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Відкриття Відділення «Міжнародної громадянської співпраці» та вручення офіційних документів на працю
на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Євpопи. Львів, 1 квітня 2016року.
1 квітня 2016 року в приміщенні Кафедри Українознавства відбулося відкриття Відділення «Міжнародної
громадянської співпраці» Кафедри Українознавства» Інституту Східної Євpопи (ІСЄ) та вручення офіційних
документів на працю, завідувачу Відділення, юристу Олегу Фецяку.
Відкриття Відділення «Міжнародної громадянської співпраці» співпало з перебуванням в Львові з нагоди
координації подальшої міжнародної українсько-польської співпраці на Кафедрі Українознавства Інституту Східної
Євpопи, завідувача Відділенням «Українсько-польських відносин та історії України» Кафедри Українознавства
ІСЄ, історика - магістра з міста Вроцлава Катерини Хоронжук.

Керівники Відділень, Олег Фецяк та Катерина Хоронжук за участю завідувача Кафедрою Українознавства та
директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи
України Віктора Ідзьо обмінялися досвідом українознавчої роботи в Україні та Польщі, обговорили всі наявні
можливості подальшої міжнародної українознавчої науково-освітньої та громадської співпраці в тому числі й за
участю новоутвореного Відділення «Міжнародної громадянської співпраці».
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Науково-освітня співпраця в царині євроінтеграції вчених
Вроцлавського Університету з Інститутом Східної Євpопи.
5 квітня 2016 року в приміщенні Інституту Східної Євpопи (ІСЄ) та Кафедри Українознавства

відбулася презентація наукової праці з Євроінтеграції «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з
Євроінтеграції по залученню сусідніх народів до Унії Європейської», яка була організована завідувачем
Відділенням «Українсько-польських відносин та історії України» Кафедри Українознавства Інституту Східної
Європи, істориком-магістром, докторантом Вроцлавського Університету Катериною Хоронжук.

Нова наукова праця вчених Вроцлавського Університету була під час презентації подарована для вивчення
вченим Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи.
5

На презентації були присутні: директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо, професор Кафедри Українознавства, доктор
фізико-математичних наук І.В. Огірко, професор Кафедри Українознавства, професор Кафедри Українознавства,
санскритолог В.О. Кобилюх, професор Кафедри Українознавства, доктор філософії О.В. Огірко, професор Кафедри
Українознавства
Б.І. Сушинський, доцент Кафедри Українознавства В.О. Хитрук, доцент Кафедри
Українознавства В.С. Артюх, доцент Кафедри Українознавства В.В. Гаюк, доцент Кафедри Українознавства Т.Б.
Каляндрук, завідувачі відділень: О.В. Фецяк, О.В. Дудин, І.О. Мельничук, І.В. Духовний, К. Хоронжук, викладачі
Кафедри Українознавства: В.С. Пилат, Г.Ю. Гриценко та інші.
В ході обговорення наукової праці «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з Євроінтеграції по
залученню сусідніх народів до Унії Європейської» істориком-магістром, докторантом Вроцлавського Університету
Катериною Хоронжук було наголошено, що особливу увагу сучасна європейська Польща надає перевагу в
євроінтеграції України, як асоційованому члену Євросоюзу, який стоїть напередодні отримання безвізового режиму
з Євросоюзом… Окрім економічних питань Україні слід розробити і сучасну гуманітарну політику і стратегію, а
також розвинути сучасну українську історичну науку… Зі своєї сторони директор Інституту Східної Євpопи та
завідувач Кафедри Українознавства, доктор історичних наук, професор академік АНВШ України, В.С. Ідзьо
наголосив гості, що Інститутом Східної Європи та Кафедрою Українознавства розробляються сучасні наукові
історичні дослідження, які формують нову історичну концепцію «Українська держава в ІХ-XIV століттях».
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Однак нове концептуальне напрацювання, зокрема праця «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з
Євроінтеграції по залученню сусідніх народів до Унії Європейської», яка сьогодні презентується історикоммагістром, докторантом Вроцлавського Університету Катериною Хоронжук є для українських вчених, зокрема
вчених Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи цікавою з огляду на те, що євроінтеграція України, як і
асоціація України з Євросоюзом, хоча повільно, але дійсно відбувається… Доповідачці з Вроцлавського
Університету, докторанту К. Хоронжук, ми вдячні за нову книгу та наукову позицію, яка декларується з братньої
Польщі... Україні слід розробити сучасну гуманітарну політику і стратегію, а також розвинути сучасну українську
історичну науку і надіємось, що вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, які вивчать основні
положення праці «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з Євроінтеграції по залученню сусідніх народів
до Унії Європейської» отримають знання для вивчення та напрацювання сучасного наукового погляду з історії
України.

У висновок наголошу, що під час презентації праці «Політика закордонна Речі Посполитої Польської з
Євроінтеграції по залученню сусідніх народів до Унії Європейської» яка відбулась на Кафедрі Українознавства»
Інституту Східної Євpопи, вченими, за участю завідувача Відділенням «Українсько-польських відносин та історії
України» Кафедри Українознавства ІСЄ, історика - магістра з міста Вроцлава Катерини Хоронжук відбулась жвава
дискусія та обговорення основних положень та висновків презентованої праці, за яку складаємо велику подяку,
історику-магістру, докторанту Вроцлавського Університету, Катерині Хоронжук…
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Презентація наукової монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія.
Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів»
в Перемишлі!
9 травня 2016 року в місті Перемишлі на запрошення Перемишльського відділення Українського Історичного
Товариства в Польщі, зокрема його голови доцента Михайла Козака відбулася презентація нової наукової
монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна
Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів», автор якої завідувач Кафедрою Українознавства,
директор Інституту Східної Європи(ІСЄ) доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України В. Ідзьо.
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На презентації було наголошено, що наукова монографія «Організація Українських Націоналістів. Українська
Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів»
академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора історичних наук, професора, директора Інституту Східної
Європи та завідувача Кафедри Українознавства Віктора Ідзя напрацьована в час коли російський агресор
віроломно ввірвався в Україну і підступно захопив Крим та Схід України…
Завдання праці - підняти бойовий дух українських воїнів на фронті. Під час презентації автор наголосив, що
наукова монографія «Організація Українських Націоналістів. Українська Повстанська Армія. Українська Головна
Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів» - є точка зору сучасного українського історика на
національно-визвольну боротьбу українського народу 30-50 років ХХ століття. Праця на великому фактологічному
джерельному матеріалі показав роль українських політичних, державних, громадських організацій, зокрема ОУН,
УПА, УГВР в 30-50 роках ХХ століття, а також показала роль політичних, громадських, наукових, культурних та
релігійних діячів в історичній боротьбі українського народу під проводом ОУН, УГРВ та УПА за відновлення
незалежності Української держави. Дане дослідження на думку автора, повинно надихнути сучасних захисників
України на фронті для активнішої боротьби з російським окупантом за відновлення державних кордонів України…
В презентації окрім членів Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, взяли
участь членкині Українського жіночого греко-католицького згромадження міста Перемишля яке очолює пані
Катерина Федик-Козак.
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Окрім успішно презентаціїнової наукової монографій «Організація Українських Націоналістів. Українська
Повстанська Армія. Українська Головна Визвольна Рада згідно свідчень німецьких та радянських архівів»
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи академік АНВШ України Віктора Ідзьо
відвідав Українську (василіанську) церкву, Український Народний Дім в Перемишлі, ознайомився з українськими
національними цінностями стародавнього українського міста Перемишля…Домовився з Перемишльським
відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, про спільну наукову співпрацю Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи з Перемишльським відділенням Українського Історичного Товариства в
Польщі по дослідженню українського цвинтаря міста Перемишля, а також про подальші наукові презентації
наукових праць вчених Інституту Схiдної Європи які мають вже свою традицію…
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Презентація в Інституті Східної Європи на Кафедрі Українознавства книги викладача Кафедри
Українознавства Володимира Степановича Пилата «Кодекс лицарської честі гопаківця» 15.06.2016 року.
15 червня 2016 року в приміщенні Інституту Східної Європи (ІСЄ), вчених Кафедри Українознавства ІСЄ
відбулася презентація книги засновника Бойового Гопака та президента Міжнародної Федерації Бойового Гопака,
майстра та дослідника бойових мистецтв, генерал-полковника Українського Козацтва, викладача Відділення
«Дослідження лицарської культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Володимира
Степановича Пилата «Кодекс лицарської честі гопаківця», що вийшла в Львові в видавництві «Сполом» в 2016
році.

На презентації академіком Академії Наук Вищої Школи України, доктором історичних наук, професором,
директором Інституту Східної Європи та завідувачем Кафедрою Українознавства, генерал-хорунжим Українського
Козацтва Віктором Святославовичем Ідзьо було наголошено: «що співробітник Відділення «Дослідження
лицарської культури» Кафедри Українознавства Володимир Степанович Пилат 46 років віддав вивченню, розвитку
та утвердженню українських бойових мистецтв… Засновник Бойового Гопака та Президент Міжнародної
Федерації Бойового Гопака, викладач Кафедри Українознавства В.С. Пилат є автором 14 книжок про бойову
культуру українського народу, а також сотень статей, радіо і телепередач про козацькі лицарські одноборства.
Тридцять років Володимир Степанович Пилат наполегливо працює над становленням Бойового Гопака, його
праця в тому числі й науково-дослідна, дала позитивний результат не тільки в Україні, алей у всьому Світі.
Сьогодні заснований та організований Володимиром Степановичем Пилатом Бойовий Гопак успішно
розвивається у двадцяти областях України та закордоном: у Канаді, США, Польщі, Чехії, Німеччині, Литві,
Португалії, Італії, Англії, а також Бойовий Гопак відомий у 30 країнах світу…».
Отже презентація нової книги викладача Відділення «Дослідження лицарської культури» Кафедри
Українознавства Інституту Східної Європи, Володимира Степановича Пилата «Кодекс лицарської честі гопаківця»,
як наголосив сам автор праці В.С. Пилат «Кодекс лицарської честі гопаківця»: «це систематизація науки дідів,
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батьків та вчителів, які здобули українські бойові знання власним бойовим досвідом за останню тисячу років…».
Своїм дослідженням «Кодекс лицарської честі гопаківця» викладач Відділення «Дослідження лицарської
культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, Володимир Степанович Пилат, як він наголосив на
презентації: «відтворено кодекс лицарської честі українського воїнства, подано засади лицарської честі
сьогоднішньому поколінню українців, які взялися за системне засвоєння азів Бойового Гопака…».
У презентації праці В.С. Пилата «Кодекс лицарської честі гопаківця» взяли науково-освітні співробітники
Кафедри Українознавства: доктор фізико-математичних, професор Кафедри Українознавства, наук І.В. Огірко,
доктор філологічних наук, доктор філософії, професор Кафедри Українознавства, санскритолог В.О. Кобилюх,
філолог, професор Кафедри Українознавства Б.І. Сушинський, доцент Кафедри Українознавства В.О. Хитрук,
доцент Кафедри Українознавства В.В. Гаюк, завідувачі відділень Кафедри Українознавства: О.В. Фецяк, О.В.
Дудин, І.К. Мельничук, І.В. Духовний, викладачі Кафедри Українознавства: Г.Ю. Гриценко, Д.В.Корній, а також
гості з Польщі, з Варшави, Голова відділу Бойового Гопака в Польщі - Ілля Сидорук.

Після презентації завідувач Кафедри Українознавства В.С. Ідзьо та викладач В.С. Пилат вшанували
Т.Г.Шевченка, обговорили подальші плани науково-освітньої співпраці за чашкою кави у Віденській кавярні...
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Урочиста церемонія відкриття нового навчального року в Ярославській Державній Вищій
Технічно-Економічній Школі (PWSTE) та інавгураційний виступ ректора PWSTE,
професора, надзвичайного доктора габілітованого Кшиштофа Реймана.
3-4 жовтня 2016 року на запрошення Ректора, Сенату і Конвенту Ярославської Державної Вищої ТехнічноЕкономічної Школи(PWSTE) імені отця Броніслава Маркевича, директор Інституту Східної Європи, завідувач
Кафедрою Українознавства, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, відвідав
місто Ярослав в Польській Республіці де взяли участь в церемонії відкриття в Центрі Культури і дозвілля
студентів(PWSTE).

В час церемонії урочистого відкриття нового навчального року відбувся інавгураційний виступ ректора PWSTE,
професора, надзвичайного доктора хабілітованого Кшиштофа Реймана в якій взяв участь архієпископ міста
Ярослава.

В ході святкування гості з Львова, завідувач Кафедрою Українознавства доктор історичних наук, професор
академік АНВШ України Віктор Ідзьо, був офіційно представлений ректором PWSTE Кшиштофом Рейманом.
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В рамках святкування, від імені вчених Кафедри Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор
історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо, ректору PWSTE Кшиштофу Рейману вручив
подарунки - наукові праці вчених Інституту Східної Європи та новий за 2016 рік журнал «Українознавець»...
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В урочистостях взяв участь і священник Ярославської парафії УГКЦ отець Христофор, який запросив у гості
директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктор Ідзя. Отець Христофор провів прекрасну екскурсію розповівши про майже 1000
– літню історію українського міста Ярослава від часу його заснування великим київським князем Ярославом
Мудрим до часу утворення та становлення парафії УГКЦ в місті Ярославі, подарувавши іконки Ярославської
Богоматері…
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На завершення для гостя з Львова була проведена екскурсія по місцях 1000-літнього міста Ярослава…
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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 українськоєврейських 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 РусиУкраїни... 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 в Європі»,
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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 торговоекономічної ситуації, яка склалася внаслідок ослабленням Української держави, новий володар Руси-України,
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 РусиУкраїни. 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 торговоекономічним 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 першого екземпляру відновленого магістром, доцентом Михайлом Козаком
Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»(1888-1938рр.) в Перемишлі, 21 жовтня 2017 року.
В суботу 21 жовтня 2017 року, в Перемишльському відділі Українського Історичного Товариства, що в
Республіці Польща, відбулась презентація першого екземпляру відновленого магістром, доцентом Михайлом
Козаком Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе» (1888-1938рр.).
На запрошення організатора і модератора презентації та обговорення першого екземпляру відновленого
Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе», доцентом Михайлом Козаком був запрошений і взяв участь директор
Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, головний редактор наукового журналу
«Українознавець», що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.

Доцент М. Козак та редактор наукового журналу «Українознавець», завідувач Кафедрою Українознавства,
засновник та директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік
АНВШ України В. Ідзьо під час презентації відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе».
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З промовою на презентації відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе» виступив організатор та
модератор презентації, від Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в Польщі, магістр,
доцент М.Козак. У своєму виступі до присутніх, вчених Перемишльського відділення Українського Історичного
Товариства в Польщі, учасників та гостей презентації з України та США, магістр, доцент Михайло Козак
наголосив: «Відновлений Альманах «Де срібнолентий Сян пливе» це пропам’ятна книга, яка була видана до 50-ти
літнього ювілею Української державної гімназії в місті Перемишлі (1888-1938рр.), яку заснував у 1888 році
імператор Римської імперії, король Галичини і Володимирії Франц-Йосиф... Внаслідок російської агресії під час І
Світової війни та радянської окупації 1944-1990 років, майже всі екземпляри Альманаху «Де срібнолентий Сян
пливе» були знищені окупантами… Тому відновлення його всіх сторінок потребувало багато зусиль та праці… І
ось сьогодні 27 жовтня 2017 року внаслідок клопіткої моєї архівно-пошукової праці, ми презентуємо поки що
єдине повне видання відновленого Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»… Очевидно, що його слід буде
перевидати для того щоб поширити в середовищі української науково-освітньої еліти, вищих наукових та освітніх
закладів, поширити в наукових та освітніх бібліотеках України… У висновок виступу наголошу, що Альманах «Де
срібнолентий Сян пливе» дійсно є взірцем незалежної науково-освітньої праці, яка проводилась в Українській
державній гімназії міста Перемишля на протязі 50-років(1888-1938рр.) і потребує сьогодні втілення її науковоосвітніх напрацювань як в Українській державі так і у світовій українській діаспорі…».

На презентації в місті Перемишлі, в Республіці Польща виступив завідувач Кафедрою Українознавства,
директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи
України Віктор Ідзьо: «який висловив Подяку доценту Михайлу Козаку за велику працю, яку він поклав на
відновлення Альманаху «Де срібнолентий Сян пливе»… Дослідивши основні проблеми вистелені в альманасі, я
прийшов до висновку, що Альманах «Де срібнолентний Сян пливе» дійсно є взірцем незалежної науково-освітньої
праці яку проводила Українська державній гімназія в місті Перемишлі на протязі 50-років... Її освітній та науковий
доробок дійсно потребує сьогодні втілення в науково-освітній системі Української держави…».
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Обговорення в Перемишлі ілюстрованої книги І.Я. Луцика «Життя святих»,
яка вийшла у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту в 1907 році з нагоди 110 річниці.
4 листопада 2017 року в місті в Перемишлі, що в Республіці Польща, в жіночому згромадженні Української
Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) міста Перемишля, відбулось обговорення перевиданої ілюстрованої книги І.Я.
Луцика «Життя святих», яка вийшла у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту у 1907 році…
Під час обговорення, головою жіночого згромадження Української Греко-Католицької Церкви в Перемишлі,
панею Катериною Козак було наголошено: «що в 2017 році минає 110 років з часу виходу «Житія святих», а
основні християнські засади закладені в книзі актуальні для українців і сьогодні, про що засвідчує її сучасне
перевидання...».
На запрошення жіночого згромадження УГКЦ в Перемишлі, яке очолює пані Катерини Козак, в обговоренні
перевиданої ілюстрованої книги І.Я. Луцика «Життя святих», яка вийшла у Львові в видавництві
Ставропігійського Інституту в 1907 році, взяв участь, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи(ІСЄ), що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо.
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…Під час обговорення в жіночому згромадженні УГКЦ в Перемишлі перевиданої ілюстрованої книги І.Я.
Луцика «Життя святих», яка видана у Львові в видавництві Ставропігійського Інституту у 1907 році, виступив
завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук, професор,
академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо, який наголосив: «…що нинішній Інституту Східної
Європи у Львові є правоприємником науково-освітніх, християнських і видавничих традицій Львівського
Ставропігійського Інституту, який заснувала у 1788 році імператриця Священної Римської імперії, королева
Королівства Галичини і Володимирщини Марія-Терезія… Як раніше так і сьогодні втілюючи українські
християнсько-видавничі традиції Ставропігійського Інституту, сьогодні в Українській державі, Інститут Східної
Європи у Львові теж видає християнські наукові монографії, брошури, а також друкує праці в своєму науковому
журналі «Українознавець»...».

На завершення обговорення, попередньо відвідавши Український Народний Дім та центр давнього міста
Перемишля, що вверху на фото, директор ІСЄ, професор, академік Віктор Ідзьо наголосив: «що християнські
засади, так яскраво викладені в ілюстрованій книзі І.Я. Луцика «Життя святих», що вийшла у Львові в
Ставропігійському Інституті в 1907 році і яка перевидана в Україні, що обговорюється сьогодні у місті Перемишлі
в Республіці Польща, дійсно потребують втілення в християнській науково-освітній системі України, Польщі та
передусім, в християнській науково-освітній системі Української Греко-Католицької Церкви…».
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Презентація книги магістра, доцента Михайла Козака «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись»
в 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, 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.

…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…
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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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Завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи, доктор історичних наук,
професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор Ідзьо в Перемишлі під час презентації
науково-краєзнавчої праці доцента Михайла Козака - «Гребенне – мрії з дійсністю обнялись».
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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.
29 квітня 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 Руси-України - 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 20162017рр. 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 Руси34

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.).
9 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.). Ця співпраця стала можлива внаслідок допомоги українських вчених у Польщі, передусім
таких як: професор С.Заброварний, доцент М.Козак та інших, а також українських громадських і культурнохристиянських діячів у Польші, зокрема в Перемишлі: Д.Богуша, К.Козак та інші… З української сторони у
налагодженні співпраці відіграли роль вчені: Я.Дашкевич, В.Зимомря, П.Кононенко, що подані внизу на фото...
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…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 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(20172018рр.), зареєстрованою Міністерством Юстиції України за новим європейським законодавством. За цей час
Інститут Східної Європи об’єднав визначних вчених, громадських та культурно-християнських 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 ІСЄ, 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...
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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 55річчя 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.
З пропозиціями до керівництва Інституту Східної Європи слід звертатися на електронну пошту –
E-mail: ukrainoznavezz@ukr.net або за телефоном: 097-496-22-40.
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Презентація наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України,
завідувача Кафедрою Українознавства, директора Інституту Східної Європи Віктора Ідзя «Король
Руси-України - Роман Великий» в Республіці Польша, в місті Перемишлі, 9 травня 2018 року.
24 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 Руси-України - 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 20162017рр. 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...
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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 РусиУкраїни…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…
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Монографія «Король Руси-України Роман Великий» є на сайті ІСЄ – www.easterneurope.nethouse.ua
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Історик 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 ІСЄ 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 опублікуванням 2 наукових праць в науковому журналі «Українознавець», побажали плідної праці в
редколегії.…За участю завідувачки Відділення «Польсько-української 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 «Польськоукраїнської 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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Вчена Інституту Східної Європи докторант історії факультету міжнародних відносин Вроцлавського
університету історик Катерина Хоронжук, як завідувач Відділення «Польсько-української історії та історії
України» Інституту Східної Європи.
25 серпня 2018 року на Кафедру українознавства Інституту Східної Європи(ІСЄ) з міста Вроцлава, що у
Польщі, який є побратимом міста Львова, прибула завідувачка Відділення «Польсько-української історії та історії
України» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Катерина Хоронжук - докторант історії факультету
міжнародних відносин Вроцлавського університету.
Вчені Кафедри Українознавства, завідувач Кафедри українознавства та директор Інституту Східної Європи
доктор історичних наук, професор, академік 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 «Польсько-української 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 Організації Українських Націоналістів,
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 на Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи прийнятого в Польщі закону «Про
заперечення злочинів Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії проти поляків» була
презентована доопрацьована наукова праця «Українська Повстанська Армія - згіднго зі свідченнями радянських та
німецьких архівів» завідувача Кафедри українознавства та директора Інституту Східної Європи доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзьо, під час якої завідувачці Відділення
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«Польсько-української історії та історії України» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, докторанту
історії Катерині Хоронжук було наголошено на необхідності досконало і всесторонньо вивчити цей новий,
прийнятий в Польщі закон: «Про заперечення злочинів Організації Українських Націоналістів, Української
Повстанської Армії проти поляків» і надати всесторонній науковий висновок з приводу цього закону на засіданні
Кафедри Українознавства осінню 2018 року…
Після засідання Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, завідувачка Відділення «Польськоукраїнської історії та історії України» докторант історії Катерина Хоронжук оглянула площу “Ринок” у Львові, де
зробила на пам’ять, про працю на Кафедри українознавства Інституту Східної Європи, фотографії…
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Презентація в Перемишлі наукової праці академіка Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р.».
6 вересня 2018 року в місті Перемишлі, в Республіці Польща, на запрошення Перемишльського відділу
Українського Історичного Товариства в Польщі, зокрема магістра, доцента Михайла Козака, відбулась презентація
наукової праці доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України, завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, лауреата премії імені академіка Івана Крип’якевича,
лауреата Міжнародної Премії імені Короля Данила Галицького Віктора Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р. - 28с.»,
яка дослідила 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, як держави західноєвропейського типу...
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Як наголосив до присутніх на презентації її організатор магістр доцент М. Козак, праця «Святий Папа
Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті»
завідувача Кафедрою
Українознавства, директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ
України В. Ідзя показує, що уже в ХІ столітті Українська держава сповідувала вселенські християнські цінності на
чолі яких стояв Cвятий Папа Римський Григорій VII… Отже надаю слово для презентації праці автору, доктору
історії, академіку Віктору Ідзю».
…Шановні вчені Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, шановні гості з
США, шановний магістре, доценте Михайло Козак, дякую за можливість довести нову українську наукову точку
зору на вище зазначену наукову проблему епохи Руси-України ХІ століття… Отже в науковій праці “Святий Папа
Римський Григорій VII - засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті” досліджено історію України в ХІ
століття в епоху правління великого київського князя і короля Ізяслава Ярославовича та його сина офіційно
коронованого в Римі Папою Римським Григорієм VII короля Руси-України Ярополка Ізяславовича в 1075 році.
Мною проаналізовано джерела, наукові праці з Секретного Ватиканського архіву, Вікіпедії, Кодексу Гертруди,
Російських державних архівів, бібліотек, які дали підстави наголосити на утворенні Королівства Руси-України в ХІ
столітті, в 1075 році, як української західноєвропейської держави. На джерельному матеріалі показана роль
українських політичних, 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 Руси-України у 1075 році. Відтворено 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”.
Наукова праця також розкрила 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.
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
тисячоліття утворення української західноєвропейської державності (1075-2075рр.)… Наголощу у висновок всім
присутнім, передусім гостям з США, що працю можна сьогодні придбати під час презентації, а в Україні з нею
можна познайомитися в бібліотеках та сайті Інституту Східної Європи - www.easterneurope.nethouse.ua
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Обговорення книги голови жіночого згромадження УГКЦ міста Перемишля,
пані магістра Катерини Козак «З’явління», яка видана отцями Василіанами місті Торонто, що в Канаді.
13 вересня 2018 року в місті в Перемишлі, що в Республіці Польща, в жіночому згромадженні Української
Греко-Католицької Церкви(УГКЦ) міста Перемишля, відбулось обговорення книги голови жіночого згромадженні
УГКЦ міста Перемишля, пані Катерини Козак «З’явління», яка видана згромадженням отців Василіан міста
Торонто в Канаді…

…Під час обговорення, головою жіночого згромадження Української Греко-Католицької Церкви в Перемишлі,
панею Катериною Козак було наголошено: «що книга «З’явління», це перша спроба історичного дослідження про
місце культу Пресвятої Богородиці, яка обперта на перевірених давніх джерелах: легендах, переказах, літописних
свідченнях, спогадах мешканців сіл та міст Перемишльського краю в яких збереглася давня історична та
християнська пам’ять про чудотворне місце на Святій горі «З’явлення» недалеко села Корманич, що на
Перемишльщині». Власне на цьому місці «З’явління», як наголосив Архієписком і митрополит Перемишльський
Української Греко-Католицької Церкви Іван Мартиняк, до якого прочани не випадково приходять вже майже 200
років, тут у «З’явленні» вони отримають випрошені ласки і фізичні зцілення, про що засвідчують чисельні
прочани… Тому ми вірні християни УГКЦ побудуємо тут церковцю і буде тут наша друга Кальварія…».
Власне тут у «З’явленні», наголосила під час презентації авторка книги «З’явління», пані Катерина Козак, вже
багато віків діють і розвиваються християнські засади поклоніння Пресвятій Богородиці, яка закликає в усі віки до
поклоніння їй усе українське християнське населення Перемишльського краю, особливо сьогодні...
«З’явління» – це святе місце Перемишльського краю, воно оспіване в легендах людей які зцілилися молитвами
та іменем Пресвятої Богородиці. Молитвами до Матінки Божої тут зцілювалися і зцілюються як діти так і
дорослі… Внаслідок чисельних зцілень молитвами до Пресвятої Богородиці до гори «Знесіння» постали чисельні
прощі українців-християн…».
…На запрошення жіночого згромадження УГКЦ в Перемишлі, в обговоренні книги «З’явління», голови
жіночого згромадження УГКЦ міста Перемишля, пані Катерини Козак, яка видана отцями Василіанами міста
Торонто, що в Канаді, взяв участь, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи(ІСЄ),
що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор
Ідзьо… Під час обговорення доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України
Віктор Ідзьо наголосив: «…що історична гора «Знесіння» де Пресвята Богородиця наділяє цілющими зціленнями
українців-християн та християн інших національностей, передусім поляків, розташована біля українського села
Корчмин, що сьогодні біля кордону з Україною, це колись територія Сокальського району Львівської області
України, а зараз Томашів-Любейського повіту Республіки Польщі…Давні легенди та перекази, подають згадки про
гору «Знесіння» ХІІ-ХІІІ століттями, яке асоціюється з часом найбільшої християнської могутності
Перемишльського князівства та Перемишльської єпископії, епохи князя Володаря Перемишльського, що
засвідчено і в Галицько-Волинському літописі ХІІІ століття. Історичні ж джерела датують перші згадки про гору
«Знесіння» і ласки Пресвятої Богородиці, та про чудотворну ікону Пресвятої Богородиці, що зберігалася в церкві с.
Корчмин Сокальського р-ну Львівської обл. України - 1472 роком…
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…Про чудотворність Пресвятої Богородиці давні перемишльські легенди ХІІ-ХІІІ століть з ГалицькоВолинського літопису поширюються по всіх перемишльських джерелах від XV по XX століття, які так яскраво
проаналізувала в книзі «З’явління» голова жіночого згромадженні УГКЦ міста Перемишля, пані Катерини Козак.
Наголошу тільки, що в 1928 році віднайдений автентичний документ, який і сьогодні зберігається в архіві міста
Перемишля, який засвідчує про чудотворні зцілення українців-християн іконою Пресвятої Богородиці під час
літургій на горі «З’явління», які проводилися з XV по XX століття, що додає праці п. Катерини Козак «З’явління» історичної реальності та достовірності. Слід наголосити, що книга п. Катерини Козак супроводжується чисельними
картами, схемами місцевості де знаходиться «З’явління». Чисельними у 150 сторінковій праці К. Козак «З’явління»
у 46 позицій, є посилання на джерела і наукові праці. Дослідницею використані документи як з архіву міста
Перемишля так і з архіву Перемишльської митрополії УГКЦ, а також укладені іменний і географічний
покажчики…

На завершення обговорення, наголошу, що книга голови жіночого згромадженні Української ГрекоКатолицької Церкви м. Перемишля, пані К. Козак «З’явління», яка видана отцями Василіанами м. Торонто, що в
Канаді, є вкрай потрібною для християн України та Польщі… Науково-популярну працю «З’явління» пані
Катерини Козак, слід поширити в християнській науково-освітній системі України, Польщі, Європи та в першу
чергу в УГКЦ…», наголосив у висновок обговорення, завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту
Східної Європи, що у місті Львові, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо…
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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», 2018 рік. - 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 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 Михайла Козака, 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 в органах юстиції України 10 липня 2017 року...
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Монографія засновника та директора ІСЄ, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України
Віктора Ідзя «Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи у 2017 році» на конкретних архівних джерелах,
фото-документах, проаналізувала активну міжнародну діяльність юридичної особи - Інституту Східної Європи у
2017 році. З монографією можна ознайомитися у Львівській бібліотеці імені Василя Стефаника та на Сайті ІСЄ…
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Презентація 29 вересня 2018 року в місті Перемишлі наукової праці доктора історичних наук, професора,
академіка АНВШ України Віктора Ідзя «Візантійська імперія – історія, християнська релігія, політика,
економіка, література,, поезія, культура в IV-XV століттях».
29 вересня 2018 року, на запрошення завідувача Перемишльського відділу Українського Історичного
Товариства в Польщі, доцента М.Козака, в місті Перемишлі, відбулась презентація наукової праці доктора
історичних наук, професора, академіка АНВШ України В.Ідзя «Візантійська імперія – історія, християнська
релігія,політика, економіка, література,, поезія, культура в IV-XV століттях», що видана в Львові у 2018 році...

…Як наголосив під час презентації автор книги, доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України
Віктор Ідзьо, його праця на яскравому аналізі візантійських джерел, праць вчених, дослідила християнську історію,
політику, економіка, літературу, поезію, культуру Візантійської імперії з IV по XV століття…
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Обговорення подальшої міжнародної науково-освітньої співпраці між Інститутом Східної Європи
та Інститутом Полудньово-Всходнім у Львові 24 вересня 2019 року.
24 вересня 2018 року в Львові, в Інституті Східної Європи перебував гість з Польщі, директор Інституту
Полудньово-Всходнього з міста Перемишля, доктор історичних наук, професор Станіслав Степень з яким директор
Інституту Східної Європи доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо провів переговори на предмет подальшої
науково-освітньої співпраці, укладання угоди про співпрацю над європейськими грантами...

В першу чергу обговорювалась Угода про науково-освітню співпрацю, яка мала бути підписати у 2018 році...
Як зауважив директор Інституту Полудньово-Всходньолго з міста Перемишля, доктор історичних наук,
професор Станіслав Степень: «очолюваний ним Інститут Полудньово-Всходній в місті Перемишлі в цю пору теж
проходить перереєстрацію з польського законодавства на європейське і то є непроста справа, очевидно, що в
Україні напевно трохи легше зареєструватися за новим європейським законодавством…Україні Європейський
Союз дає певні заохочення, оскільки Україна лише асоційований член ЄС… До Польщі, особливо зараз, вимоги до
науково-дослідних приватних закладів по перереєстрації, дуже високі… Сама перереєстрація з польського на
європейське законодавство очевидно займе більше часу… За таких обставин Угода про науково-освітню
співпрацю між ним Інститутом Полудньово-Всходнім, що в місті Перемишлі та Інститутом Східної Європи, що у
Львові, що вже є зареєстрований за європейським законодавством, очевидно буде підписуватися в 2019 році…
Така сама ситуація і з спільними європейськими науково-освітніми грантами, які будуть розроблятися двома
Інститутами на основі укладеної Угоди починаючи з 2019 року… Хоча вже зараз колектив Інституту ПолудньовоВсходнього, що в місті Перемишлі, працює над нашими спільними європейськими грантами…
Для подальшої спільної координації науково-оствітньої співпраці між керівництвом Інституту ПолудньовоВсходнього, що в місті Перемишлі, та Інститутом Східної Європи, що у місті Львові, надаю офіційне запрошення
та звернення-клопотання до польських прикордонників директору Інституту Східної Європи доктору історичних
наук, професору Віктору Ідзю…», наголосив у висновок своєї доповіді директор Інституту ПолудньовоВсходнього з міста Перемишля доктор історичних наук, професор Станіслав Степень…
Директор Інституту Полудньово-Всходньолго з міста Перемишля доктор історичних наук, професор Станіслав
Степень також познайомився з новими науковими працями, які вийшли під грифом Інституту Східної Європи у
2018 році…
На завершення зустрічі директору Інституту Полудньово-Всходнього з міста Перемишля, доктору історичних
наук, професору Станіславу Степеню була подарована нова наукова праця директора Інституту Східної Європи
доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктор Ідзя «Святий Папа Римський Григорій VII
- засновник Королівства Руси-України в ХІ столітті. Наукове видання. - Івано-Франківськ «СІМИК», 2018р.».
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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).
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 2019-2020 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 науководослідної 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 2019-2020
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роках, надаю офіційне запрошення та звернення-клопотання до польських прикордонників директору Інституту
Східної Європи доктору історичних наук, професору Віктору Ідзю, наголосив директор Інституту ПівденноСхідного 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 науководослідним 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 культурно-християнські 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 ІХ-ХIV 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 ІХХIV 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 ІХХIV 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 культурно-християнські 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, історикмагістр, 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 СанктПетербурзі 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 наукової праці «До історії однієї могили на Закерзонні», директора Інституту Східної Європи,
доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя у Вроцлавській громаді ПеремишльськоВаршавської 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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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 М. Козаку, для Перемишльського відділу
Українського Історичного Товариства в Польщі, були подаровані праці директора ІСЄ Віктора Ідзя…
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Обговорення грантової міжнародної науково-освітньої співпраці в Перемишлі.
В рамках наукових презентацій в Перемишлі, 9.10.2019р., 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 Інститут Східної Європи проводять у місті Жовкві Львівської області, в конференц-залі Жовківського
замку (Площа Вічева 2) 13 жовтня 2019 року, починаючи з 11 години…
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Наукове видання

Віктор Ідзьо
Науково-освітня співпраця
вчених Інституту Східної Європи
з вченими Польщі.
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