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Василь Бойчук 

Міжнародні наукові конференції Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи(2008-2015рр.)  

 
І  Міжнародна  наукова конференція  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи   

на тему: «Науковий журнал “Українознавець” як новий  науковий журнал з української історії та філології 

України, Європи та Світу». Львів  8  березня 2008 року. 
 

В 7 березня 2008 року на передодні роковин Т.Г. Шевченка на Кафедрі Українознавства Інституту Східної 

Європи «Університету Львівський Ставропігіон» відбулася І Міжнародна наукова конференція «Науковий журнал 

“Українознавець” як новий  науковий журнал з української історії та філології України, Європи та Світу». 

 
В рамках наукової конференції відбулась наукова презентація всіх чисел наукового журналу «Українознавець»  

за 2005-2008 роки. 

 



2 
 

У І  Міжнародній науковій конференції  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи «Науковий журнал 

«Українознавець» як новий  науковий журнал з української історії та філології України, Європи та Світу» взяли 

участь вчені з України, Італії, Польші, Росії. Міст: Львова, Києва, Перемишля, Риму та Москви. 

 
Засновника та головного редактора «Українознавця», засновника та завідувача Кафедри Українознавства та  

директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи 

України Віктора Ідзьо представив  ректор Університету «Львівський Ставропігіон» Ярослав Кміт, надав слово для 

виступу декан факультету економіки Університету «Львівський Ставропігіон»,  доцент Сергій Звєрєв.  
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Слід наголосити, що у І Міжнародна наукова конференція Науковий журнал “Українознавець” як новий  

науковий журнал з української історії та філології України, Європи та Світу взяли участь доктор філологічних наук, 

професор, академік, віце-президент Академії Наук Вищої Школи України П. Кононеннко з Києва, доктор 

філософських та полічтичних наук, професор М. Пришляк з Риму, доцент М. Козак з Перемишля з Польщі, 

завідувач відділу української філософії доктор філософських наук, професор М .Недюха, ректор УЛС, професор 

Ярослав Кміт, доктор фізико-математичних наук, професор І. Огірко, кандидат технічних наук, доцент Василь 

Смичок та багато інших в чених.  

До присутніх учасників та гостей І Міжнародної наукової конференції викладачів та студентів, звернувся 

організатор конференції, директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства, доктор 

історичних наук, професор, академік  АНВШ України В. Ідзьо, який наголосив, що Інститут Східної Європи, 

Кафедра Українознавства започатковують новий напрямок своє наукової діяльності - Міжнародні наукові 

конференції. 

Ця І Міжнародна наукова конференція приурочена до Дня народження Т.Г. Шевченка, вона присвячена також 

третій річниці активного функціонування на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи наукового журналу 

«Українознавець».  

Академіком Віктором Ідзьо в науковій доповіді на конференції було наголошено, що науковий журнал 

«Українознавець» є новий  науковий журнал з української історії та філології України, Європи та Світу, він буде 

зближувати наукові проблеми України, Європи та Світу після  Помаранчевої революції.  

Вченим В.С. Ідзьо  було наголошено, що: «Українознавець»  функціонує у же три роки і є джерелом науково-

дослідної діяльності всіх науковців, хто сповідує наукове українознавство, як систему знань з: історії, філології, 

філософії на Кафедрі Українознавства в Інституті Східної Європи.  

У висновок директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедри Українознавства академік Віктор Ідзьо  

наголосив:«що в 2007 році я завершив фактично із-за репресій російської влади та заборону проводити 

українознавчі Міжнародні наукові конференції у Москві, які так яскраво відтворені в підсумковій науковій книзі 

«Міжнародні наукові конференції  “Українська діаспора в Росії”, “Українсько - російські взаємовідносини” в Москві  

у  1997-2007 роках», яка  щойно вийшла  20 лютого  2008 року у Львові в видавництві «Сполом»... 

Наступним на конференції з доповіддю «Українознавець в системі Національного наукового дослідного 

інституту Українознавства», виступив директор Науково-дослідного Інституту Українознавства МОН України, 

доктор філологічних наук, професор Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи, академік П. Кононенко з 

Києва, який наголосив, що журнал «Українознавець» є фаховим журналом з питань історії та філології. Слід 

наголосити, що число І, число ІІ журналу «Українозенавець» було видано коли журнал всеціло був апробований на 

Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи.  

З ІІІ Числа 2007 року журнал «Українознавець», як і Кафедра Українознавства, всеціло входять в структуру 

Інституту Українознавства МОН України, його редакційну раду та редколегію складають фахівці з питань історії та 

філології. В загальному ми подаємо його так, як він є представлений на сайті Інституту Українознавства МОН 

України.  

Запрошую всіх вчених які є на І Міжнародній науковій конференції до співпраці, і пропоную проаналізувати 

досягнення наукового журналу «Українознавець»  вже в свіжому ІV Числі за 2008 рік. 

Наступним з доповіддю виступив професор М. Пришляк з Риму, який, в доповіді «Філософія Українознавця» 

наголосив,  що цівими є християнсько-філософські аспекти, які висвітлюються на шпальтах «Українознавця», які 

треба в подальшому розвивати. 

Наступним з доповіддю «Українознавець, як джерело знань для українців Польщі» виступив доцент М. Козак з 

Перемишля з Польщі. Його аналів всіх чисел журналу дав йому підстави наголошувати, що ми всі сьогодні на І 

Міжнародній науковій конференції «Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства»  вітаємо  науковий 

журнал «Українознавець», як новий  науковий журнал з української історії та філології України та Європи, 

репрезентуємо нового наукового незаангажованого тигра української міжнародної наукової індустрії, який заснував 

у Льовові доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України Віктор Ідзьо. 

Сьогодні він, як головний редактор представляє нам на конференції його нове число як сучасне українське 

наукове явище, і  запрошує всіх до співпраці в рамках Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи, які він 

очолює у Львові.  

На конференції виступ з доповіддю і доктор фізико-математичних наук, професор І.Огірко, який наголосив на 

актуальності наукового доробку «Українознавця». На необхідності якісної технічного редагування наголосив доцент 

В. Смичок. Завершив конференці своєю доповіддю «Українознавець для гуманітарних потреб економістів»  декан 

факультету економіки Університету «Львівський Ставропігіон»  доцент Сергій Звєрєв …  

І  Міжнародна наукова конференція  Інституту Східної Європи  та Кафедри Українознавства на тему:  «Науковий 

журнал «Українознавець» як новий науковий журнал з української історії та філології України, Європи та Світу» 

закінчилася з побажаннями розвивати новий напрямок науки шляхом видання всіх напрацювань учасників та гостей 

конференції…  
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ІІ  Міжнародна  наукова конференція  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи   

на тему:  «Україна-Індія історичні, культурні та релігійні відносини»   
 Львів  12-13 травня 2010 року. 

 

12-13 травня 2010 року з 11 години  у приміщенні Львівської обласної  універсальної наукової бібліотеки 

(проспект Т. Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський  Ставропігіон» спільно з Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням 

організатора, завідувача Кафедрою українознавства директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, 

професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, провели ІІ Міжнародну наукову 

конференцію  на тему:  «Україна-Індія історичні, культурні та релігійні відносини».    
У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Росії: Москви, Польщі: Перемишль, Італії: Риму.  
Учасників та гостей привітав директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства 

Університету «Львівський Ставропігіон», організатор наукової конференції, доктор історичних наук, професор,  

академік АНВШ України  Віктор Ідзьо, який побажав вченим-учасникам успішної праці. 

 
На конференції відбулась презентація книги вченого  Василя Хитрука «Золота Булава». Київ, 2010 р. 
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На ІІ  Міжнародній  науковій конференції  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи  «Україна-Індія 

історичні, культурні та релігійні відносини»  були заслухані наступні наукові доповіді: 

1.Юрій Шилов. Походження індо-європейців і слов’ян в світлі найдавнішої писемності(Київ). 

2.Василь Кобилюх. Праукраїна і Санскрит(Львів). 

3.Віктор Ідзьо. Хеттська писемність та культура, як розвинена складова писемності та  культури індо-європейської 

цивілізації(Москва). 

4.Геннадій Гриценко. Найдавніша математична астрономія в Індії(Київ). 

5.Сергій Наливайко. Індійський струмінь у Велесовій  Книзі(Київ). 

6.Степан Наливайко. Ранджида -  індо-арійське козацьке прізвище(Київ). 

7.Володимир Гаюк. Індійські та індо-європейські старожитності в Львівському музею історії релігії(Львів). 

8.Михайло Козак. Індо-європейські старожитності Перемищини(Перемишль). 

9.Вадим Артюх. Індо-європейські старожитності в басейні ріки Дністра(Львів). 

10.Василь Хитрук. індо-європейські старожитності Європи та Індії(Рим). 

11.Олег Огірко. Релігійні елементи індо-європейської культури в Україні(Львів). 

12.Віктор Ідзьо. Індо-європейська писемність та культура, як розвинена складова писемності та культури(Львів). 

13.Віталій Грицюк. Індо-європейські старожитності Холмщини(Львів). 

 
ІІ Міжнародна  наукова конференція  Інституту Східної Європи та Кафедри Українознавства на тему:  «Україна-

Індія історичні, культурні та релігійні відносини» закінчилася з побажаннями розвивати новий напрямок науки 

шляхом видання всіх напрацювань учасників конференції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

 

 

ІІІ  Міжнародна наукова конференція  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи   

на тему:  «Українська середньовічна  держава(XIII-ХIV cт.),  Українська козацька держава(XVII-XVIII ст.) -  

історична спадщина сучасної  Української  держави ХХ-ХХІ століть». 

Львів  22 листопада 2012 року. 
 

22 листопада 2012 року з 11 години  у приміщенні Львівської обласної  універсальної наукової бібліотеки 

(проспект Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» спільно з Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, 

завідувача Кафедрою українознавства директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, 

академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, провели ІІІ Міжнародну наукову конференцію  на 

тему:  «Українська середньовічна  держава(XIII-ХIV cт.), Українська козацька держава(XVII-XVIII ст.) - історична 

спадщина сучасної  Української  держави ХХ-ХХІ століть». 

У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Росії: Москви, Польщі: Перемишль, Італії: Риму.  
Учасників та гостей привітав директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон», організатор наукової конференції, доктор історичних наук, професор,  академік АНВШ 

України  Віктор Ідзьо, який побажав вченим-учасникам успішної праці. 

На ІІІ Міжнародній  науковій конференції по Секціях, були заслухані наступні наукові доповіді: 

Секція І. Українська середньовічна  держава(XIII-ХIV cт.),    

1.В.Ідзьо. Король  Данило та Українська  держава в ХІІІ-XIV століттях. Нові дослідження(Москва). 

2.О.Огірко. Взаємовідносини короля Данила Галицького з Римською Церквою(Львів). 

3.Р.Шмагало. Стилістичні ремінісценції мистецтва часів короля Данила у творчості студентів Львівської академії 

мистецтв(Львів). 

4.І.Жук. До проблеми популяризації корони та коронації Данила Галицького(Львів). 

5.В.Гаюк.  Дослідження  діяльності короля Данила Галицького в Львівському музею історії релігії(Львів). 

6.Л.Бурка. Висвітлення  діяльності  короля  Данила Галицького  на  Радіо “Воскресіння” (Львів). 

7.М.Волинський. Опера Король Данило Галицький. Історія створення(Львів). 

8.М.Палюк. Висвітлення історії Української середньовічної  держави(XIII-ХIV cт.), Української козацької 

держави(XVII-XVIII ст.). на  Радіо “Воскресіння” (Львів). 

Секція ІІ. Українська козацька держава(XVII-XVIII ст.). 

9.В.Кобилюх. Українське  козацтво  в  дослідженні  санскритологів(Львів). 

10.В.Хитрук. Українське  козацтво  через призму  індо-європейського світобачення(Рим). 

11.В.Ідзьо. Відновлення Української козацької держави в середині XVII століття через призму європейського 

світобачення(Київ). 

12.М.Недюха. Філософське  осмислення необхідності відновлення Української держави козацькою елітою на 

початку  XVII столітті(Київ). 

13.В.Гаркуша. Правові відносини в Українській козацькій державі  в XVII-XVIII  століттях(Київ). 

14.М.Козак.Державні та козацькі традиції міста Перемишля(Перемишль). 

15.Т.Каляндрук. Козацькі характерники(Львів). 

16.Геннадій Гриценко. Українське козацтво в найдавніші історичній та археологічній літературі(Київ). 

17.В.Артюх. Релігійні старожитності козацтва в Львіськму музею історії релігії(Львів). 

 
На завершення ІІІ Міжнародної  наукової конференції  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 

«Українська середньовічна  держава(XIII-ХIV cт.), Українська козацька держава(XVII-XVIII ст.) - історична 

спадщина сучасної Української  держави ХХ-ХХІ століть»  також відбулись презентації монографії під грифом   

МОН України, доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Українська держава в 

ІХ-ХІІІ ст.», «Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі  в  XVII-XVIIІ  століттях».  
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ІV  Міжнародна  наукова конференція  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи   

на тему: «Трипільська культура на території України: релігійна культура та духовність» 

Львів 5 квітня 2013 року. 

 
5 квітня 2032 року з 11 години  у приміщенні Львівської обласної  універсальної наукової бібліотеки (проспект 

Т.Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» спільно з Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, 

завідувача Кафедрою українознавства директора Інституту Східної Європи, доктора історичних наук, професора, 

академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, провели ІV Міжнародну наукову конференцію  на 

тему:  «Трипільська культура на території України: релігійна культура та духовність». 

 
У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Росії: Москви, Польщі: Перемишль, Італії: Риму.  

Учасників та гостей привітав директор Інституту Східної Європи, завідувач Кафедрою Українознавства Університету 

«Львівський Ставропігіон», організатор наукової конференції, доктор історичних наук, професор,  академік АНВШ 

України  Віктор Ідзьо, який побажав вченим-учасникам успішної праці. 

На ІІІ Міжнародній  науковій конференції по Секціях, були заслухані наступні наукові доповіді: 

1.В.Кобилюх. Трипільські старожитності  в  дослідженні  санскритологів(Львів). 

2.О.Огірко. Релігійні елементи в Трипільській культурі(Львів). 

3.В.Гаюк. Дослідження  трипільських старожитностей в  Львіському музею історії релігії(Львів). 6.Л.Бурка. 

Висвітлення  діяльності  короля  Данила Галицького  на  Радіо “Воскресіння” (Львів). 

4.М.Палюк. Висвітлення Трипільської історії та релігійної культури та духовності на  Радіо “Воскресіння” (Львів). 

5.В.Хитрук. Трипільсько-індо-європейського світобачення та духовна культура слов’ян(Рим). 

6.В.Ідзьо. Трипільська цивілізація в Україні: характеристика розвитку та упадку в контексті еволюції стародавнього 

світу  в VI-II тисячолітті  до нашої ери(Москва). 

7.М.Недюха. Трипільська міфологія та філософська ідеологія на території України(Київ). 

8.В.Гаркуша. Журнал «Трипільська Цивілізацція, як засіб дослідження Трипільської цивілізації(Київ). 

9.М.Козак.Трипільські старожитності в околицях  міста Перемишля(Перемишль). 

10.Т.Каляндрук. Козацько-трипільські традиції(Львів). 
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11.Геннадій Гриценко. Трипільські старожитності Подністров’я(Київ). 

12.В.Артюх. Трипілські старожитності в Львіськму музею історії релігії(Львів). 

 
На завершення ІV  Міжнародної  наукової конференції  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 

«Трипільська культура на території України: релігійна культура та духовність»  відбулись презентації монографії 

доктора історичних наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо «Кафедра Українознавства  

Інституту Східної Європи у 2003-2013 роках. 10 - літтю заснування  присвячується» та відзначення 

вченими  званнями вчених Кафедри Українознавства з нагоди 10-ти ліття заснування(2003-2013рр.)...  
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V Міжнародна наукова конференція «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі 

України. 800-літтю з часу першої письмової згадки про місто Любачів присвячується 

(1214-2014рр.)». 

 
29 листопада 2014 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної  універсальної наукової бібліотеки 

(проспект Т. Г. Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Університету «Львівський  Ставропігіон» спільно з 

Товариством «Любачівщина» та Львівською універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням 

організатора, директора Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою українознавства Університету «Львівський 

Ставропігіон» доктора історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України Віктора Ідзьо, 

провели Міжнародну  наукову конференцію «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі 

України. 800-літтю з часу першої письмової згадки про місто Любачів присвячується(1214-2014рр.)». 

У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Польщі: Перемишль, Вроцлав, Любачів, Ярослав, Щецін, 

Гребенне, заслужена капела бандуристів «Червона Калина», яка привітала учасників та гостей конференції. 

 
Учасників та гостей привітав ректор Університету «Львівський Ставропігіон» доктор філософії, професор 

Ярослав  Кміт, який відзначивши нагородою  «Орденом Короля Данила» за монографію «Українська держава в ІХ-

XIV століття» яка присвячена 800 літтю заснування міста Любачева, організатора наукової конференції, доктора,  

академіка Віктора Ідзьо, побажав президії голові Товариства «Любачівщина» завідувачу Кафедри українознавства 

академіку В. Ідзьо, о. УГКЦ  І. Тарапацькому  з Любачева, як і всім учасника наукової конференції,  успішної праці. 
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Слід наголосити, що благословив і привітав  наукову конференцію, а також виступив з прекрасною науковою 

доповіддю «Коротка історія церкви в місті Любачеві» парох Української Греко-Католицької Церкви з міста 

Любачева, о. Іван Тарапацький. 

На конференції з науковими доповідями виступили: 

1.Артюх  Вадим. Археологічні старожитності  Любачівщини. (Львів. Україна).                          

2.Ідзьо Віктор. Історія та християнська культура міста Любачева. (Івано-Франківськ. Україна). 

3.Козій Нестор. Вісник Товариства «Любачівщина» як джерело знань про Любачівську землю. (Львів. Україна). 

4.Назаревич Андрій. Юліан Головінський - визначний представник Любачівщини в когорті діячів національного 

відродження України 20-30-х років ХХ ст. (Львів. Україна).  

5.Парадовський Богдан. Товариство «Любачівщина» його культурна та громадська діяльність. (Львів. Україна). 

6.Процюк Віталій. Українці Закерзоння. До 70-ти ліття депортації. (Львів. Україна). 

7.Cварник Іван. Любачів у давніх документах ЦДІА України у Львові. (Львів. Україна). 

8.Судин Юрій. Виселення українців з Любачівщини. (Львів. Україна).  

9.о.Тарапацький Іван. Коротка історія церкви в місті Любачеві. (Любачів. Польща). 

10.Хитрук Василь. Духовність Любачівського Краю. (Київ. Україна). 

11.Хоронжук Катерина. Перемишська земля:  географічне положення, склад населення та українсько-польські 

відносини до закінчення I світової війни.(Вроцлав. Польща). 

11.Чіх  Володимир. До 450-річчя Дев’ятира. (Львів. Україна). 

12.Степан Колосівський. Любачівці в Щецінськім Краю (Щецін. Польща). 

Науковцу конференцію привітали: Голова Перемишльського відділу ОУП - Марія Туцька, член правління 

Щецінського ОУП - Степан  Колосівський, від української громади Вроцлава, а також від українських громадських 

діячів з Перемишля Михайла та Катерини Козаків - докторант Катерина Хоронжук, від української громади села 

Гребенне  громадський діяч - Богдан  Божик від Товариства Любачівщина - Богдан  Парадовський, від Львівської 

міської ради Львова - Олег Фецяк, від Історико-Краєзнавчого Товариства «Літопис» - Роман Мелих. 
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На конференції обговорено ряд актуальних питань, зокрема про:  

1.Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі України в контексті дослідження кристалізації 

Надсяння.  

2.Зародження та становлення християнства на території Любачівщини в ІІІ-ХІІІ століттях, Любачівщина, як 

складова Української держави в Х-ХІV століттях.  

3.Роль Товариства Любачівщина в історії та релігійній культурі сучасного Любачівського Краю  та в  історії та 

культурі України та інші. 

На конференції відбудуться презентація Вісника Товариства «Любачівщина» та монографії доктора історичних 

наук, професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо: «Зародження та становлення християнства на території 

Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях». - Івано-Франківськ «Сімик», 2014р. - 268с.».  

Міжнародна  наукова конференція «Роль міста Любачева та Любачівської землі в історії та культурі України. 800-

літтю з часу першої письмової згадки про місто Любачів присвячується(1214-2014рр.)». завершилась прийняттям 

учасників та гостей, відзначенням  800-ліття з часу першої письмової згадки про місто Любачів. 
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VI  Міжнародна наукова конференція з нагоди 10-ти ліття  

заснування наукового журналу «Українознавець»  (2005-2015рр.)! 
 

25 квітня 2015 року в Львові, в приміщенні Львівської наукової бібліотеки відбулась Міжнародна наукова 

конференція з нагоди 10-ти ліття заснування наукового журналу «Українознавець», засновником та головним 

редактором якого  є  доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України В.С. Ідзьо. 

У святкуванні 10 - ліття наукового журналу «Українознавець» (2005-2015рр.), взяли участь члени Редакційної 

Ради та Редколегії, відомі вчені, гості з України: Києва, Львова, Івано-Франківська, Рівного, Тернополя, а також 

гості з: Італії, Німеччини, Польщі та Росії. 

  

       
На адресу святкування ювілею «Українознавця» прийшли привітання від наукових журналів: Мандрівець, 

Галичина, Трипільська Цивілізація, Український Історичний Журнал, Українознавство та інших, а також від 

Львівської міської влади, Комісії з освіти і науки при Львівській державній адміністрації України.  

В програмі Міжнародної наукової конференції було виголошено наукові доповіді: 

1.Віктор Ідзьо. Журнал «Українознавець» – сучасна науковість у продовж 10-ти років. 

2.Тетяна Мосійчук. Аналіз наукових статтей опублікованих в журналі «Українознавець». 

3.Вадим Артюх. Редколегія журналу «Українознавець» – шляхи активної праці в 2005-2015 роках. 

4.Олег Огірко. Роль науковго журналу «Українознавець» в науковому просторі України та Європи. 

5.Геннадій Грииценко. Гуманітарні завдання журналу  «Українознавець». 

6.Ярослав Кміт. Науковий журнал «Українознавець» – витвір Університету «Львівський Ставропігіон». 

7.Мирослав Романюк. «Українознавець» як виразник українських гуманітаріїв Львова. 

8.Любомира Бурка. «Українознавець» в інформаційному просторі України. 

9.Олексвандр Нагорний. «Українозавець» - як львівський науковий журнал  ХХІ століття. 

10.Мирослав Павлюк. Християнські наукові праці на шпальтах журналу «Українознавець». 
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Ректором Університету «Львівський Ставропігіон» професором Я.М. Кмітом головному редактору доктору 

історичних наук, академіку В.С. Ідзьо, Редакційній Раді та Редколегії наукового журналу «Українознавець» була 

вручена Грамота-Подяка з нагоди 10-ти ліття журналу «Українознавець» з побажанням подальшої наукової праці. 
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VII Міжнародна наукова конференція «Галицьке Королівство: найвище державне сходження  

Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування  

папою римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році Галицького королівства (1215-2015рр.). 
 

28 листопада 2015 року з 11 години у приміщенні Львівської обласної  універсальної наукової бібліотеки 

(проспект Т.Г.Шевченка, будинок 13), Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи спільно з Львівською 

універсальною обласною науковою бібліотекою, під головуванням організатора, директора Інституту Східної 

Європи, завідувача Кафедрою українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора історичних наук, 

професора, академіка АНВШ України Віктора Ідзьо, провели Міжнародну наукову конференцію «Галицьке 

королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу 

заснування папою римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році  Галицького королівства (1215-2015рр.). Приймаючи Орден 

академік В.Ідзьо наголосив, що гетьман України Іван Сулима єдиний, що за захист Риму був нагороджений папою 

римським Золотою медаллю від Святого  Престолу. У конференції взяли участь вчені з України: Львів, Київ, Івано-

Франківськ, Тернопіль, Рівне, Одеса, Польщі: Перемишль, Вроцлав, Італія: Рим. 
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Учасників та гостей привітав ректор УЛС доктор філософії, професор, член-кореспондент Кадрової Академії 

Наук України Я. Кміт, який відзначивши нагородою «Орденом гетьмана України Івана Сулими» та «Ювілейною 

Золотою медаллю Вченої Ради Університету Львівський Ставропігіон» за активний розвиток Університету 

«Львівський Ставропігіон» та за монографію ««Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-

Дністровської цивілізації» яка присвячена 800 - літтю заснування Галицького королівства, організатора міжнародної 

наукової конференції, доктора історичних наук. професора, академіка Віктора Святославовча Ідзьо. Ректор також 

побажав президії конференції: директору Інституту Східної Європи завідувачу Кафедри українознавства академіку 

В. Ідзьо, гостю з Києва Президенту Міжнародної Асоціації Українознавців, доктору філологічних наук, професору, 

академіку П. Кононенку, заступнику редактора наукового журналу «Українознавець» доктору технічних наук, 

професору Кафедри українознавства Інституту Східної Європи О.Огірку, як і всім гостям та учасника наукової 

конференції, успішної праці. Перший заступник директора Інституту Східної Європи Мирослав Павлюк 

відзначивши «Подякою» за довголітню роботу на Радіо «Воскресіння» академіка Віктора Ідзьо представив «Зібрання 

всіх наукових праць академіка Віктора Ідзьо» на лазерному носії, наголосивши, що Інститут Східної Європи і надалі 

буде продовжувати в такому контексті свої наукові починання…  
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Від Історико-Краєзнавчого Товариства «Літопис» конференцію привітав його голова - Роман Мелих, від 

Товариства «Любачівщина», його голова Богдан Парадовський, які побажали конференції успішної праці. Від 

Ставропігійського козацтва конференцію привітав отаман В.Павелечко, від Міжнародної козацької організації, 

отaмани «Галицької Січі» В. Шумега та М. Боднар, які побажали конференції успішної праці… 

 
З привітаннями до учасників та гостей Міжнародної наукової конференції виступили: академіки П.Кононенко, 

Віктор Ідзьо, професори: І.Огірко, Б.Сушинський, Я.Кміт, доценти: В.Гаюк, В.Хитрук, В.Артюх, вчений секретар 

Інституту Східної Європи Л.Бурка,  докторант К. Хоронжук, М.Сімкін та багато інших… 

 
На конференції з науковими доповідями виступили:  
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1.Петро Кононенко. Історична роль Галицького королівства в європейській перспективі Руси-України (Київ). 

2.Марко Сімкін. Тринадцяте століття: час складних випробувань у відносинах королівства Руси-України та 

Угорського королівства (Львів).  

3.Віктор Ідзьо. Галицьке королівство в 1215-1221 роках - історія політичного сходження Карпато-Дністровської 

цивілізації (Івано-Франківськ).  

4.Вадим Артюх. Археологічні старожитності Галицького королівства (Львів).  

5.Катерина Хоронжук. Перемиська земля як складова Галицького королівства у  1215-1221 роках (Вроцлав).  

6.Дара Корній. Проблема висвітлення Галицького королівства 1215-1221 рр. в сучасній українській традиції (Львів). 

7.Олег Огірко. Християнський зміст утворення Галицького королівства (Львів).  

8.Василь Хитрук. Роль папи римського Іннокентія ІІІ як етнічного італійця в утворенні Галицького королівства в 

1215 році (Рим).  

9.Віктор Ідзьо. Галицький король Коломан та його роль в історії Галичини (Івано-Франківськ). 

10.Тарас Каляндрук. Галицьке королівство новий феномен католицької цивілізації ХІІІ століття (Львів). 

11.Михайло Козак. Політичні взаємовідносини Галицького королівства і Перемиського князівства в 1214-1221 роках 

(Перемишль). 

12.Микола Недюха. Роль папи римського Іннокентія ІІІ в утворенні Галицького королівства (Київ). 

13.Володимир Гаркуша. Юридичні та християнсько-правові аспекти процесу утворення римським престолом 

Галицького королівства (Київ). 

14.Богдан Парадовський. Любачівська земля як складова Галицького королівства в 1214-1221 роках (Львів). 

15.Любомира Бурка. Висвітлення історії Галицького королівства на Радіо «Воскресіння» (Львів).  

16.Василь Кобилюх. Санскритичні та мовні старожитності Прикарпаття в епоху Галицького королівства (Львів).  

17. Богдан Сушинський. Славетні жінки Галицького королівства (Одеса). 18. О.Нагорний. Львівська земля в епоху 

Галицького королівства(Львів).  

Слід наголосити, що на конференції відбулась інагурація професора Василя Кобилюха, якому було вручено 

професорський капелюх, професорську мантію та Атестат  Професора Університету «Львівський Ставропігіон». 

Також атестати доцентів по Кафедрі українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» були вручені за наукову  працю  вченим  Б.Сушинському та В.Гаюку. 
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На конференції професором Кафедри українознавства доктором філологічних наук, професором, академіком 

Петром Кононенком та завідувачем Кафедрою українознавства, директором Інституту Східної Європи доктором 

історичних наук, професором, академіком Віктором Ідзьо були вручені документи та посвідчення на працю 

завідувачу Відділення «Україна-Польща та історія України» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи 

УЛС, магістру  історії,  докторанту  Вроцлавського університету  Катерині Хоронжук. 

 
На конференції відбулась презентація та обговорення наукової праці організатора конференції, директора 

Інституту Східної Європи, завідувача Кафедрою Українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» доктора 

історичних наук, професора, академіка Академії Наук «Трипільська Цивілізація», академіка Академії Наук Вищої 

Школи України Віктора Ідзьо «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської 

цивілізації».  

В обговоренні взяли участь та виступили з доповідями: академік П. Кононенко академік В. Ідзьо, професори:  

Я. Кміт, В. Кобилюх, І. Огірко, доценти: В. Гаюк, В. Артюх, В. Хитрук, Т. Каляндрук, Б. Сушинський, науковці: 

К. Хоронжук, Л. Бурка, М. Сімкін, О. Нагорний та інші… 

Зокрема автором монографії «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської 

цивілізації» доктором історичних наук, професором, академіком АНВШ України В. Ідзьо було наголошено, що:  «до 

часу святкування 800 - ліття Галицького королівства в 2015 році ним було видано багато різнопланових наукових 

праць, брошур, наукових статтей, яких вінчає вісімсот сторінкова монографія «Галицьке королівство: найвище 

державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації»… 
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Представляючи монографію «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської 

цивілізації» що приурочена 800-літтю з часу заснування Галицького Королівства (1215-2015 рр.), доктор історичних 

наук, професор, академік Віктор Ідзьо наголосив: «Наукова монографія напрацьована на основі досягнень сучасної 

української науки, вона робить глибокий, фактологічний аналіз письмових, археологічних, лінгвістичних, 

топографічних та картографічних джерел, більшість яких під таким кутом зору, аналізується та апробується вперше 

на підставі свідчень античних, римських, готських, арабських, українських, ватиканських, угорських, польських, 

російських джерел, які за сукупністю їх аналізу, відтворюють політичне, господарсько-економічне та культурно-

християнське сходження та утворення в 1215 році, Галицького королівства, як найвищого державного утворення 

давньої Карпато-Дністровської цивілізації…».  

Монографія «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» дослідила 

епоху державного сходження Карпато-Дністровської цивілізації та 800-ліття з часу заснування Галицького 

королівства у 1215 році. На основі досягнень сучасної української науки монографія «Галицьке Королівство: 

найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації» зробила глибокий, фактологічний аналіз 

ватиканських архівних документів, які за сукупністю їх аналізу, відтворили політичне, господарсько-економічне та 

культурно-релігійне сходження давньої Карпато-Дністровської цивілізації та утворення на її території в 1215 році 

папою римським Іннокентієм ІІІ, Галицького королівства.  

Наукове дослідження «Галицьке королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації»  

дослідило і панівний клас галицької державності першої половини ХІІІ століття, боярство, торгово-економічну та 

культурно-християнську знать їх історію політичного сходження та бажання в ХІІІ столітті укласти унію 

Української церкви з Римською. Дослідження також включило джерела, які пролили світло на проблему входження 

Галичини в ХІІІ столітті в політико-християнську організацію, Союз Католицьких  держав Європи, який очолював в 

цю епоху, засновник Галицького королівства, папа римський Іннокентій ІІІ.  

Монографія показала, що власне князі та бояри, торгово-реміснича, культурно-християнська знать, народ 

Галичини у співпраці з Римською церквою, та європейською елітою, стояли біля процесів утворення в 1215 році 

Галицького королівства.  

Також монографія дослідила історичний процес відновлення Галицького королівства Священною Римською 

імперією у 1772 році та його функціонування в XVIII-XX століттях...  

На адресу Міжнародної наукової конференції «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-

Дністровської цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування папою римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році 

Галицького королівства (1215-2015рр.), прийшло привітання від професора Кафедри Українознавства Інституту 

Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон», лауреата Міжнародної премії імені короля Данила 

Галицького, доктора історичних наук, академіка АНВШ України  Володимира Васильовича Грабовецького в якому 

він одночасно привітав свого учня і організатора конференції академіка В.С.Ідзьо з 55-ти літнім ювілеєм…  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
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Міжнародна наукова конференція «Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської 

цивілізації» яка присвячена 800-літтю з часу заснування папою римським Іннокентієм ІІІ в 1215 році Галицького 

королівства (1215-2015рр.) завершилась неформальною зустріччю всіх її учасників та жвавим обговоренням 

наукових аспектів 800-ліття історії Галицького королівства, унії церков Галицької з Римською в ХІІІ столітті 

присутніми  учасниками… 

 


