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Обговорення науково-освітньої діяльності відділу «Філології і журналістики» Інституті Східної Європи. ©
4 лютого 2019 року в Інституті Східної Європи(ІСЄ) у відділі «Філології та журналістики», відбулось
обговорення подальшої науково-освітньої діяльності відділу «Філології та 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 науково-освітню
діяльність виключно як фахівець, у розбудові заснованого та очолюваного ним відділу «Філології та
журналістики» Інституту Східної Європи…
Відділ «Філології та 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 та 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 та журналістики» доктора
філологічних наук, професора, Зіновія Васильовича Партико, щодо подальшої міжнародної науково-освітньої
діяльності очолюваного ним відділу…

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, науковоосвітню діяльність та міжнародну науково-освітню співпрацю на Кафедрі української філології проводить старший
викладач, доцент Кафедри української мови Будапештського 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 Будапештського університету може вилитися в подальшому у широку міжнародну
науково-освітню співпрацю. На мою думку така співпрацю повинна вилитися в Угоду в основі якої повинна буде
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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 Будапештського 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 5 лютого 2019 року, з 10 до 12 години у Львові у науковій Бібліотеці...», наголосив на
завершення обговорення подальшої науково-освітньої діяльності у відділі «Філології та журналістики», директор
Інституту Східної Європи - доктор історичних наук, професор, академік В.С. Ідзьо…
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