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У Відділенні «Словацько-української духовності»  

 Кафедри Українознавства  Інституту Східної Європи, 

 в науковому журналі «Українознавець»  

новини з міжнародної  наукової  співпраці! 

Дав згоду брати участь у науково освітній співпраці у Відділенні  «Словацько-

української духовності»  Кафедри Українознавства  Інституту Східної Європи 

доктор історичних наук, професор  з  Словаччини  Роберт Ірша! 

Словацький вчений також дав згоду бути  членом  Редакційної  Ради  

наукового журналу «Українознавець»! 

 
Доктор історичних наук, професор Роберт Ірша 
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Слід наголосити, що 1 лютого 2016 року на Кафедрі Українознавства Інституту 

Східної Європи було відкрито відділення «Словацько-українська духовність» яке 

очолив визначний словацький та чеський вчений доктор історичних наук, доктор 

філософських наук  Ян  Масарик.  
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи відділення  

 «Словацько-української духовності»  Кафедри Українознавства  

Інституту Східної Європи 

 

В контексті вивчення наукового українознавства дискусійні питання «Словацько-

української духовності» в історії міждержавних словацько-українських взаємин 

посідають окреме важливе місце, зважаючи на сучасну міжнародну обстановку. 

Після відновлення незалежності України та, відповідно, зміни методологічної основи 

гуманітарних наук, дослідження дискусійних питань історії «Словацько-української 

духовності» вийшло на якісно вищий рівень.  

Зняття ідеологічних обмежень, відкриття доступу до архівних матеріалів 

дозволили розширити спектр досліджуваних проблем з «Словацько-української 

духовності». 

Дуже часто невирішеність або однобічність розгляду дискусійних питань 

«Словацько-української духовності» стає предметом сучасних досліджень.  

Тому наукове вивчення «Словацько-української духовності» на основі історичних 

фактів та джерел з широким використанням нових архівних документів і матеріалів – 

є важливим й актуальним завданням української та словацької  історіографії.  

Актуальність започаткованого дослідження «Словацько-української духовності» 

зумовлена ще й тим, що існуючі на сучасному етапі наукові праці, присвячені даній 

проблематиці, розкривають далеко не усі аспекти.  

Усвідомлення теоретико-методологічних засад дослідження питань історії 

«Словацько-української духовності»  сприяє науковому пошуку, виробленню 

об’єктивних висновків, створення новаторських умовиводів, важливих 

концептуальних поглядів, що визначать певні тенденції вивчення дискусійних питань 

історії «Словацько-української духовності», як окремого, важливого напрямку. 

Критичне використання джерельного комплексу з «Словацько-української 

духовності» дозволить з’ясувати сучасний стан, повноту і достовірність вивчення 

проблеми, виявити недостатньо досліджені питання та виробити рекомендації для 

подальших наукових пошуків. 

Отже, на базі Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Словацько-української духовності» 

висвітлюватимуться різні точки зору на окремі спірні питання історії «Словацько-

української духовності», починаючи з найдавніших часів і завершуючи актуальними 

проблемами сьогодення.  

Наукова інтерпретація важких уроків співжиття народів та їх «Словацько-

української духовності»  підготовка нових правил для взаємної допомоги і співпраці 

сприятиме уникненню конфліктних ситуацій в майбутньому. 
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Слід наголосити, що на Міжнародній конференції в Чеській Республіці, в місті 

Світаві, яку організував і очолив завідувач Відділення «Словацько-українська 

духовність», словацький вчений доктор історичних наук, доктор філософських наук 

Ян  Масарик, у якій брав участь доктор історичних наук, професор з Словацької 

Республіки Роберт Ірша, він був ознайомився з Концепцією діяльності  Відділення 

«Словацько-української духовності» Кафедри Українознавства  Інституту Східної 

Європи. Власне це ознайомлення і надихнуло його нещодавно в вересні 2016 року 

дати згоду стати вченим Відділення «Словацько-української духовності» Кафедри 

Українознавства  Інституту Східної Європи. 

Також доктор історичних наук, професор Роберт Ірша дав згоду бути Членом 

Редакційної Ради наукового журналу «Українознавець» в редакційну раду якого 

включений Вченою Радою з 1 вересня 2016 року. 

 

Вчені Роберт Ірша та Віктор Ідзьо   

під час презентації та обговорення монографії «Святині наших предків»! 

З нагоди початку міжнародної наукової співпраці доктор історичних наук, 

професор Роберт Ірша передав на Кафедру Українознавства Інституту Східної 

Європи свою велику монографію «Святині наших предків»! 

Для ширшого ознайомлення з свої науковим доробком доктор історичних наук, 

професор Роберт Ірша надав право, з метою ознайомлення українською науковою 

громадськістю, виставити свою монографію «Святині наших предків», вже як 

вчений Відділення «Словацько-української духовності» Кафедри Українознавства  

Інституту Східної Європи на Сайті  Інституту Східної  Європи. 


