Інституту Східної Європи, а саме: директор Інституту Східної Європи(ІСЄ), завідувач Кафедрою
українознавства, головний редактор наукового журналу «Українознавець», доктор історичних наук, професор,
академік, Віктор Ідзьо, заступник директора Інституту Східної Європи, завідувач відділу «Дослідження
українського козацтва» доктор філософії, доцент, виконуючий обов’язки професора Тарас Каляндрук, завідувач
відділу «Філології та журналістики», член редакційної ради наукового журналу «Українознавець» доктор
філологічних наук, професор Зіновій Партико, завідувач відділу «Дослідження епохи короля Руси-України
Романа Великого» Микола Давидович, які уважно вислухали всі меседжі нового міністра культури України,
щодо подальшої бібліотечної, видавничої справи та книговидання в Україні… Зауважимо, прогноз від нового
міністра української культури невтішний – скорочення.., нема грошей, іде війна…

Вчені ІСЄ також обговорили співпрацю та поділилися своїми думками з проблеми книговидання із
засновницею Форуму видавців у Львові, директором «Інституту Книги» панею Олександрою Коваль...
Відбулись також корисні зустрічі і з іншими учасниками 26 Національного Книжкового Форуму у Львові,
зокрема директором видавництва «Лілея НВ» з Івано-Франківська п. Василем Іваночком, директором
видавництва «Левада» з Львова п. Богданом Ханасом, видавцями з Харкова, Острога, Києва, Одеси та
видавцями з Європейського Союзу…Вчені ІС” взяли активну участь в презентації наукової монографії доктора
історичних наук, професора Ігоря Гавриліва «УВО-ОУН: у боротьбі за Українську державу» яку видало
видавництво «Левада», якій директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою українознавства,
головний редактор наукового журналу «Українознавець», доктор історичних наук, професор, академік Віктор
Ідзьо надав позитивну рецензію під час свого виступу на презентації наукової праці…
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Вчені ІСЄ також налагодили співпрацю з інституціями з Ізраїлю та Німеччини, про що засвідчують фото.
Обговорено і подальшу співпрацю з давніми друзями з української Ялти, які переселилися і в місто Острог,
доктором філологічних наук, професором С. Кочергою та кандидатом філологічних наук О. Вісич…

Вчені ІСЄ взяли активну участь у презентації нових книг, зокрема письменника з Ніжина, Кокотюхи…
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Обговорення розширення науково-оствітньої співпраці вчених Інституту Східної Європи
з вченими Литовської Республіки у Львові 24 вересня 2019 року.
24 вересня 2019 року в Львові відбулась науково-освітня зустріч завідувача Кафедрою українознавства,
директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) що у Львові, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України Віктора Ідзя з ректором, професором Литовського Приватного Спортивного Університету Едмундасом
Даубаросом, що у Вільнюсі, на предмет науково-освітньої гуманітарної співпраці між українськими та
литовськими вченими… У зустрічі активну участь взяли вчені Інституту Східної Європи, а саме: директор ІСЄ,
завідувач Кафедрою українознавства, головний редактор наукового журналу «Українознавець», доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, заступник директора з науково-технічних питань Інституту
Східної Європи, технічний редактор наукового журналу «Українознавець» доктор фізико-математичних наук,
професор, академік Ігор Огірко, завідувач відділу «Історичної української духовної спадщини» професор
Василь Безпаленко, завідувач відділу «Міжнародної громадської співпраці» Олег Фецяк, завідувач відділу
«Дослідження епохи короля Руси-України Романа Великого» Микола Давидович, які уважно вислухали всі
меседжі української та литовської сторін щодо подальшої україно-литовської співпраці... Під час зустрічі гостю,
ректору, професору Литовського приватного університету спорту Едмундасу Даубаросу було подаровано
наукову монографію «Король Руси-України - Роман Великий»…
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Вченими з України і Литви були проаналізовані попередні науково-освітні напрацювання та домовленості
які обговорювались і напрацьовувались сторонами у 2017-2018 роках. Сторонами намічені плани подальшого
розширення науково-освітньої співпраці в умовах російської агресії в Україні та Східній Європі. Намічено
підписати юридичний документ «Протокол про наміри» щодо подальшої науково-освітньої та культурної
співпраці у наступному 2020 році… Зустріч завершилася обговоренням наукової монографії «Король РусиУкраїни - Роман Великий» директора ІСЄ доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя…

У висновок наголошу, що проблема увіковічнення діяльності короля Руси-України Романа Великого у другій
половині дня, обговорювалося і мера міста Львова пана Андрія Садового під час офіційного прийому…
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Підписання «Меморандуму про співпрацю» Інститутом Східної Європи
з Литовським міжнародним приватним університетом спорту у Львові 25 вересня 2019 року.
25 вересня 2019 року в Львові відбулась друга науково-освітня зустріч завідувача Кафедрою
українознавства, директора Інституту Східної Європи (ІСЄ) що у Львові, доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзя з ректором, професором Литовського міжнародного приватного
університету спорту Едмундасом Даубаросом, що у Вільнюсі, на предмет обговорення та підписання
«Меморандуму про співпрацю» між Інституту Східної Європи(ІСЄ) та Литовським міжнародним приватним
університетом спорту…

Після довгих та конструктивних переговорів та укладення пунктів «Меморандуму про співпрацю», за
участю, офіційного юриста, завідувача відділу «Міжнародної громадської співпраці» Інституту Східної Європи
пана Олега Фецяка, завідувача відділу «Журналістики та філології» ІСЄ доктора філологічних наук професора
Зіновія Партико, по телефону, основні положення «Меморандуму про співпрацю», були сторонами обговорені,
затверджені та підписані…
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Отже в основі «Меморандуму про співпрацю», між Інституту Східної Європи(ІСЄ) та Литовським
міжнародним
приватним університетом спорту лежить науково-освітня гуманітарна співпраця між
українськими та литовськими вченими.
За «Меморандуму про співпрацю», українські та литовські вчені в Україні, Литві, Європі спільно
проводитимуть презентації наукової, освітньої, культурної спадщини українського та литовського народів і т.
д.…
Гостям з Литовської Республіки була показані науково-освітні та видавничі напрацювання вчених Інституту
Східної Європи, продемонстровано друкований орган Інституту Східної Європи науковий журнал
«Українознавець», який охоплює фахові напрацювання з історії, філології та філософії, ознайомлено з роботою
Кафедри українознавства Інституту Східної Європи…
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Для гостей з Литовської Республіки проведено і екскурсію по визначних історичних місцях міста Львова…
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Презентація книги про Кафедру українознавства, яку уклав професор, академік Віктор Ідзьо
у відділі «Космології» Інституту Східної Європи, 26 вересня 2019 року в місті Івано-Франківську.
26 вересня 2019 року в місті Івано-Франківську, у відділі «Космології» Інституту Східної Європи, на
запрошення, завідувача відділу, доцента Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Геннадія
Юхимовича Гриценка, відбулася презентація монографій доктора історичних наук, професора, академіка,
завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи, головного редактора наукового
журналу «Українознавець» з міста Львова - Віктора Святославовича Ідзя «Національний науково-дослідний
Інститут українознавства та всесвітньої історії Міністерства Освіти і Науки України, Львівська філія - Кафедра
українознавства Інституту Східної Європи(2003-2018рр.). Наукове видання. - Львів, 2018р. - 668с».

Автор презентованої монографії - доктор історичних наук, професор, академік В.С. Ідзьо.
У презентації наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя взяли участь член
НСПУ поетеса Антоніна Листопад, композитор і викладач пані Галина Терлецька, доцент, завідувач відділу
«Космології» ІСЄ Геннадій Гриценко, професор ІСЄ Микола Кардащук, голова «Галицької Січі» Микола
Боднар, голова Спілки офіцерів України в Івано-Франківську, полковник Ігор Гук, старший науковий
співробітник Музею Олекси Довбуша Володимир Бакала, науковий співробітник Івано-Франківського
краєзнавчого музею Марія Вуянко, та інші, про що засвідчують фото…
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На презентації праці автор, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо наголосив: «Наукова
монографія “Національний науково-дослідний Інститут українознавства та всесвітньої історії МОН України,
Львівська Філія - Кафедра українознавства Інституту Східної Європи (2003-2018рр.)” дослідила науковоосвітню діяльність Кафедри українознавства(КУ) Інституту Східної Європи(ІСЄ), з часу заснування 14 січня
2003 році і до кінця 2018 року. Вона напрацьована до 15-ти ліття Кафедри українознавства, і вперше зробила
глибокий аналіз джерел з архіву Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, та наукового журналу
“Українорзнавець”, більшість яких аналізуються та апробуються вперше.
Також в монографії “Національний науково-дослідний Інститут українознавства та всесвітньої історії МОН
України, Львівська Філія - Кафедра українознавства Інституту Східної Європи( 2003-2018рр.)” наголошено, що
Кафедра українознавства в Львові, як Філіал, формувала в сукупрості з Національним науково-дослідним
Інститутом українознавства з ценитром в Києві, сучасну україномовну наукову, освітню, християнськорелігійну, культурну та політичну еліту.

Вчені, завідувачі відділів Інституту Східної Європи: доцент Г.Ю. Гриценко та професор М.Д. Кардащук.
Отже на завершення презентації монографіцї “Національний науково-дослідний Інститут українознавства та
всесвітньої історії Міністерства Освіти і Науки України, Львівська філія - Кафедра українознавства Інституту
Східної Європи(2003-2018рр.) її автор засновник Кафедри Українознавства та директора Інституту Східної
Європи, Віктор Ідзьо наголосив: ”в монографії показано, що епоха ХХІ століття, внаслідок відновлення діяності
Кафедри українознаства в Львові та її злучення з відновленим Національним науково-дослідним Інститутом
українознавства та всесвітньої історії Міністкрства Освіти і Науки України в місті Києві, постає епоха нового
відновлення та відродженняч українських науково-освітніх та культурно-християнських традицій, які будут
розвиватися вищеозначеними науковими інституціями в умовах відновленння незалежності Української
держави…”.
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Обговорення науково-освітньої діяльності відділу «Філології і журналістики» Інституті Східної Європи.
4 жовтня 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) у відділі «Філології та журналістики», відбулось
обговорення подальшої науково-освітньої діяльності відділу «Філології і журналістики», яке заснував та очолює
доктор філологічних наук, професор, член Вченої Ради Інституту Східної Європи, член Редакційної Ради
наукового журналу «Українознавець» Зіновій Васильович Партико.
Слід також наголосити, що з 2016 по 2017 рік, Зіновій Васильович Партико був першим Вченим Секретарем
Вченої Ради Інституту Східної Європи, однак з 2018 року він вирішив сконцентрувати всю свою науковоосвітню діяльність виключно як фахівець, у розбудові заснованого та очолюваного ним відділу «Філології і
журналістики» Інституту Східної Європи.
Відділ «Філології і журналістики» є абсолютно новим науково-освітнім підрозділом Інституту Східної
Європи, який поєднує як філологічні так і журналістські науково-освітні особливості, тому на нараді було
обговорено концептуальні положення діяльності відділу «Філології і журналістики», який може взяти до уваги
кращі концептуальні традиції та напрацювання вже функціонуючих, з 2014 по 2018 роки, науково-освітніх
відділів Інституту Східної Європи…
Також на нараді було заслухано пропозиції завідувача відділу «Філології і журналістики» доктора
філологічних наук, професора, Зіновія Васильовича Партико, як члена Редакційної Ради наукового журналу
«Українознавець» щодо подальшої міжнародної науково-освітньої діяльності очолюваного ним відділу та
наукового журналу …

Присутній на нараді в Інституті Східної Європи, у відділі «Філології та журналістики» директор Інституту
Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктор Святославович Ідзьо зокрема наголосив:
«що надіється на швидке становлення та розгортання, передусім міжнародної науково-освітньої діяльності,
відділу «Філології та журналістики», який заснував та очолює доктор філологічних наук, професор, член Вченої
Ради та член Редакційної Ради наукового журналу «Українознавець» Зіновій Васильович Партико…».
Директором Інституту Східної Європи доктором історичних наук, професором, академіком Віктором
Святославовичем Ідзьо було наголошено: « …що в 2018 році встановлені відносини з Кафедрою української
філології Будапештського університету, яку очолює доктор філологічних наук, професор Андраш Золтан.
Хочу наголосити, що Кафедра української філології Будапештського університету складається з чотирьох
науково-освітніх співробітників та лаборанта. На Кафедрі української філології Будапештського університету
навчаються 10-12 студентів які досліджують історичні аспекти розвитку української мови та культури…
Завідувач Кафедрою української філології Будапештського університету доктор філологічних наук,
професор Андраш Золтан очолює загальне керівництво Кафедрою української мови, а практично-організаційну,
науково-освітню діяльність та міжнародну науково-освітню співпрацю на Кафедрі української філології
проводить старший викладач, доцент Кафедри української мови Будаперштського університету Вікторія
Лебович (внизу на фото В.Лебович з директором ІСЄ В.Ідзьо ), яка передала свою нову наукову працю яку
видала в Будапештському університеті у 2018 році в Інститут Східної Європи, а я передаю її для рецензування
чи відгуку у відділ «Філології та журналістики», завідувачу відділу «Філології та журналістики» доктору
філологічних наук, професору Зіновію Васильовичу Партико…
Надіюсь, що така майбутня співпраця відділу «Філології та журналістики» Інституту Східної Європи та
Кафедри української мови Будаперштського університету може вилитися в подальшому у широку міжнародну
науково-освітню співпрацю. На мою думку така співпрацю повинна вилитися в Угоду в основі якої повинна
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буде покладена співпрацю по розпрацюванню європейських та угорських науково-освітніх грантів з проблем
дослідження україно-угорських історичних, філологічних та культурних взаємин…

У висновок наголошу, що фахова рецензія чи відгук на наукову працю старшої викладачки, доцентки
Кафедри української мови Будаперштського університету Вікторії Лебович буде опубліковано в нашому
науковому журналі «Українознавець», останнє ХІХ число якого за 2019 рік, я урочисто дарую у відділ
«Філології та журналістики», завідувачу відділу, доктору філологічних наук, професору, члену Вченої Ради,
члену Редакційної Ради наукового журналу «Українознавець» Зіновію Васильовичу Партико, ще до його
офіційної презентації, на яку я всіх запрошую і яка відбудеться з 10 до 12 години, 5 жовтня 2019 року в Львові,
в науковій Бібліотеці...», наголосив на завершення обговорення подальшої науково-освітньої діяльності у
відділі «Філології і журналістики», директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор,
академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо…
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Нові презентації в Перемишлі наукових праць вчених доцента М. Козака та професора В. Ідзя.
9 жовтня 2019 року в місті Перемишлі, відбулося вшанування магістра, доцента Михайла Козака, одного із
активістів Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, з нагоди другого виходу
його науково-краєзнавчої праці «Село Гребеннне – мрії з дійсністю обнялись»... Слід наголосити, що цю працю
в якій магістр, доцент Михайло Козак фахово опрацював старі метрикальні книги з села Гребенне та передав їх
до архіву Перемишльсько-Варшавської митрополії, а рецензент доктор історичних наук, професор академік,
директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) Віктор Ідзьо, з Львова, надав фахову і позитивну наукову рецензію,
митрополит Перемишльсько-Варшавської митрополії УГКЦ Є. Попович відзначив її особистою Грамотою…

Слід наголосити, що Грамоту від Владики Перемиишльсько-Варшавського УГКЦ Євгена Поповича солізанту
доценту Михайлу Козаку зачитала голова жіночого згромадження УГКЦ міста Перемишля пані К. Федик-Козак.
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За таких обставин в розвиток українських краєзнавчих наукових досліджень, був запрошений у місто
Перемишль з презентацією своєї нової наукової історико-краєзнавчої праці «Наукові дослідження на Львівщині.
Наукове видання. - Львів, «Видавнтцтво ІСЄ»,2019р.», директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою
українознавства та відділу «Християнської історії» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо…

…У висновок презентацій в місті Перемишлі, що у Польщі, доценту Михайлу Козаку, для Перемишльського
відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, були подаровані праці директора ІСЄ Віктора Ідзя…
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Історико-культурна програма Міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро
Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті».
13 жовтня 2019 року з 9 години, до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві Львівської області,
в конференц-залі Жовківського замку (Площа Вічева 2) Відділення: «Дослідження українського козацтва»
Інституту Східної Європи(ІСЄ), Кафедра українознавства, науковий журнал «Українознавець», спільно з
Історико-архітектурним заповідником у місті Жовкві, Українським реєстровим козацтвом, провели Міжнародну
наукову конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української
козацької держави в XVII столітті», яка присвячена 40-ка літтю науково-педагогічної діяльності директора ІСЄ,
академіка Віктора Ідзя...
Міжнародній науковій конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні
Української козацької держави в XVII столітті» передувала культурна програма по стародавніх історикокультурних та християнських пам’ятках Жовківщини та Жовківського замку, яка розпочалася від пам’ятника
герою України Вячеславу Чорноволу у Львові і закінчилася в Жовківськму замку, яку чудово проведи
краєзнавці: О.Попруженко, З.Яворівсвький, М.Кубай та інші, і за яку Інститут Східної Європи всім
організаторам культурної програми складає велику подяку, фото-звіт про яку, подається інформаційною
статтею, як про початок наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в
утворенні Української козацької держави в XVII столітті»...
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Міжнародна наукова конференція Інституту Східної Європи«Гетьман України Петро Сагайдачний та
його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті» яка присвячена 400 - літтю
заснування Української козацької держави(1619-2019рр.) та 40-ти літтю науково-педагогічної діяльноості
засновника та директора Інституту Східної Європи доктора історичних науке, професора, академіка
Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзя(1979-2019рр.). Жовква, 13 жовтня 2019 року. ©
13 жовтня 2019 року до Свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві Львівської області, з 12 до 1800, в конференц-залі Жовківського замку (Площа Вічева 2) Інститут Східної Європи, спільно з Історикоархітектурним заповідником у місті Жовкві та Українським реєстровим козацтвом, провели Міжнародну
наукову конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української
козацької держави в XVII столітті» яка присвячена 400 - літтю заснування Української козацької держави(16192019рр.) та 40-ти літтю науково-педагогічної діяльноості засновника тадиректора Інституту Східної Європи
доктора історичних науке, професора, академіка Віктора Ідзя (1979-2019рр).
На науковій міжнародній науковій конференції обговорено актуальні питання в в перспективи розвитку
українського реєстрового козацтва, зокрема: 1. Роль Українського реєстрового козацтва в сучасних козацьких
об’єднавчих процесах. 2. Перспектива розвитку українського реєстрового козацтва в умовах російської агресії.
На конференції відбудлися презентація монографій, зокрема «Віктор Ідзьо. Наукові дослідження на
Львівщині в 2009-2019 роках. - Львів, «Вид. ІСЄ», 2019р.». У Козапцькому Форумі в місті Жовуві взяли участь
науковці, викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні, релігійні, козацькі діячі, зокрема мер міста
Жовкви, представники Жовківської районної державної адміністрації…
У науковій конференції були заявлені та взяли взяли вчені з України: Києва, Львова, Одеси, Тернополя,
Івано-Франківська, Ужгорода, Польщі: Вроцлава, Чехії: Праги, Словаччини: Братіслави, Італії: Риму, Австрії:
Відня.
На Міжнародній науковій конференції з науковими доповідями були заявлені та виступили наступні вчені:
1.Олександр Васильєв. Образ гетьмана України Петра Сагайдачного в українській, російській, білоруській та
європейській літературі першої половини XVІI століття (Сєвєро-Донецьк-Маріуполь-Бердянськ). 2.Віктор
Ідзьо. Українське козацтво в Українській козацькій державі в епоху гетьмана України Петра Сагайдачного в
першій чверті XVII століття (Івано-Франківськ). 3.Мирон Щеглюк. Зображення гетьмана України Петра
Сагайдачного на поштових марках та відкритках (Львів).4. Василь Янкович. Слобідське козацтво Луганщини
(Львів).5.Всеволод Іськів.Гетьман України Петро Сагайдачний і Львівщина(Львів).7.Василь Хитрук. Гетьман
України Петро Сагайдачний як духовнa і життєтворча основа росту сучасного козацтва в України(Рим).8.Федір
Харута. Вплив гетьманування Петра Сагайдачного на Закарпатський регіон(Ужгород).9.Борис Мудрий.
Козацька республіка – організаційно-правові форми суспільного устрою (Львів).10.Богдан Сушинський.
Українське козацтво в епоху гетьмана України Петра Сагайдачного: історія, культура, традиції(Одеса).11.Сергій
Білий. Відродження України через державницьку ідею гетьмана Петра Сагайдачного(Тернопіль).12.Ростислав
Шмагало. Українське козацтво: мистецтво і культура в добу правління гетьмана України Петра
Сагайдачного(Львів).13.Микола Боднар. Західна Україна в епоху гетьмана України Петра Сагайдачного(ІваноФранківськ).14.Ян Лорченко. Козацькі старожитності в Слов’янській бібліотеці міста Праги епохи гетьмана
України Петра Сагайдачного (Прага).15.Володимир Пилат. Розвиток українського гопака з епохи гетьмана
України Петра Сагайдачного (Львів).16.Хрістіан Чернер. Роль українського козацтва в епоху гетьмана України
Петра Сагайдачного (Відень).17.Катерина Хоронжук. Епоха гетьмана України Петра Сагайдачного в польській
науковій літературі (Вроцлав).18.Зіновій Партико.Українсько-польські стосунки в епоху гетьмана України
Петра Сагайдачного (Львів).
Найбільш яскраві наукові доповіді, які викликали жваву наукову дискусію були допові вчених: Вітора Ідзя,
Мирона Щиглюка, Василя Янковича, Василя Хитрука, Зіновія Партико та інших. В дискусіях та обговореннях
активну участь взяли: Володимир Пилат, Михайло Будай, Роман Колодій, Михайло Кондрин, Євген Кочан та
інші учасники та гості конференції…
Конференція оплесками привітала надання до 40-ти літтю науково-педагогічної діяльноості, засновнику та
директору Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професору, академіку Віктору Ідзю (19792019рр) титулу – «Лицар Вітчизни» та кавалера ордена «Золотий хрест честі і звитяги». Нагородний документ
зокрема засвідчує, що: «генеральна дирекція Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного
управління та Науково-експертна рада Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття» рішенням Науковоекспертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття» удостоїла Почесним званням «Лицар Вітчизни»
з врученням Ордена «Золотий хрест честі і звитяги», Диплома, іменної зброї оригінальної лицарської шаблі та
нагрудного знака «Лицарський Легіон України» історика-професора Віктора Святославовича Ідзя»…
Смачними були і організований козаками Українського реєстрового козацька юшка з козацьким кулішем…
Весь активний хід міжнародної наукової конференції «Гетьман України Петро Сагайдачний та його
діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті» засвідчують нище подані фотодокументи…
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Міжнародна наукова конференція Інституту Східної Європи
«Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави
в XVII столітті» яка присвячена 400 - літтю заснування Української козацької держави(1619-2019рр.)
в оцінці присутніх на ній громадських, наукових, освітніх та козацьких діячів України.
13 жовтня 2019 року до свята Покрови Пресвятої Богородиці, у місті Жовкві Львівської області, в
конференц-залі Жовківського замку Інститут Східної Європи, спільно з Історико-архітектурним заповідником у
місті Жовкві та Українським реєстровим козацтвом, провели Міжнародну наукову конференцію «Гетьман
України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті» яка
присвячена 400 - літтю заснування Української козацької держави(1619-2019рр.) і яка викликала великий
позитивний патріотичний резонанс в ключових громадських, наукових та козацьких діячів України. Зокрема її
окремо привітали такі діячі, як: Віктор Ідзьо, Петро Кононенко, Зіновій Партико, Олег Попруженкео,
Володимир Пилат, Борис Мудрий, Михайло Кондрин, Василь Глитнчак, Олександр Вісильєв, Василь Хитрук,
Вадим Артюх, Катерина Хоронжук, Івана Музика, Блшдан Парадовський, Олег Фецяк, Василя Янкович та
багато інших визначних українських військових дячів з Львівської військової академії ім. гетьмана П.
Сагайдачного, які взяли участь у Козацькому Форумі в місті Жовкві…
Слід також наголосити, що учасники та гості конференції оплесками привітали надання до 40-ти літтю
науково-педагогічної діяльноості, засновнику та директору Інституту Східної Європи доктора історичних наук,
професору, академіку Віктору Ідзю (1979-2019рр) титулу – «Лицар Вітчизни» та кавалера ордена «Золотий
хрест честі і звитяги». Нагородний документ зокрема засвідчує, що: «генеральна дирекція Всеукраїнського
науково-дослідного центру ефективного управління та Науково-експертна рада Міжнародної програми «Лідери
ХХІ столівття» рішенням Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ столівття» удостоїла
Почесним званням «Лицар Вітчизни» з врученням Ордена «Золотий хрест честі і звитяги», Диплома, іменної
зброї оригінальної лицарської шаблі та нагрудного знака «Лицарський Легіон України» історика-професора
Віктора Ідзя»…
За клопотаннями учасників та гостей відтворюємо весь хід міжнародної наукової конференції «Гетьман
України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької держави в XVII столітті» яка
присвячена 400 - літтю заснування Української козацької держави(1619-2019рр.), за всіма наявними в Інституті
Східної Європи фото-документами, за надання яких, складаємо всім учасникам міжнародної наукової
конференції - ПОДЯКУ…
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Відкриття нового відділення «Економіко-етно-соціальних досліджень та просування інвестиційних
проектів» в Інституті Східної Європи 13 жовтня 2019 року.
13 жовтня 2019 року в Інституті Східної Європи відбулось відкриття нового відділення «Економіко-етносоціальних досліджень та просування інвестиційних проектів» яке очолив доктор економічних наук, професор,
академік Олександр Валерійович Васильєв.

Відділення «Економіко-етно-соціальних досліджень та просування інвестиційних проектів», буде
функціонувати на основі СТАТУТУ Інституту Східної Європи в Донецькій області з центром у місті Сіверську
і охоплювати своє науково-освітньою та культурологічною діяльністю також міста Маріуполь та Бердянськ.
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Презентація наукової праці «Вплив давніх угорських переселенців 895-896 років на назву села Угринів
Тисменицького району Івано-Франківської області» в Інституті Східної Європи.
22 жовтня 2019 року в приміщенні Інституту Східної Європи(ІСЄ) відбулась обговорення наукової праці
віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», доктора історичних наук, професора, директора
Інституту Східної Європи та завідувача Кафедри українознавства Віктора Ідзя «Вплив давніх угорських
переселенців 895-896 років на назву села Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області», яка
приурочена 40-літтю науково-педагогічної праці автора(1979-2019рр.).
Як наголосив у виступі її автор, академік Віктор Ідзьо: «Вперше засобами сучасної історичної науки
робиться глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних та топографічних джерел,
більшість яких, під таким кутом зору доказує вплив давніх угорських переселенців 895-896 років на назву села
Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області»…

Презентація монографії віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної
Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, директора ІСЄ, завідувача Кафедри українознавства
Віктора Ідзя «Вплив давніх угорських переселенців 895-896 років на назву села Угринів Тисменицького району
Івано-Франківської області» також відбулась в Будапештському університеті 8 жовтня 2018 року…

Презентація наукової монографії директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), засновника та завідувача
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Обговорення грантової міжнародної науково-освітньої співпраці в Перемишлі.
В рамках наукових презентацій в Перемишлі, 29.10.2019р., відбулось обговорення грантової міжнародної
науково-освітньої співпраці Інституту Східної Європи з «Collegium Civitas» Варшавського університету…

Також були обговорені проблеми отримання європейських наукових грантів, проведення міжнародних
наукових конференції як у Варшаві так і у Львові… Польську сторону, зокрема вчених Кафедри міжнародних
відносин та «Collegium Civitas» Варшавського університету, було запрошено на Міжнародну наукову
конференцію «Гетьман України Петро Сагайдачний та його діяльність в утворенні Української козацької
держави в XVII столітті» яку ІСЄ проводять у м. Жовкві Львівської області, в конференц-залі Жовківського
замку (Площа Вічева 2) 13 жовтня 2019 року, починаючи з 11 години…
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75-ти ліття пам’яті митрополита Андрея Шептицького у Львові.
1 листопада 2019 року в Львові, в соборі Святого Юра під проводом архієпископа та митрополита
Львівського Української Греко-Католицької Церкви кир Ігоря Возняка відбула літургія, яка була присвячена 75ти літтю пам’яті митрополита Андрея Шептицького. ..
У 75-ти ліття пам’яті митрополита Андрея Шептицького у Львові активну участь взяли від Інституту Східної
Європи(ІСЄ) директор ІСЄ, завідувач відділу «Християнської історії» доктор історичних наук, професор,
академік Віктор Ідзьо та завідувач відділу «Християнської філософії» Інституту Східної Європи доктор
філософії, професор Олег Огірко, а також гості з Харкова, Києва, школярі греко-католики з Києва, зокрема член
української греко-католицької громади з міста Києва, лікар-офтельмолог Петро Ляшкевич, який водночас, як
виявилось є і шанувальником наукової творчості доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя...
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Вчені Інституту Східної Європи, зокрема директор ІСЄ, завідувач відділу «Християнської історії» доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо та завідувач відділу «Християнської філософії» Інституту
Східної Європи доктор філософії, професор Олег Огірко помолилися і вшанували в крипті під собором Святого
Юра митрополита Андрея Шептицького і всіх митрополитів УГКЦ що там покояться…
Помолилися і над останками що тут покояться і визначного галицького князя Ярослава Осмомисла…
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Слід наголосити, що водночас з делегацією з Києва, яку очолював 5 президент України, нині депутат та
голова фракції Верховної Ради України Петро Порошенко, до Львова, киянами, вірними УГКЦ, була привезена
книга «ПОЧЕСНІ ІМЕНА УКРАЇНИ - ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», яка видана в Києві в 2019 році, в якій зафіксовані
всі визначні досягнення Петра Порошенка як президента України, це і асоціація з Євросоюзом, безвізовий
режим з Євросоюзом і надання «Томосу» Вселенським Патріархом Православній Церкві України...
Приємно, що в цій книзі «ПОЧЕСНІ ІМЕНА УКРАЇНИ - ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» поміщено життєпис і про
науково-освітню, культурно-християнську та громадську діяльність директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя...
Тому в рамках відзначення 75-ти ліття пам’яті митрополита Андрея Шептицького відбулась і візуальна
презентація книги «ПОЧЕСНІ ІМЕНА УКРАЇНИ - ЕЛІТА ДЕРЖАВИ», що відображено в фотодокументах…
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У висновок інформаційної статті наголосимо, що у вшануванні 75-ти ліття пам’яті митрополита Андрея
Шептицького у Львові також активну участь взяли всі визначні львів’яни, зокрема Ігор Калинець, Петро
Франко, сестра ЧСВВ Володимира та багато інших наукових, освітніх і громадських діячів УГКЦ, які подані
нище на фото…
В рамках відзначення 75-ти ліття пам’яті митрополита Андрея Шептицького у Львові відбулось частування
львівською кавою, шанувальника наукової творчості доктора історичних наук, професора, академіка Віктора
Ідзя, члена української греко-католицької громади з міста Києва, лікаря-офтельмолога Петра Ляшкевича, якому
автором були підписані на згадку про відзначення 75-ти ліття пам’яті митрополита Андрея Шептицького у
Львові, всі придбані ним книги, про що засвідчують фото...
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Обговорення подальшої міжнародної співпраці в Інституті Східної Європи 13 жовтня 2019 року.
2 листопада 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ), в рамках міжнародної наукової конференції,
відбулося обговорення подальшої міжнародної науково-освітньої співпраці Інституту Східної Європи з
науково-освітніми установами Італії…
В обговоренні взяли участь директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік
Віктор Ідзьо та кандидат філологічних наук, доцент Кафедри українознавства, завідувач відділення
“Санскритології”, виконуючий обов’язки професора, керівник Карпатського відділення Інституту Східної
Європи Василь Хитрук, юрист Олег Фецяк та вчені Інституту Східної Європи...
Під час обговорення було підняте питання розширення міжнародної науково-освітньої співпраці Інституту
Східної Європи в науково-освітніми установами Італії, зокрема налагодження науково-освітньої співпраці з
Кафедрами Славістики та Східної Європи Болонського та Пізанського університетів, науково-освітні контакти з
якими підтримує виконуючий обов’язки професора ІСЄ Василь Хитрук…
Як було наголошено, під час обговорення, така співпраця стає реальною, оскільки з 1 січня 2020 року з
Львівського аеропорту ім. Данила Галицького будуть здійснюватися прямі авіаперельоти: Львів-Болонья...

На завершення обговорення кандидату філологічних наук, доценту Кафедри українознавства, завідувачу
відділення “Санскритології”, виконуючому обов’язки професора, керівнику Карпатського відділення
Інституту Східної Європи Василю Хитруку було наголошено, що в 2020 році Інститут Східної Європи,
Кафедра українознавства, 21 листопада 2020 року в Львові, в науковій бібліотеці, за адресою Проспект
Т.Шевченка д.13, святкуватиме 15-ти річчя з часу заснування наукового журналу «Українознавець» і що
його наукова стаття, рецензія включені в ХХ ювілейний випуск «Українознавця» який вийде в січні 2020 р.
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Відкриття нового відділення «Економіко-етно-соціальних досліджень та просування інвестиційних
проектів» в Інституті Східної Європи 4 листопада 2019 року.
4 листопада 2019 року в Інституті Східної Європи відбулось відкриття нового відділення «Економіко-етносоціальних досліджень та просування інвестиційних проектів» яке очолив доктор економічних наук, професор,
академік Олександр Валерійович Васильєв.

Відділення «Економіко-етно-соціальних досліджень та просування інвестиційних проектів», буде
функціонувати на основі СТАТУТУ Інституту Східної Європи в Донецькій області з центром у місті Сіверську
і охоплювати своєю науково-освітньою та культурологічною діяльністю також міста Маріуполь та Бердянськ…
На завершення обговорення співпраці, завідувачу відділення «Економіко-етно-соціальних досліджень та
просування інвестиційних проектів» Інституту Східної Європи, доктору економічних наук, професору,
академіку Олександру Васильєву було наголошено, що в 2020 році Інститут Східної Європи, Кафедра
українознавства, 21 листопада 2020 року в Львові, в науковій бібліотеці, за адресою: Проспект Т. Шевченка
д.13, святкуватиме 15-ти річчя(2005-2020рр.) з часу заснування наукового журналу «Українознавець» і що його
наукова стаття включена в ХХ ювілейний випуск «Українознавця» який вийде в січні 2020 року...
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Обговорення науково-освітньої співпраці в Інституті Східної Європи з завідувачем відділення
«Книгорозповсюдження» магістром-істориком Олександром Василюком 6 листопада 2019 року.
6 листопада 2019 року відбулось зустріч директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка
Віктора Ідзя з завідувачем відділення «Книгорозповсюдження» магістром-істориком Олександром Василюком.

В ході зустрічі відбулось обговорення подальшої співпраці, зокрема директором Інституту Східної Європи
доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо було наголошено, що Інститут Східної
Європи відкрив у Донецькій області відділення «Економіко-етно-соціальних досліджень та просування
інвестиційних проектів» з центром у місті Сіверську, яке буде охоплювати своєю науково-освітньою та
культурологічною діяльністю також міста Маріуполь та Бердянськ. Очевидно, що українське
книгорозповсюдження повинно сьогодні в час українсько-російської війни охопити в першу чергу цей
український регіон… У висновок зустрічі завідувачу відділення «Книгорозповсюдження» магістру-історику
Олександру Василюку було наголошено, що як тільки відділення ІСЄ в Донецькій області активно запрацює,
почнемо активні науково-освітні презентації та розповсюдження українських книг у цьому регіоні України…
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Обговорення культурно-християнської співпраці директором Інституту Східної Європи
доктором історичних наук, професором, академіком Віктор Ідзем з отцем ЧСВВ Корнелієм.
10 листопада 2019 року відбулось обговорення директора Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзя на предмет подальшої науково-освітньої та
культурно-християнської співпраці з отцем монаршого Чину Святого Василія Великого(ЧСВВ) Корнелієм, який
є науково-освітнім та громадським-культурно-християнським діячем Української Греко-Католицької Церкви…
В ході зустрічі були обговорені питання організацій презентацій наукових праць вчених ІСЄ в монастирях
монарших згромаджень ЧСВВ УГКЦ, як в Україні так і за кордоном, зокрема в Італії та її столиці місті Римі...

Під час зустрічі директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Академії
Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо ще раз подякував отцю монаршого Чину Святого Василія Великого
Корнелію за запрошення на Міжнародну наукову конференцію «Чин святого Василія Великого – історія,
сьогодення, перспективи» яка була присвячена до 400-ліття Василіaнського Чину Святого Йосафата…
Під час зустрічі також було наголошено, що у міжнародній науковій конференції «Чин святого Василія
Великого – історія, сьогодення, перспективи», приуроченої цьому Великому ювілею від Інституту Східної
Європи 15-16 вересня 2017 року активно взяли участь наступні вчені: директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо, заступник директора з науково-технічної роботи
Інституту Східної Європи, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Ігор Огірко, завідувач відділу
«Християнська філософія» доктор філософії у галузі фізико-математичних наук, кандидат фізико-математичних
наук, професор Інституту Східної Європи Олег Огірко.
З нагоди святкування 400 - ліття Чину святого Василія Великого директором Інституту Східної Європи
доктором історичних наук, професором, академіком Віктор Ідзьом було виголошене привітання та подаровані
наукові книги: “Релігійна культура Європи і зародження, становлення та розвиток християнства в Україні”. Львів “Ліга - Прес”, 2007. - 317 с. , “Король Русі Лев Данилович (1292 - 1301). - Львів “Сполом”, 2008. - 44с.”,
”Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті. - Львів “Сполом”, 2008. - 64c. Віктор Ідзьо. Зародження
та становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях”. - Івано-Франківськ
”Сімик”, 2014р. - 268с.”, ”Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви - за свідченнями джерел
російських архівів. Наукове видання. - Івано-Франківськ “Сімик”, 2017р. - 48с.”, про що засвідчують нище
подані фотографії.На завершення зустрічі отцю монаршого Чину Святого Василія Великого УГКЦ Корнелію
було наголошено, що зараз в Інституті Східної Європи готується до випуску нова велика наукова монографія
«Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у Ватикані та Італії в 2016-2019 роках. Наукове видання. Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р.», випуск якої передбачається Інститутом Східної
Європи на другу половину листопада - першу половину грудня 2019 року…
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Обговорення подальшої співпраці Інституту Східної Європи з Об’єднання українських офіцерів
Львова та головою релігійною громадою «Святих Новомучеників» Православної Церкви України.
11 листопада 2019 року відбулась зустріч та обговорення директора Інституту Східної Європи(ІСЄ)
академіка Вктора Ідзя з головою Об’єднаня українських офіцерів, полковником Мирославом Галугою, головою
релігійною громадою «Святих Новомучеників» отцем Православної Церкви України Василем Курилом на
предмет подальшої науково-освітньої та культурино-христиняської співпраці…

Під час обговорення було наголошено, що Об’єднаня українських офіцерів на чолі з полковником
Мирославом Галугою активно бере участь в міжнародних наукових козацьких конференціях які проводить
Інститут Східної Європи, які організовує директор ІСЄ доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо…
Директором Інституту Східної Європи доктором історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо
було наголошено, що Інститут Східної Європи є одним із ініціаторів всеукраїнського вшанування великого
українського військового і політичного діяча, переможця московитів в ХІІІ столітті, великого князя і короля
Романа Великого… Оргкомітетом з вшанування короля Романа Великого в Львові планується на вулиці його
імені, поставити меморіальну дошку… З цього приводу ініціативна група була на прийомі у міського голови
пана Андрія Садового, який пообіцяв подумати, як краще вирішити це питання...
Під час обговорення подальшої співпраці було наголошено, що в умовах українсько-російської війни
Інститут Східної Європи буде ініціювати проведення в 2020 році міжнародної наукової конференції на
військово-патріотичну тематику, а також відзначення в рамках цієї міжнародної наукової конференції 15-тої
річниці з часу заснування в Інституті Східної Європи наукового журналу «Українознавець»(2005-2015рр.).
Було б добре, щоб Об’єднаня українських офіцерів, у складі якого є офіцери-вчені, надали для опублікування
в науковому журналі «Українознавець» наукові праці з військово-патріотичної тематики...
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Принагідно нагадати, що раніше такі статті в науковому журналі «Українознавець» Інституту Східної
Європи опублікував полковник-професор, доктор філософських наук Андрій Зачепа та інші вчені - офіцери…

Слід наголосити, що в обговоренні активно взяв участь і отець Православної Церкви України Василь
Курило, який начутий про успішні проведення Інститутом Східної Європи міжнародних наукових козацьких
конференцій, запропонував Інституту Східної Європи підтримати звернення львівських козацьких і
християнських організацій до міського голови пана Андрія Садового про побудову козацької каплички та
козацької пам’ятної стели на похованні козаків на перехресті вулиць князя Романа та Івана Франка.
Отець Православної Церкви України Василь Курило також зацікавився діяльністю наукового журналу
«Українознавець» Інституту Східної Європи… На завершення зустрічі директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор, академік Віктором Ідзьо офіційно наголосив, що Інститут Східної Європи
підтримує звернення львівських організацій до міського голови Львова пана Андрія Садового…
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Інститут Східної Європи, Кафедра українознавства, науковий журналу “Українознавець” –
спадкоємність за давніми і сучасними науково-освітніми традиціями Європейського Союзу.
До 59-ти ліття з Дня народження та 40-ка ліття науково-педаготгічної діяльнсті (1979-2019рр.)
Віктора Святославовича Ідзя.
12 листопада 2019 року на засіданні Вченої Ради своє світобачення на подальший розвиток виголосив
засновник та директор Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо.
Ось основні його тези: «… Інститут Східної Європи”(ІСЄ), Кафедра українознавства(КУ), науковий журналу
“Українознавець” з часу заснування мною у 2001 році до 2019 рік, поступово розвинули свою науково-дослідну,
освітню та громадську діяльність. Це вдалося мені втілити тільки тому, що з відновленням незалежності
України наука і освіта стала власною справою українського народу, внаслідок повної дескридитації науковоосвітніх закладів, які були утворені тоталітарним режимом УРСР. Їх функціонуванння в Україні в
посткоміністичний період, фактично нічого нового наукового не внесено в розвиток української науки та освіти
в Україні…
3 квітня 2001 року при Університеті “Львівський Ставропігіон”, завдячуючи моєму великому другу і
побратиму нині покійному, царство йому небесне, професору Роману Мокрику, мною засновується Інститут
Східної Європи, який ставить кардинально нові завдання в галузі незалежної від попередньої наукової системи
УРСР завдання - розбудову суто української науково-освітньої та видавничої системи на суто українських
науково-освітніх історичних та культурно-христиняських традиціях. Мою діяльність по розбудові Інституту
Східної Європи вподальшому підтримував і наступний ректор Університеті “Львівський Ставропігіон” професор Ярослав Кміт…
Отже, Інститут Східної Європи при Університеті “Львівський Ставропігіон” активно працював до 2017
року...
Дальше внаслідок отримання 10 липня 2017 року статусу юридичної особи, Інститут Східної Європи стає
самостійною юридичною особою і спрямовує всі зусилля на розвиток в Україні українського наукового,
освітнього, соціально-культурного, християнсько-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго
потенціалу в молодих українських науковців, освітян, культурних та громадських діячів, пердусім аспірантрів...
З метою реалізації наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Інститут Східної Європи формує
та створює Вчену Раду, розвиває з 2003 по 2019 роки Кафедру українознавства, науковий журнал
“Українознавуць” якi згідно потребами координації наукoво-освітніх процексів підпорядковується ще й як
структурний підрозділ Національному науково-дослідному Інституту Українознавства Міністерства освіти і
науки України.
З 2014 року Кафедра українознавства Інституту Східної Європи засновує профільні науково-дослідні
Відділення, для вивчення наукових та освітніх передусім, українознавчих проблем…
Також наголошу, що історично та культурно, Інститут Східної Європи успадкував і продовжив наукову та
освітню галицько-львівську традицію, яка сформувалася з епохи відновленого в 1772 році Священною
Римською імперією - Галицького Королівства. Власне в Львові у 1788 році Священна Римська імперія, у
столиці Галицькогго Королівства, засновує Львівський Ставропігійський Інститут, який до кінця ХІХ століття
був єдиною науково-освітньою інституцією в Західній Україні, та відігравав велику роль в науково-освітньому
та культурно-християнському житті українців, формуючи українську наукову, освітню, християнсько-релігійну,
культурну та політичну еліту до ХХ століття. Отже Інститут Східної Європи в ХХІ столітті, починаючи з 3
квітня 2001 року, внаслідок відновлення українських науково-освітніх та культурно-християнських традицій та
цінностей в умовах відновленння незалежності України, продовжив розвивалися на засадах раніше створеного
Священногю Римською імперією в Галицькому Королівстві у 1788 році Львівського Ставропігійського
Інституту, який активно функціонував у Львові з XVIIІ по XX століття. Історично це виглядає так. У 1772 році
розпадається Польське Королівство, яке незаконно окупувало українські землі і на території Галичини
відновлюється стародавнє Галицьке Королівство, яке по стародавньому праву, входить до складу Священної
Римської імперії, оскільки римські імператори завжди титулували себе королями Галицького Королівства по
праву, яке їм надала Римська Вселенська Церква, яка в 1215 році створила Галицьке Королівство… У 1788 році
в епоху входження Галицького Короліства в Священну Римську імперію, імператори Священної Римської
імперії відкривають у Галицькому Королівстві новий, за імперським чи австрійським зразком, науково-освітній
заклад - Львівський Ставропігійський Інститут. До кінця ХІХ століття Львівський Ставропігійський Інститут є
єдиною науково-освітньою інституцієхю в Західній Україні, який відігравав велику роль в науково-освітнсьому
та культурно-християнськмму житті, формуючи українську наукову, освітню, християнсько-релігійну,
культурну та політичну українську еліту.
У висновок свого виступу наголошу, що сьогодні у 2019 році концепція діяльності науково-освітнього та
громадського закладу Інституту Східної Європи, юридичної особи, яка презентується сьогодні, це демонстрація
історико-культурного відновлення українських науково-освітніх та культурно-християнських цінностей в
умовах незалежної України на засадах історичного попередника Львівського Ставропігійського Інституту, що
функціонував у XVIII-XX століттях в епоху функціонування Галицького Королівства в структурі Священної
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Римської імперії. Тому цілком закономірно, що ця спадкоємність, яка започаткована з 1788 року сьогодні
продовжується Інститутом Східної Європи, як сучасна науково-освітня традиція Європейського Союзу …
З діяльністю Інституту Східної Європи можна познайомитися на його Сайті: www.easterneurope.nethouse.ua,
звернутися з пропозиціями та побажаннями можна на електронну пошту: Е-mail:ukrainoznavezz@ukr.net»,
наголосив у висновок короткого виступу директор Інституту Східної Європи професор, академік Віктор Ідзьо.
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Презентація наукової монографії «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя в церкві Івана Хрестителя у Львові
22 листопада 2019 рокудо нагоди дня народження, на запрошення голови громади УГКЦ, отця Івана.
22 листопада 2019 року до дня народження, на запрошення отця Івана в церкві Івана Хрестителя у Львові
відбулася презентація праці академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 рр.».

Як наголосив на презентації отець-історик Іван, випускник історичного факультету Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, для присутніх парафіян: «Монографія віце-президента
Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка АНВШ України, доктора історичних наук, професора,
засновника Кафедри українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Наукові
дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» внесла в науку нові джерела, які необхідні для подальших
наукових археологічних та пошукових досліджень. Праця підсумувала наукові дослідження історичних та
археологічних пам’яток на території Львівщини, зокрема біля села Страдч Яворівського району та міста Жовкви
у 2009-2019 роках»… З науковою працею академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 20092019 роках» можна познайомитися як у нашій церкві так і у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника»…
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Урочистості присвячені 40-ка літтю науково-педагогічної діяльності засновника та директора
Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя.
23 листопада 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ), відбулися урочистості які були присвячені 59 - ти
літтю з Дня Народження та 40-ка літтю науково-педагогічної діяльності засновника та директора Інституту
Східної Європи доктора історичних наук, професора, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація»,
академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Святославовича Ідзя...
Колектив Інституту Східної Європи оплесками привітав надання засновнику та директору Інституту Східної
Європи доктора історичних наук, професору, академіку Віктору Ідзю титулу – «Лицар Вітчизни» та кавалера
ордена «Золотий хрест честі і звитяги». Нагородний документ зокрема засвідчує, що: «генеральна дирекція
Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління та Науково-експертна рада Міжнародної
програми «Лідери ХХІ століття» рішенням Науково-експертної ради Міжнародної програми «Лідери ХХІ
століття» удостоїла Почесним званням «Лицар Вітчизни» з врученням Ордена «Золотий хрест честі і звитяги»,
Диплома, іменної зброї оригінальної лицарської шаблі та нагрудного знака «Лицарський Легіон України»
історика-професора Віктора Святославовича Ідзя»…
На урочистостях від колективу Інституту Східної Європи з привітанням виступив секретар Вченої Ради
Інституту Східної Європи, кандидат історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені короля Данила
Галицького Вадим Артюх, який наголосив: «…Віктор Святославович Ідзьо, як вчений і керівник ІСЄ давно уже
достойний такої високої нагороди, однак добре що в честь 40-ка ліття його науково-педагогічної діяльності
(1979-2019рр.) нагорода, як кажуть, знайшла свого славного героя... Вітаємо і бажаємо подальших науковоосвітніх злетів…». Весь хід урочистостей в ІСЄ з нагоди 40-ти ліття науково-педагогічної діяльності,
засновника та директора Інституту Східної Європи доктора історичних наук, професора, академіка Віктору Ідзя
(1979-2019рр) з надання йому титулу – «Лицар Вітчизни» та кавалера Ордена «Золотий хрест честі і звитяги»
подані нище фото-документами…
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Відзначення 75- ти ліття депортації українців з етнічних земель і Закерзоння в Україну
Ямпільською громадою у Львівській області.
24 листопада 2019 року в селі Ямпіль Львівської області відбулось відзначення 75 - ти ліття депортації
українців з етнічних земель Закерзоння, що у Польщі в Україну…
… У заході взяли активну участь взяли вчені Інституту Східної Європи, зокрема: директор Інституту Східної
Європи, завідувач відділу «Християнська історія» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо,
завідувач відділу «Міжнародної громадської співпраці» Інституту Східної Європи Олег Фецяк, який був
ведучим - модератором заходу.
… Від вчених Інституту Східної Європи директор Інституту Східної Європи, завідувач відділу «Християнська
історія» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо Ямпільській громаді Львівській області
подарував наукові праці та вісники з означеної тематики заходу.

338

Відзначення Дня Народження засновника та директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя колективом Інституту Східної Європи.
25 листопада 2019 року в ІСЄ, з нагоди ДНЯ НАРОДЖЕНЯ засновника та директора Інституту Східної
Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзя, в офісі ІСЄ, відбулась
презентація книги «ПОЧЕСНІ ІМЕНА УКРАЇНИ - ЕЛІТА ДЕРЖАВИ» в яку поміщено життєпис про
науково-освітню, культурно-християнську та громадську діяльність історика Віктора Святославовича Ідзя...

На святкуванні Дня Народження, від колективу Інституту Східної Європи з привітанням виступив секретар
Вченої Ради Інституту Східної Європи, кандидат історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені
короля Данила Галицького Вадим Артюх, який наголосив: «…Віктор Святославович Ідзьо є відомий
український історик, українознавець та релігієнавець, учень академіка Володимира Васильовича Грабовецького,
засновник та перший директора Інституту Східної Європи, засновник та завідувач Кафедри українознавства,
доктор історичних наук, професор, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академік
Міжнародної Академії Наук Євразії, академік Академії Наук Вищої Школи України. Він є автором 58 наукових
монографій, 48 наукових брошур.
Він є також автором 740 наукових праць, які опубліковані в наукових журналах, альманах, вісниках, а також
автором 190 наукових праць які опубліковані в популярних видання і газетах, які в сумі дають 930 наукових та
науково-популярних публікацій. Приємно що в час свого 59-ти ліття він відзначає водночас і 40-ка ліття своєї
науково-педагогічної діяльності (1979-2019рр.).
Тому відзначення його діяльності у книзі «Почесні імена України – еліта держави» є справедливим і
закономірним явищем... Вітаємо і бажаємо подальших науково-освітніх злетів…».
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25 листопада 2019 року в Інституті Східної Європи відбулася презентація наукової монографії
доктора історичних наук, професора, академіка Віктор Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту
Східної Європи у Ватикані та Італії в 2016-2019 роках. Наукове видання. - Львів «Вид. Інституту Східної
Європи», 2019р. - 286с.» з нагоди 59-ти ліття та 40-ка ліття науково-педагогічної діяльності (1979-2019)
доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя.
25 листопада 2019 року в Інституті Східної Європи відбулася презентація наукової монографії доктора
історичних наук, професора, академіка Віктор Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у
Ватикані та Італії в 2016-2019 роках. Наукове видання. - Львів «Вид. Інституту Східної Європи», 2019р. - 286с.»
з нагоди 59-ти ліття та 40-ка ліття науково-педагогічної діяльності (1979-2019) доктора історичних наук,
професора, академіка Віктора Ідзя. В цілому з монографією можна познайомитися в Національній наукові
бібліотеці імені Василя Стефаника та в розділі «Документи» на Сайті Інституту Східної Європи…
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Конференція Чину Святого Василія Великого Української Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) у Львові
за участю вчених Інститоуту Східної Європи та Владики Іринея Білика з Риму 29 листопада 2019 року.
29 листопада 2019 року у Львові відбулась міжнародна наукова конференція монахів Чину Святого Василія
Великого УГКЦ за участю вчених Інституту Східної Європи(ІСЄ) – директора, доктора історичних наук,
професора, академіка, завідувача відділу «Християнська історія» Віктора Ідзя та завідувача відділу
«Християнська філософія» професора ІСЄ - Олега Огірка з якими активно співпрацює Владика Іриней Білик...

…Владиці Іринею Білику, каноніку собору «Санта Марія Маджлоре» з Риму від вчених Інституту Східної
Європи були подаровані наукові праці, обговорені питання спільного святкування в Римі з вченими Інституту
Східної Європи 24 - 29 травня 2021 року 425 - ти ліття заснування Української Греко-Католицької Церкви...
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Відзначення 75- ти ліття депортації українців з етнічних земель Закерзоння в Україну
громадою села Зубра Львівській області.
30.11. 2019р. в с. Зубра Львівської області відбулось відзначення 75 - ти ліття депортації українців з етнічних
земель Закерзоння в Україну. Передувала заходу відзначення 75 - ти ліття депортації українців з етнічних
земель Закерзоння в Україну екскурсія по відновленій церкві УГКЦ в селі Зубра, яку провів отець Олег, якому
від академіка Віктора Ідзя було подаровано книгу «Спогади з спостереженого, пережитого та заслуханого»...
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У заході взяв активну участь директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік Віктор Ідзьо, який виступив з науковою доповіддю «Українське міське політичне, торгово-економічне
та культурно-релігійне життя у ІХ-ХІV століттях на прикладі стародавнього українського міста Любачева».

Від Інституту Східної Європи директор, завідувач відділу «Християнська історія» доктор історичних наук,
професор, академік Віктор Ідзьо подарував наукові праці та вісники з означеної тематики заходу, зокрема
наукову працю «До історії однієї моголи на Закерзонні», «Спогади з спостереженого, пережитого та
заслуханого» та інші... Першим благословив і виступив відкривши захід від УГКЦ парох села Зубра, отець
Олег.Чудово виступила з історичною розвідкою про епоху переселення українців з Закерзоння в Україну
вчитель історії зубрецької школи, п. Л.Супик… Зворушливо прозвучали також прекрасні виступи голови
Товариства «Любачівщина» п. Б.Парадовського, голови Товариства «Закерзоння» п. В.Середи, редактора
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журналу «Вісник Любачіщини» п. Ю. Судина, заступника директора школи п. М. Параняк… Прекрасною була і
пересувна виставка з історії примусового виселення українців з Закерзоння в Україну яку організував
Львівський історичний музей… Чудово виступив хор Народного дому села Зубра та шкільний хор села Зубра…
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Презентація наукової праці «Григорій Сковорода - національний символ
української філософської та державницької думки XVIII століття» в Інституті Східної Європи.
3 грудня 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулась обговорення наукової праці, академіка віцепрезидента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної Академії Наук Євразії, доктора
історичних наук, професора, директора ІСЄ та завідувача Кафедри українознавства Віктора Ідзя «Григорій
Сковорода - національний символ української філософської та державницької думки XVIII століття. - Львів
“Сполом”, 2019. - 78с.», яка приурочена 40-літтю науково-педагогічної праці автора(1979-2019рр.).
Як наголосив у виступі її автор, доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо: «Наукова праця на глибоконауковому фактичному матеріалі проаналізувала в часописах Росії та України маловідомі, а той призабуті
сторінки життя Григорія Савича Сковороди, зокрема його світобачення на проблему розвитку української
філософської та державницької думки у XVIII столітті. Тому наукова праця “Григорій Сковорода –
національний символ української філософської та державницької думки XVIII століття” є унікальною
джерельною базою у вивченні української історії філософії XVIII століття на прикладі творчості Г. Сковроди».

Презентація монографії віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної
Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, директора ІСЄ, завідувача Кафедри українознавства
Віктора Ідзя «Григорій Сковорода - національний символ української філософської та державницької думки
XVIII століття» також відбулася в Угорщині в Будапештському університеті 9 жовтня 2018 року…

У висновок слід наголосити, що з монографією можна познайомитися у Львові у бібліотеці ім. В.Стефаника.
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Офіційний прийом у мера міста Львова пана Андрія Садового на предмет побудови козацької
каплички та козацької пам’ятної стели на похованні козаків на перехресті вулиць князя Романа
та Івана Франка та вирішення питання вшанування князя і короля Руси-України Романа Великого.
4 грудня 2019 року відбулась зустріч митрополита Макарія, отця Василя Курила Православної Церкви
України, львівських козацьких і християнських організацій, зокрема голови Об’єднаня українських офіцерів,
полковника Мирослава Галуги, діячів релігійної громади «Святих Новомучеників», вчених Інституту Східної
Європи: директора Інституту Східної Європи, завідувача відділу «Християнська історія» доктора історичних
наук, професора, академіка Віктора Ідзя, завідувача відділу «Дослідження епохи короля Русі-України Романа»
Миколи Давидовича з міським головою паном Андрієм Садовим на предмет побудови козацької каплички та
козацької пам’ятної стели на похованні козаків на перехресті вулиць князя Романа та Івана Франка та
вирішення питання вшанування князя і короля Руси-України Романа Великого…

Саме звернення до мера міста Львова пана Андрія Садового озвучив митрополит Макарій, аргументи
владики доповнив отець Василь Курило від Православної Церкви України, від Об’єднаня українських офіцерів полковник Мирослав Галуга від Інституту Східної Європи - директор Інституту Східної Європи, завідувач
відділу «Християнська історія» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо та завідувач відділу
«Дослідження епохи короля Русі-України Романа» Інституту Східної Європи Микола Давидович та інші
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громадські діячі з козацьких і християнських організацій, зокрема з релігійної громади «Святих
Новомучеників»…
Міський голова Львова пан Андрій Садовий погодився з усіма доводами учасників офіційного прийому і
пообіцяв почати вирішувати всі нагальні питання на предмет побудови козацької каплички та козацької
пам’ятної стели на похованні козаків на перехресті вулиць князя Романа та Івана Франка та вшанування князя і
короля Руси-України Романа Великого з Нового 2020 року, зіславшись на те, що зараз у нього абсурдний суд…

На початок, на думку міського голови пана Андрія Садового, Оргкомітет повинен з архітектором міста
Львова, який був присутній на прийомі, зробити архітектурний Проект і вже опісля з Поектом знову виходити
на мера…

… Прийом у мера міста Львова пана Андрія Садового закінчився новим зібранням Оргкомітету вже по питанню
обговоренню Проекту та його затвердження архітектором міста Львова, що засвідчено вище поданими фотодокументами…
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Презентація на Львівській хвилі 3 грудня 2019 року відбулась презентація монографії
«Король Руси-України Роман Великий» на Львівській хвилі.
6 грудня 2019 року відбулась презентація книги «Король Руси-України Роман Великий» на Львівській хвилі
яку провела журналіст Євгенія Науменко. У презентації монографії «Корорль Руси-України Роман Великий»
взяли участь автор праці, директор Інституту Східної Європи, завідувач відділу «Християнська історія» доктор
історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо та редактор меценат видання, завідувач відділу «Дослідження
епохи короля Русі-України Романа» Інституту Східної Європи Микола Давидович.

У висновок зауважимо, що на презентації всіма учасниками було зауважено, що про короля Руси-України
Романа Великого його політичну та військову діяльність українці мало ознайомлені, тому було вирішено для
широкого загалу опублікувати її основні частини в ФСБУЦІ. З презентованою книгою можна познайомитися як
на сайті Львівської Хвилі так і на сайті Інституту Східної Європи - www.easterneurope.nethouse.ua.
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Презентація наукової праці директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Наукові дослідження
на Львівщині у 2009-2019 роках». - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019 рік».
10 грудня 2019 року, в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулась презентація нової наукової праці директора
ІСЄ, завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя
«Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках». - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019
рік». Відбулось і обговорення ХХІ Випуску наукового журналу Кафедри українознавства ІСЄ
«Українознавець», намічено відзначення 15 - ти ліття наукового журналу «Українознавець»» у 2020 році…

У презентації взяли участь наукові співробітники Інституту Східної Європи, вчені та завідувачі відділень
Кафедри українознавства, члени редакційної ради та редколегії наукового журналу «Українознавець»...
Зокрема у презентації активно взяли участь - Вчений секретар Вченої Ради Інституту Східної Європи,
завідувач Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, кандидат
історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені Короля Данила Галицького Вадим Артюх, завідувач
Відділу «Праксеології та культури праці» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Мирослав
Павлюк… Як було наголошено на презентації, зокрема Вченим секретарем Вченої Ради Інституту Східної
Європи, завідувачем Відділу «Стародавньої історії України» Кафедри українознавства Інституту Східної
Європи, кандидатом історичних наук, доцентом, лауреатом Міжнародної премії імені короля Данила
Галицького Вадимом Артюхом: «Монографія віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація»,
академіка Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника Кафедри українознавства та
директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках»
внесла і в науку нові джерела, які необхідні для подальших наукових археологічних та пошукових досліджень,
підсумувала наукові дослідження історичних та археологічних пам’яток на території Львівщини, зокрема біля
села Страдч Яворівського району та міста Жовкви у 2009-2019 роках»…З науковою працею доктора історичних
наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках» можна
познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника…
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Обговорення вченими Інституту Східної Європи питання святкування в 2020 році
15-ти ліття з часу виходу Львові наукового журналу «Українознавець» (2005-2020рр.).
13 грудня 2019 року, з нагоди свята Андрія Первозванного, на запрошення засновника та головного
редактора, завідувача Кафедрою українознавства, директора Інституту Східної Європи(ІСЄ), доктора
історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя, за участю вчених Інституту Східної Європи, Кафедри
українознавства, редакційної ради та редколегії, відбулось урочисте обговорення питання святкування в 2020
році 15-ти ліття з часу першого виходу наукового журналу «Українознавець» (2005-2020рр.), яке Інститут
Східної Європи буде святкувати 6 червня 2020 року...
Засновник та головний редактор, завідувач Кафедрою українознавства, директор Інституту Східної Європи
(ІСЄ), доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо продемонстрував цьогорічний ХІХ випуск
наукового журналу «Українознавець» і наголосив що ХХ ювілейний випуск журналу «Українознавець», який
буде презентуватися під час святкування 15-ти ліття у 2020 році, уже здано у видавництво для друку і він вийде
на початку 2020 року... Під час святкування ми зробимо виставку всіх ХХ випусків наукового журналу
«Українознавець» і з ними можна буде познайомитися всім хто прийде на святкування… Щось схоже ми вже
робили під час успішного святкування 10 – ти ліття «Українознавця» у 2010 році…
В обговоренні питання часу проведення святкування та міжнародної наукової конференції та презентації всіх
чисел «Українознавця» (весною чи осінню???) взяли участь науковці ІСЄ, члени редакційної ради та редколегії
науково журналу «Українознавець», а також гості: викладачі вузів, гімназій, шкіл, громадські, культурні,
релігійні діячі які цікавляться науковою діяльністю журналу «Українознавець»…
У якійсь мірі це обговорення можна вважать першою репетицією до майбутніх урочистостей і вона пройшла
успішно… Познайомитися з працями, що опубліковані в І - ХІХ випусках наукового журналу «Українознавець»
за 2005-2019 роки можна у Львівській національній науковій Бібліотеці імені Василя Стефаника….
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Участь вчених Інституту Східної Європи у відзначеннях під гаслом «Початок і наслідки депортації
українців із Закерзоння у 1944-1951 роках» в селах: Старому Селі, селі Ямполі та Зубрі Львівської
області, які приурочені 75- ти літтю депортації українців з етнічних земель і Закерзоння в Україну.
Аналіз подій в Інституті Східної Європи 15 грудня 2019 року.
«Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках»
Круглий стіл на тему «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках»
у Старому Селі Пустомитівського району Львівської області. 19 травня 2019 року.
19 травня 2019 року з 13 години у Старому Селі Пустомитівського району Львівської області відбувся
круглий стіл на тему «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках». В круглому
столі, як співорганізатори, активну участь взяли вчені Інституту Східної Європи(ІСЄ): Ідзьо Віктор
Святославович - доктор історичних наук, професор, академік, віце-президент Академії Наук «Трипільська
Цивілізація», академік Міжнародної Академії Наук Євразії, академік Академії Наук Вищої Школи України,
директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри українознавства; Огірко Олег Васильович - доктор
філософії, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Християнської Філософії” Інституту
Східної Європи; Огірко Ігор Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор Кафедри
українознавства, заступник директора з науково-технічної роботи Інституту Східної Європи; Партико Зіновій
Васильович - доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Філології та
журналістики” Інституту Східної Європи. Модератором круглого столу був юрист ІСЄ, завідувач відділу
“Міжнародної громадської співпраці” Олег Фецяк.
Під час круглого cтолу з доповіддю та презентацією наукової праці «До історії однієї могили на Закерзонні»
витупив директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри українознавства доктор історичних наук,
професор, академік, віце-президент Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академік Міжнародної Академії
Наук Євразії, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Святославович Ідзьо…
Від Інституту Східної Європи на круглому столі також виступили з науковими доповідями: доктор
філософії, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Християнської Філософії” Огірко Олег
Васильович та доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Філології
та журналістики” Зіновій Васильович Партико, що внизу на фото…
Відзначення 75- ти ліття депортації українців з етнічних земель і Закерзоння в Україну
Ямпільською громадою у Львівській області.
24 листопада 2019 року в селі Ямпіль Львівської області відбулось відзначення 75- ти ліття депортації
українців з етнічних земель Закерзоння, що у Польщі в Україну…
… У заході взяли активну участь взяли вчені Інституту Східної Європи, зокрема: директор Інституту Східної
Європи, завідувач відділу «Християнська історія» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо,
завідувач відділу «Міжнародної громадської співпраці» Інституту Східної Європи Олег Фецяк, який був
ведучим- модератором заходу.
… Від вчених Інституту Східної Європи директор Інституту Східної Європи, завідувач відділу «Християнська
історія» доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо Ямпільській громаді Львівській області
подарував наукові праці та вісники з означеної тематики заходу.
Відзначення 75- ти ліття депортації українців з етнічних земель Закерзоння в Україну
громадою села Зубра Львівській області.
29.11. 2019р. в с. Зубра Львівської області відбулось відзначення 75 - ти ліття депортації українців з етнічних
земель Закерзоння в Україну. Передувала заходу відзначення 75 - ти ліття депортації українців з етнічних
земель Закерзоння в Україну екскурсія по відновленій церкві УГКЦ в селі Зубра, яку провів отець Олег, якому
від академіка Віктора Ідзя було подаровано книгу «Спогади з спостереженого, пережитого та заслуханого»...
Від Інституту Східної Європи директор, завідувач відділу «Християнська історія» доктор історичних наук,
професор, академік Віктор Ідзьо подарував наукові праці та вісники з означеної тематики заходу, зокрема
наукову працю «До історії однієї моголи на Закерзонні», «Спогади з спостереженого, пережитого та
заслуханого» та інші... Першим благословив і виступив відкривши захід від УГКЦ парох села Зубра, отець
Олег.Чудово виступила з історичною розвідкою про епоху переселення українців з Закерзоння в Україну
вчитель історії зубрецької школи, п. Л.Супик… Зворушливо прозвучали також прекрасні виступи голови
Товариства «Любачівщина» п. Б.Парадовського, голови Товариства «Закерзоння» п. В.Середи, редактора
журналу «Вісник Любачіщини» п. Ю. Судина, заступника директора школи п. М. Параняк… Прекрасною була і
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пересувна виставка з історії примусового виселення українців з Закерзоння в Україну яку організував
Львівський історичний музей… Чудово виступив хор Народного дому села Зубра та шкільний хор села Зубра…
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По темі круглого столу «Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках»
директором Інституту Східної Європи завідувачем Кафедрою українознавства доктором історичних наук,
професором, академіком, віце-президентом Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіком Міжнародної
Академії Наук Євразії, академіком Академії Наук Вищої Школи України Віктором Святославовичем Ідзьо,
організаторам та активним учасникам були подаровані наукові праці, які презентувалися авторам на круглому
столі, зокрема представникам: Старосільської сільської ради, Старосільської школи, голові Пустомитіської
районної ради, представникам Товариств: Лемківщина, Холмщина, вченим учасникам круглого громадських
організацій та отцям Старосільської християнської громади Української Греко-Католицької Церкви та іншим...
У висновок інформаційної статті про активну участь вчених ІСЄ в науково-оствітній діяльності у Старому
селі слід наголосити, що в рамках проведення круглого столу «Початок і наслідки депортації українців із
Закерзоння у 1944-1951 роках» вчені Інституту Східної Європи ознайомилися також з історією Старого села та
Старосільського замку який відвідали перед початком круглого столу і який вразив навіть в зруйнованому
вигляді свою величчю, красою і неповторністю, архітектурною витонченістю та середньовічною
досконалістю… Активно взяли участь у круглому столі і громадські діячі з Товариств: Любачівшина, Надсяння,
Холмщина, Лемківщина та інші, що внизу на фото…
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У заході взяв активну участь директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік Віктор Ідзьо, який виступив з науковою доповіддю «Українське міське політичне, торгово-економічне
та культурно-релігійне життя у ІХ-ХІV століттях на прикладі стародавнього українського міста Любачева».
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Свято святого Миколая в Інституті Східної Європи.
19 грудня 2019 року у свято святого Миколая в Інституті Східної Європи(ІСЄ) відбулось вшанування
завідувачів відділень Інституту Східної Європи: «Дослідження епохи правління короля Руси-України Романа
Великого» Миколи Давидовича та завідувача відділення «Організація медичної допомоги в військових
формуваннях в Українській державі XVII-XXI століть» професора Миколи Кардащука. У вшануванні взяли
участь: завідувач відділення «Християнська історія», директор Інституту Східної Європи, доктор історичних
наук, професор, академік Віктор Ідзьо, завідувач відділення «Стародавньої історії України» вчений секретар
Вченої Ради ІСЄ, кандидат історичних наук, доцент Вадим Артюх, завідувач відділення «Міжнародної
громадянської співпраці», юрист-магістр Олег Фецяк, завідувач відділення «Організація медичної допомоги в
військових формуваннях в Українській державі XVII-XXI століть» професор Микола Кардащук, завідувач
відділення «Відродження духовності України» історик-магістр з міста Дніпра Євген Шматченко, завідувач
відділення «Книгорозповсюдження» історик-магістр Олександр Василюк, секретар Інституту Східної Європи
Олег Миколайович Попруженко, якого присутні привітали з 50-ти літтям, побажавши успішної праці в
Інституті Східної Європи, про що засвідчують нище подані фото-документи…

19 грудня 2019 року в Інституті Східної Європи відбулась презентація нової наукової праці директора ІСЄ,
завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові
дослідження на Львівщині у 2009-2019 роках». - Львів «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019 рік» яка
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здобула визнання не тільки української наукової та громадської думки. Як було наголошено на презентації,
зокрема Вченим секретарем Вченої Ради Інституту Східної Європи, завідувачем Відділу «Стародавньої історії
України» Інституту Східної Європи, кандидатом історичних наук, доцентом, лауреатом Міжнародної премії
імені короля Данила Галицького Вадимом Артюхом: «Монографія віце-президента Академії Наук «Трипільська
Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії, доктора історичних наук, професора, засновника Кафедри
українознавства та директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Наукові дослідження на Львівщині у
2009-2019 роках» внесла і в науку нові джерела, які необхідні для подальших наукових археологічних та
пошукових досліджень, підсумувала наукові дослідження історичних та археологічних пам’яток на території
Львівщини, зокрема біля села Страдч Яворівського району та міста Жовкви у 2009-2019 роках»…
З науковою працею доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя «Наукові дослідження на
Львівщині у 2009-2019 роках» можна познайомитися у Львівській національній науковій бібліотеці імені
Василя Стефаника…
Як наголосив на презентації гість з Дніпра, завідувач відділення «Відродження духовності України» історикмагістр Євген Шматченко праця гідна того щоб її презентувати в 2021 році в Ватикані під час святкування 425ти річчя Української Греко-Католицької Церкви… На думку присутніх, зокрема завідувача відділення
«Відродження духовності України» Євген Шматченка: «працю слід виставити в ФСБУК для широкого
ознайомлення з нею…».

19 грудня 2019 року у свято Миколая директором Інституту Східної Європи, доктором історичних наук,
професором, академіком Віктором Ідзьо, відбулось вручення нового зразка ПОСВІДЧЕННЯ, яке засвідчує
особу завідувача відділення «Дослідження епохи правління короля Руси-України Романа Великого» Інституту
Східної Європи Миколі Давидовичу з побажанням подальшого успішного дослідження епохи правління короля
Руси-України Романа Великого, що засвідчено фото-документом…
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Під час святкування завідувач відділення «Книгорозповсюдження» історик Олександр Василюк наголосив,
що готовий брати участь в українському книгорозповсюдженні у Донецькій області у відділенні «Економікоетно-соціальних досліджень та просування інвестиційних проектів» ІСЄ, яке функціонує у місті Сіверську...

Ці та інші проблеми з розбудови ІСЄ також у свято Миколая були обговорені і з меценатом Ігорем Жуком...
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Підсумкове обговорення вченими Інституту Східної Європи відзначень під гаслом
«Початок і наслідки депортації українців із Закерзоння у 1944-1951 роках» з нагоди 75- ти ліття
депортації українців з етнічних земель і Закерзоння в Україну на основі документів з монографії
«До історії однієї могили на Закерзонні» яку напрацював доктор історичних наук, професор, академік,
директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри українознавства Віктор Ідзьо.
26 грудня 2019 року на Вселенське Різдво в Інституті Східної Європи відбулось підсумкове обговорення
вченими Інституту Східної Європи відзначень під гаслом «Початок і наслідки депортації українців із
Закерзоння у 1944-1951 роках» з нагоди 75 - ти ліття депортації українців з етнічних земель і Закерзоння в
Україну на основі документів з монографії «До історії однієї могили на Закерзонні» доктора історичних наук,
професора, академіка, Кафедри українознавства, директора Інституту Східної Європи, завідувача Віктора Ідзя.
В обговоренні монографії «До історії однієї могили на Закерзонні» - доктора історичних наук, професора,
академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Міжнародної Академії Наук
Євразії, академіка Академії Наук Вищої Школи України, директора Інституту Східної Європи, завідувача
Кафедри українознавства Віктора Ідзя взяли участь вчені Інституту Східної Європи, голова Фонду
Артистратига Михаїла пан Михайло Кондрин та доктор наук з державного управління, професор, завідувач
кафедрою Європейської інтеграції Інституту державного управління Національної Академії державного
управління при президенті України пан Пасічник Василь… Гостю, який виразив бажання співпрацювати з
Інституту Східної Європи, Кафедрою українознавства, науковим журналом «Українознавець» були окрім
презентованої монографії «До історії однієї могили на Закерзонні» продемонстровані фундаментальні
напрацювання Інституту Східної Європи: «Українська держава в ІХ-XIV століттях» та «Кафедра
українознавства Інституту Східної Європи(2003-2018рр.)», запрошено на міжнародну наукову конференцію
«Єдина Європа: історичне минуле та майбутнє європейського континенту» яку ІСЄ проводитиме 6 червня 2020
року у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, за адресою: пр. Т.Шевченка, д. 13…
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Обговорення праці завідувача відділу «Праксеології та культури праці» пана Мирослава Павлюка
Радіо «Воскресіння» - унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 рр.»,
з нагоди 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим Базиліки Святої Софії в Римі.
27 грудня 2019 року з нагоди відзначення 50 - ти ліття (1969-2019рр.) побудови патріархом Йосифом Сліпим
базиліки Святої Софії в Римі в Інститутi Східної Європи, відбулось обговорення наукової праці завідувача
відділу «Праксеології та культури праці» пана Мирослава Павлюка «Радіо «Воскресіння» - унікальне явище в
історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках», яка вийшла за редакцією директора Інституту
Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства, доктора історичних наук, професора, академіка
Акажемії Наук Вищої Школи Віктора Святославовича Ідзя…
Слід також наголосити, що у презентації взяв участь офіційний рецензент наукової праці, завідувач відділу
«Історії філософії» Інституту Східної Європи» доктор філософії, професор ІСЄ Олег Огірко.
Як наголосив під час обговорення праці її автор, завідувач відділу «Праксеології та культури праці»
Інституту Східної Європи, пан Мирослав Павлюк: «В праці «Радіо «Воскресіння» - унікальне явище в історії
інформаційного простору України у 1989-2009 роках» з’ясовано роль релігійного радіомовлення у 1989-2009
роках... Наукова праця вперше розглянула радіомовлення на прикладі відновленої Української ГрекоКатолицької Церкви...
З працею можна познайомитися на Сайті Радіо «Воскресіння» та у Львівській національній наукові
бібліотеці імені Василя Стефаника...».
В обговоренні праці взяли участь науковці та завідувачі відділів Інституту Східної Європи, зокрема
завідувач відділу «Філології та журналістики» доктор філологічних наук, професор Зіновій Партико, вчений
секретар Вченої Ради Інституту Східної Європи, завідувач відділу «Стародавньої історії України», кандидат
історичних наук, доцент, лауреат Міжнародної премії імені Короля Данила Галицького Вадим Артюх, вчені
редколегії журналу «Українознавець», представники громадськості міста Львова...
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Як наголосив під час обговорення редактор праці, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних
наук, професор, академік Віктор Ідзьо: «…Праця завідувача відділу «Праксеології та культури праці», пана
Мирослава Павлюка: «Радіо «Воскресіння» - унікальне явище в історії інформаційного простору України у
1989-2009 роках» на великій кількості архівних та інформаційних джерел проливає світло і на питання
заснування патріархом Йосифом Сліпим базиліки Святої Софії в Римі заснування якої в 1969 році, 50 років
тому, широко висвітлювалося засобами масової інформації... Хочу лиш наголосити, сьогодні в 2019 році, що на
запрошення головного упорядника архіву Музею митрополита і патріарха Йосифа Сліпого в Римі, сестри ЧСВВ
Дарії та отця-докторанта ЧСВВ Йосафата наукові співробітники Інституту Східної Європи мали честь нанести
візит до базиліки Святої Софії, Українського Католицького Університету та Музею митрополита і патріарха
Йосифа Сліпого в місті Римі, 11 грудня 2017 року...» - наголосив у висновок обговорення редактор праці директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Віктор Ідзьо.
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Останні наукові презентації в Інституті Східної Європи у 2019 році.
29 грудня в Інституті Східної Європи відбулися останні наукові презентації в 2019 році наукових праць
академіка, віце-президента Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії,
академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора, директора Інституту
Східної Європи та завідувача Кафедри українознавства Віктора Ідзя: «Науково-освітня співпраця вчених
Інституту Східної Європи з вченими Австрії. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної
Європи», 2019р. - 40с.», Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Будапешту.
Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної Європи», 2019р. - 32с.», Науково-освітня співпраця
вчених Інституту Східної Європи з вченими Польщі. Наукове видання. - Львів, «Видавництво Інституту Східної
Європи», 2019р. - 68с.
Ці наукові праці видрукувані за рішенням Вченої Ради Інституту Східної Європи протокол №3, від 1 липня
2019р. та рішенням Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, протокол №4, від 2 липня 2019р.
Рецензенти наукових праць:
Артюх В. - кандидат історичних наук, доцент Кафедри українознавства, вчений секретар Вченої Ради Інституту
Східної Європи, завідувач відділення “Стародавньої історії України” Інституту Східної Європи, лауреат
міжнародної премії імені короля Данила Галицького.
Ірша Р. - доктор історичних наук, професор відділення “Словацько-української культури” Кафедри
українознавства Інституту Східної Європи.
Калакура Я. - доктор історичних наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Кононенко П. - доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, Голова Вченої Ради Інституту
Східної Європи.
Кононенко Т. - доктор філософських наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Масарик Я. - доктор історичних наук, доктор філософських наук, завідувач відділення “Словацько-української
культури” Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Недюха М. - доктор філософських наук, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Огірко О. - доктор філософії, професор Кафедри українознавства Інституту Східної Європи.
Огірко I. - доктор фізико-математичних наук, професор Кафедри українознавства, заступник директора з
науково-технічної роботи Інституту Східної Європи.
Партико З. - доктор філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення “Філології та
журналістики” Інституту Східної Європи.
Пасічник Г. - кандидат філологічних наук, професор Кафедри українознавства, завідувач відділення
“Прикладна лінгвістика” Інституту Східної Європи.
Хитрук В. - кандидат філологічних наук, доцент Кафедри українознавства, завідувач відділення
“Сансткртології”, виконуючий обов’язки професора, керівник Карпатського відділення Інституту Східної
Європи.

В презентації взяли участь вчені Інституту Східної Європи, Кафедри українознавства та наукового
журналу «Українознавець»…
Нище подаємо фото-документи та титули книг з презентації…

З науковими працями можна познайомитися як на сайті Інституту Східної Європи www.easterneurope.nethouse.ua так і у Національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника, а також в
мережі ФСБУК...
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Презентація наукових праць доктора історичних наук, професора, академіка, директора Інституту
Східної Європи, завідувача Кафедри українознавства Віктор Ідзя в Фонді Артистратига Михаїла.
30 грудня 2019 року на запрошення директора Фонду Артистратига Михаїла пана Михайла Кондрина
відбулась проводи Старого 2019 року та презентація останніх наукових праць академіка, віце-президента
Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Євразії, академіка Академії Наук Вищої
Школи України, доктора історичних наук, професора, директора Інституту Східної Європи та завідувача
Кафедри українознавства Віктора Ідзя: «Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими
Австрії», Науково-освітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Будапешту», «Науковоосвітня співпраця вчених Інституту Східної Європи з вченими Польщі» в Фонді Артистратига Михаїла...

На завершення проводів старого 2019 року та презентації наукових праць, доктор історичних наук,
професор, академік, директор Інституту Східної Європи Віктор Ідзьо запросив керівництво Фонду
Артистратига Михаїла, зокрема директора пана Михайла Кондрина на міжнародну наукову конференцію
«Єдина Європа: історичне минуле та майбутнє європейського континенту» яку Інститут Східної Європи
проводитиме 6 червня 2020 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної універсальної наукової
бібліотеки, за адресою: Львів, проспект Тараса Шевченка, дім 13…
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Висновок.
Наукова монографія, доктора історичних наук, професора, академіка засновника та директора Інституту
Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства, головного редактора наукового журналу
“Українознавець” Віктора Ідзя “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” дослідила науково-освітню
діяльність Інституту Східної Європи(ІСЄ) з часу набуття юридичної особи з 10 липня 2017 року.
Наукова монографія “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках”, зробила глибокий аналіз джерел з архіву
Інституту Східної Європи, Кафедри українознавства та наукового журналу “Українорзнавець”, більшість яких
проааналізовані та апробовані вперше.
В монографії “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” було наголошено, що досліджені архівні
джерела, за сукупністю їх аналізу, відтворено активну міжнародну науково-дослідну, освітню та громадську
діяльність яку Інституту Східної Європи розвивав у 2017-2019 роках.
В моногафії “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” було вказано, що з набуття юридичної особи 10
липня 2017 року Інститут Східної Європи зробив вклад в розвиток міжнародної української науки та освіти в
Україні та Європі.
В монографії “Інститут Східної Європи у 2017-2019 роках” було досліджено, що Інститут Східної Європи
спрямований на розвивати основи міжнародного українського наукового, освітнього, соціально-культурного,
християнсько-релігійного прогресу для формування інтенлектуальнго потенціалу в українських науковців та
освітян. З метою реалізації міжнародних наукoво-освітніх, в першу чергу гуманітарних завдань, Інститут
Східної Європи у 2017-2019 роках розвивав на своїй базі Кафедру українознавства, науковий журнал
“Українознавець” якi згідно потребами координації міжнародних наукoво-освітніх процексів підпорядкував ще
й як структурний підрозділ Національному науково-дослідному Інституту Українознавства Міністерства освіти
і науки України. Також в монографії доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя “Інститут
Східної Європи у 2017-2019 роках” було наголошено, що Інститут Східної Європи успадкував і продовжив
наукову та освітню львівську традицію з епохи відновленого Священною Римською імперією - Галицького
Королівства. Власне у XVIII cтолітті на основі реорганізації Ставропігійського братства, в Львові у 1788 році
засновано “Львівський Ставропігійський Інститут”, який до кінця ХІХ століття був єдиною науково-освітньою
інституцією в Західній Україні, який відігравав велику роль в науково-освітньому та культурно-християнському
житті українців, формуючи українську наукову, освітню, християнсько-релігійну, культурну та політичну еліту
до ХХ століття. Отже у монографії засновника та директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою
українознавства, головного редактора наукового журналу “Українознавець” Віктора Ідзя “Інститут Східної
Європи у 2017-2019 роках” було показано, що з часу реєстраці в органах юстиції України 10 липня 2017 року
Інститут Східної Європи, почав активно вести міжнароджу діяльність, відновлювати українські науково-освітні
та культурно-християнські традицій та цінності в умовах відновленння незалежності України, які постають не
на пустому місці а мають українську міжнародну історичну традицію.
Власне в умовах незалежності України, що було показано в монографії, Інститутом Східної Європи
генеруються нові українські наукові та освітні, відмінінні від попередньої комуно-фaшитської епохи, цінності,
які розвивалися на засадах створеного Священною Римською імперією в Галицькому Королівстві у 1788 році
Львівського Ставропігійського Інституту, який активно функціонував у Львові з XVIIІ по XX століття…

Засновник та директор Інституту Східної Європи, історик-академік Віктор Святославович Ідзьо.
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