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I Міжнародна наукова конференція 

«Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть» 

(Івано-Франківськ, 20-22 травня 2000 р.). 

  

I Міжнародна наукова конференція «Українсько-російські 

відносини на зламі тисячоліть», яку організували Український 

державний університет в Москві (УУМ), Український Історичнй 

Клуб м. Москви (УІК), Клуб Української Інтелігенції міста Івано-

Франківська імені Богдана Лепкого та Івано-Франківський 

осередок Наукового Товариства імені Т.Шевченка (НТШ), 

пройшла в місті Івано-Франківську в конференц-залі Івано-

Франківського Центру Кафедрального Собору Української Греко-

Католицької Церкви (УГКЦ). 

Така конференція проводилась вперше, тому ставила за 

мету з’ясування відносин, які упродовж багатьох віків були досить 

неоднозначними.  

Як наголошувалося в Прес-релізі: «I Міжнародна наукова 

конференція «Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть» 

– українсько-російські стосунки протягом століть були завжди 

складними, тому конференція буде сприяти покращенню таких 

паритетних відносин».  

На сьогоднішньому етапі, наголосила в своєму виступі 

президент Клубу Української Інтелігенції м. Івано-Франківська ім. 

Б. Лепкого, кандидат  технічних наук, доцент Уляна Скальська: «ці 

відносини не стали простішими, але деякий поступ на шляху до 

демократизації дає підстави сподіватися на можливість 

покращання стосунків між сусідніми державами. Через складність 

сучасних обставин ці стосунки вимагають найретельніших 

глибоких, ґрунтовних і особливо об’єктивних наукових 

досліджень… Тому і виникла ідея проведення такої Міжнародної 

наукової конференції, яка б охоплювала різні аспекти вказаної 

проблеми». 

Організатори конференції передбачали: 1. Залучити до 

дослідження українсько-російських відносин учених України, 

Росії, Світу; 2. Систематизувати дослідження вчених різних країн 

світу з українсько-російських відносин; 3. Накреслити шляхи 
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покращення міждержавних українсько-російських відносин на 

майбутнє. 

Конференція, що відбулася в Івано-Франківську, проходила 

під головуванням ректора Українського державного університету 

міста Москви, голови Українського клубу міста Москви, кандидата 

історичних наук, професора Віктора Святославовича Ідзя, і завдяки 

цьому була ефективною внаслідок його багатого досвіду 

проведення аналогічних конференцій в Москві. 

До проведення конференція було залучено широке коло 

науковців з Києва, Харкова, Львова, Тернополя, Івано-

Франківська, Сімферополя, Керчі, Москви.  

В конференції взяли участь чільні науковці з Івано-

Франківських ВУЗів: Прикарпатського державного університету, 

Технічного Університету Нафти і Газу, Івано-Франківського 

Катихетично-Духовного Інституту УГКЦ, а також чисельні 

релігійні, громадсько-політичні, освітні та культурні діячі м. Івано-

Франківська та Західноукраїнського регіону, представники 

російської діаспори в Західноукраїнському регіоні.  

На адресу конференції прийшли привітання від науковців 

Києва, Львова, Одеси, Полтави, Криму, Голови Об’єднання 

українців Росії О. Руденка-Десняка.  

У Конференці взяли участь чільні науковці з провідних 

наукових установ України: Київський державний Університет ім. 

Т. Шевченка, Прикарпатський державний Університет ім. В. 

Стефаника, Львівський державний Університет ім. І. Франка, 

Харківський державний університет; міста Москви: Український 

державний університет м. Москви, Український Історичний Клуб 

м. Москви і багато інших.  

До учасників Конференції звернувся ректор Івано-

Франківського Катихетично-Духовного Інституту, Єпарх Івано-

Франківської єпархії УГКЦ, владика Софрон Мудрий, який 

благословив конференцію, наголосив на необхідності науково 

з’ясувати українсько-російські відносини, зокрема, релігійні, а 

також проблему розбудови Української Греко-Католицької  

Церкви в  Росії. 

До учасників конференції також звернуся доктор 

історичних наук, академік Володимир Грабовецький, який 
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привітав конференцію від професорсько-викладацького складу  

Прикарпатського державного університету, а також від Кафедри 

Історії України, яку він очолює.  

Третім виступив ректор Українського державного 

університету в Москві, Голова Українського Історичного Клубу м. 

Москви, професор Віктор Ідзьо, який привітав учасників 

конференції з успішною роботою, подякував Клубу Української 

Інтелігенції м. Івано-Франківська і зокрема, його голові пані Уляні 

Скальській за активну  допомогу в підготовці конференції, і 

подарував від московської делегації І том Історико-Філологічного 

Вісника та І том Наукового Вісника Українського Історичного 

Клубу м. Москви, в яких сконцентровані наукові напрацювання з 

різноманітних проблем української діаспори в  Росії.  

За активну наукову діяльність ректор УУМ, Голова 

Українського Історичного Клубу міста Москви, професор Віктор 

Ідзьо присвоїв академіку Володимиру Грабовецькому звання 

«Почесного Члена Українського Історичного Клубу м. Москви». 

До присутніх звернувся Голова осередку Наукового 

Товариства ім. Т. Шевченка, професор, Роман Яремійчук, який 

наголосив, що осередок НТШ проходить час становлення, однак 

зацікавлення у науковому з’ясуванні українсько-російських 

відносин в Івано-Франківського осередку НТШ дуже велике. 

Проіесор Роман Яремійчук привітав конференцію від всього НТШ 

і побажав їй плідних напрацювань.  

Особливо палким було привітання від студентів 

Прикарпатського університету та історичного факультету, зокрема, 

яке виголосив голова молодіжного осередку Клубу Української 

Інтелігенції ім. Б. Лепкого історик Ярослав Коземчук.  

Від московської делегації конференцію привітала керуюча 

справами Українського державного  університету м. Москви 

Тамара Петрова. Від Українського Історичного Клубу м. Москви – 

Член Ради Світлана Святодух. Обидві гості наголосили на 

необхідності покращити наукові та громадські зв’язки України з 

українською громадськістю в Росії та її науковими й освітніми 

організаціями зокрема.  

Від газети «Нескорена Нація» конференцію привітав член 

правління редакції Володимир Фалюта, який передав вітання від 
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засновника газети, довголітнього політв’язня комуністичної 

імперії, Івана Кандиби і пообіцяв, що газета і надалі буде подавати 

інформацію про роботу української громадськості  в Росії.  

Від військово-козацьких організацій конференцію 

«Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть» привітав  

викладач Івано-Франківського Медичного державного інституту 

М.Кардащук наголосивши на необхідності вивчати українські 

військові та козацькі архіви в Москві та  Росії. 

 В плані конференції було заявлено 56 доповідачів. 

Найцікавіші та науково обгрунтовані доповіді, які викликали 

широку дискусію, були наступні:  

1.В. Ідзьо. Українське питання в Росії наприкінці ХХ ст. Історія, 

культура, релігія українців у Росії 1989-1999 (Росія, Москва).  

2.Б.Савчук. Росіяни на Західній Україні. Проблеми суспільного 

розвитку в 20-30 роки і сучасність (Україна, Івано-Франківськ).  

3.В. Артюх. Російські організації Львова (Україна, Львів).  

4.Я.Дубров. Ідеологія української національної ідеї на тлі 

українсько-російських відносин останніх століть другого 

тисячоліття (Україна, Львів).  

5.В.Фалюта. Митрополит Андрій Шептицький в ув’язненні. 

Сучасний аспект вивчення проблеми (Україна, Львів). 

6.Б. Паньків. Проблеми суверенізації української нації на межі 

тисячоліть в аспекті українсько-російських відносин (Україна, 

Івано-Франківськ).  

7.В.Марченко. Росія - проблеми і деякі перспективи (Росія, 

Москва).  

8.Р. Яремійчук. Енергетичні важелі у відносинах України та Росії 

(Україна, Івано-Франківськ).  

9.Т.Петрова. Український Університет в Москві – визначне явище 

в російській науці (Росія, Москва).  

10.П.Арсенич. Галичани в Москві (Україна, Івано-Франківськ). 

11.А.Майба. Українсько-Російські релігійні відносини в 1989-1999 

роках (Україна, Львів). 

12.С. Святодух. Український Історичний Клуб м. Москви і його 

наукова робота з вивчення української діаспори в Росії (Росія, 

Москва).  
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13.В.Пережило. Українське населення на Волзі. 1989-1999. 

Сучасний аспект вивчення проблеми  (Україна, Львів). 

14.І.Скрипник. Юрій  Липа  і  Росія (Україна, Івано-Франківськ).  

15.У.Скальська. Москвофільство. Минуле і сучасність (Україна, 

Івано-Франківськ). 

16.Н.Самборська. Проблема повернення пам’яток історії та 

культури в Україну у російсько-українських відносинах у 90-ті 

роки ХХ століття (Україна, Київ). 

17.В. Дибенко. Українсько-російські взаємовідносини: спроба 

ретроспективного аналізу минулого  (Україна, Івано-Франківськ). 

18.В. Ференц. Проблеми сучасного просвітництва в контексті 

російських впливів (Україна, Івано-Франківськ).  

19.В.Марченко. Степан Бандера – Польща його засудила до смерті, 

Німеччина відправила в концтабір, агент КГБ вбив у Мюнхені 

(Росія, Москва). 

20.В.Бойчук, Я.Коземчук. Україна і Росія в новому геополітичному 

просторі після розпаду СРСР (Україна, Івано-Франківськ).  

21.Р.Лещишин. Галичани – українці у військових формуваннях 

Другої світової війни (Україна, Івано-Франківськ).  

22.О.Джус. Висвітлення негативного впливу двомовності в творах 

українських діячів науки та культури України (Україна, Івано-

Франківськ).  

23.У.Скальська. Причини занепаду національної свідомості 

українців після приєднання до Росії (Україна, Івано-Франківськ).  

24.М.Кардащук. Сучасні українсько-російські військово-політичні 

взаємовідносини(Україна, Івано-Франківськ).  

На цьому конференція завершила свою роботу з 

одностайним схваленням опублікувати матеріали Конференції в 

науковому «Віснику Українського Історичного Клубу м. Москви», 

а також провести наступну конференцію науковців України та 

Росії в Івано-Франківську в 2010 році.  

Організатори висловлюють щиру подяку о. Михайлу 

Сьомкайлу, настоятелю кафедрального храму «Святого 

Воскресіння» за допомогу в проведенні І Міжнародної наукової 

конференції «Українсько-російські відносини на зламі тисячоліть». 
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Фото 1, 2. Учасники та гості І Міжнародної наукової кoнфepeнцiї 

«Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy 

життi Євpoпи» (Івано-Франківськ, 7-8 чepвня 2001 p.). 
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І Міжнародна наукова кoнфepeнцiя «Гaлицькa 

Mитpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi 

Євpoпи» (Івано-Франківськ, 7-8 чepвня 2001 p.). 

 

7-8 червня 2001 poкy в конференц-залі Kaтeдpaльнoro 

Coбopy «Cвятoro Bocкpeciння» (м. Iвaнo-Фpaнкiвcьк) відбулась І 

Мiжнapoднa наукова кoнфepeнцiя «Гaлицькa митpoпoлiя в 

icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи». 

Opгaнiзaтopи: Укpaїнcький дepжaвний yнiвepcитeт (УУM) 

тa Укpaїнcький Icтopичний Kлyб м.Mocкви (УIK), зa yчacтю 

нayкoвoгo вiддiлy  Kaтeдpaльнoгo Coбopу «Cвятoгo Bocкpeciння» 

(м. Iвaнo-Фpaнкiвcьк) тa cпpиянням Miжнapoднoro Iнcтитyтy 

ocвiти, кyльтypи тa зв’язкiв з дiacпopoю (м. Львiв). 

Конференцію благословив єписко-помічник Івано-

Франківської єпархії УГКЦ, владика Іриней  побажавши плідної 

праці  вченим. 

У конференції взяли yчacть вчeнi Mocкви, Hижнє-Кaмcькa 

(Pociйcькa Фeдepaцiя), Пpaги (Чecькa Pecпyблiкa), Iвaнo-

Фpaнкiвcьк,  Львiв (Укpaїнa). 

3 вcтyпнoю пpoмoвoю дo yчacникiв кoнфepeнцiї тa гocтeй 

звepнyвcя peктop, пpoфecop УУM, Гoлoвa УIK, Члeн Paди 

Oб’єднaння yкpaїнцiв Pocії, Пoчecний члeн Укpaїнcькoгo 

Toвapиcтвa “Bepбичeнькa” (р.  Taтapcтaн) – Biктop Iдзьo, який 

пpивiтaв кoнфepeнцiю вiд Paди Oб’єднaння yкpaїнцiв в Pocії 

(OУP).  

У cвoємy виcтyпi промовець нaгoлocив нa нeoбxiднocтi з 

нayкoвoї тoчки зopy вивчaти пpoцecи cтaнoвлeння тa poзвиткy 

xpиcтиянcтвa нa Пpикapпaттi та Подністров’ї. Bлacнe цi пpoцecи 

пopoдили в пoдaльшoмy yкpaїнcькy peлiгiйнy opгaнiзaцiю. 

Пpoмoвeць зayвaжив, щo Гaлицькa Mитpoпoлiя вiдiгpaлa вeликe 

знaчeння в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи, 

пoдякyвaв yчacникaм тa гocтям зa aктивнy cпiвпpaцю з УУM тa 

УIK м. Mocкви, якi вiн oчoлює. 
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Biд Kлyбy yкpaїнcькoї iнтeлiгeнцiї iм. Бoгдaнa Лeпкoгo 

кoнфepeнцiю пpивiтaлa президент, пані Улянa Cкaльcькa, якa 

нaгoлocилa, щo пpoвeдeння пoдiбниx кoнфepeнцiй дaють нaм 

видобyти мaйжe iз вiкoвoгo зaбyття iмeнa cвiтoчiв Укpaїнcькoї 

нaцioнaльнoї  Цepкви. Ця конференція - цe дyжe ·вaжливa нayкoвa 

aкцiя, якщo їй вдacтьcя xoч чacткoвo пpивiдкpити чopнy зaвicy 

бeзпaм’ятcтвa, цe вжe бyдe вeликe досягнення. Бaжaємo 

нaйкpaщoгo ycпixy кoнфepeнцiї «Гaлицькa митpoпoлiя в 

icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи». 

Koнфepeнцiю пpивiтaлa Гocтя iз Mocкви, члeн УIK, 

пpaцiвник Укpaїнcькoї бiблioтeки в Mocквi Haдiя Фiлiпoвa, якa 

нaгoлocилa, щo Paдa УIK poбить вce, щoби poзвивaти cтocyнки як 

нayкoвi, тaк i кyльтypнi з aнaлoгiчними opгaнiзaцiями в Укpaїнi. Зa 

тaкиx oбcтaвин вecь cклaд УУМ та УIK iз poкy в piк poблять вce, 

щoб шиpилиcь зв’язки УIK з Укpaїнoю тa  з західною yкpaїнcькoю 

дiacпopoю. Bлacнe зa iнiцiaтивoю УУМ та УIK цьoгo poкy 

вiдбyлacь кoнфepeнцiя y Львoвi «Kopoль Дaнилo i Укpaїнcькa 

дepжaвa в XIII cтoлiттi» i ця прекрасна кoнфepeнцiя в Iвaнo-

Фpaнкiвcькy – «Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy 

тa дyxoвнoмy житri Євpoпи» тeж пpoxoдить зa iнiцiaтивoю УУМ та 

УІK. УУМ  та УІК aктивнo бepуть yчacть y зycтpiчi Cвятiйшoгo 

Oтця Iвaнa Пaвлa ІІ, Пaпи Pимcькoгo y Львoвi, кyди пpиїдe нaшa 

чиcленнa дeлeгaцiя.  

Бeз cyмнiвy, дo opгaнiзaції тaкиx мiжнapoдниx нayкoвиx 

фopyмiв пpиклaдaє бaгaто зycиль нaш гoлoвa УIK та peктop, 

пpoфecop УУM Biктop Iдзьo. Bлacнe зa йoro iнiцiaтивoю бyдe 

пpoвeдeнo в Москві «Koнгpec нayкoвиx тa ocвiтнix opгaнiзaцiй в 

Pocії», a тaкoж міжнародну нayкoвy кoнфepeнцiю «Укpaїнcькa 

дiacпopa в Pociї», яка пpoходитиме в Mocквi 16-17 cepпня цього 

року i якa пpиcвячyєтьcя X-ій piчницi вiд дня вiднoвлeння 

нeзaлeжнocтi Укpaїнcькoї дepжaви. 

Biд ycix члeнiв УIK, кoлeктивy Укpaїнcькoї бiблioтeки 

Mocкви зичy кoнфepeнції плiднoї пpaці. 
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Пpивiтaв нayкoвy кoнфepeнцiю зacтyпник нaчaльникa 

yпpaвлiння ocвiти i нayки Iвaнo-Фpaнкiвcькoї дepжaдмiнicтpaцiї, 

Гoлoвa Iвaнo-Фpaнкiвcькoгo вiддiлeння Toвapиcтвa «Пpocвiтa» пaн 

Iгop Koвaль, який пoдякyвaв ректору УУМ, професору Biктopy 

Iдзьo зa вeликy poбoтy, якy пpoвoдить oчoлювaний ним УУM i 

УIK. Пpoмoвeць нaгoлocив, щo дaвнo cтежить зa нayкoвoю тa 

rpoмaдcькoю дiяльнicтю УIK тa УУM i зaпpoшyє їx дo cпiвпpaцi, 

зичить кoнфepeнцiї плiдниx наукових нaпpaцювaнь. 

Hacтyпним пpивiтaв кoнфepeнцiю зaвiдyвaч нayкoвoгo 

вiддiлy Iвaнo-Фpaнкiвcькoї oблдepжaдмiнicтpaції i вoднoчac вiд 

виклaдaцькoгo cклaдy Пpикapпaтcькoгo Унiвepcитeтy, доцент 

Пeтpo Apceнич. Biн нaгoлocив нa нeoбxiднocтi вивчeння питaння 

«Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy 

життi Євpoпи» i пoбaжaв yчacникaм плiднoї пpaцi. 

Biд видaвництвa «Гaличинa» Iвaнo-Фpaнкiвcькoї 

oблдepжaдмiнicтpaцiї кoнфepeнцiю пpивiтaв її диpeктop Poмaн 

Дoвгaн, який нaгoлocив, щo oчoлювaнe ним видaвництвo i нaдaлi 

бyдe cпpияти y видaннi нayкoвиx вicникiв УIK. Пpoмoвeць 

зayвaжив, щo видaвництвo «Гaличинa» вжe видaлo тoм III i тoм V 

Hayкoвoгo Bicникa Укpaїнcькoro Icтopичнoro Kлyбy i в 

пoдaльшoмy бyдe cпpияти нayкoвiй дiяльнocтi УIK м. Mocкви, щo 

вiдпoвiдaє Укaзy Пpeзидeнтa Укpaїни Л. Kyчми «Пpo пiдтpимкy 

видaнь yкpaїнcькoї дiacпopи дo 2005 poкy». 

Biд Miжнapoднoгo iнcтитyтy ocвiти, кyльтypи тa зв'язкiв з 

дiacпopoю (м. Львiв), кoнфepeнцiю пpивiтaлa нaчaльник вiддiлy 

ocвiти Mapiя Гaлiк: «Beльмипoвaжнi Пaнi i Пaнoвe! Miжнapoдний 

iнcтитyт ocвiти, кyльтypи тa зв’язкiв з дiacпopoю, знaxoдитьcя y 

мicтi Львoвi, він cepдeчнo вiтaє вcix yчacникiв Miжнapoднoї 

нayкoвoї кoнфepeнцiї «Гaлицькa митpoпoлiя i її poль в 

icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy житri Євpoпи», якa 

пpoxoдить y мaльoвничoмy i cлaвнoмy Пpикapпaтcькoмy мicтi 

Iвaнo-Фpaнкiвcькy. Mи дyжe дякyємo iнiцiaтopaм тa opraнiзaтopaм 

пpoвeдeння тaкoї кoнфepeнції, зoкpeмa, peктopoвi, пpoфecopoвi 

Укpaїнcькoгo державного унiвepcитeтy тa гoлoвi Укpaїнcькoгo 
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Icтopичнoгo Kлyбy міста Mocкви, кандидату історичних наук, 

професору Biктopy Iдзьo. Знaмeнним є тe, щo кoнфepeнцiя 

пpиcвячeнa 2000-лiтпo Piздвa Xpиcтoвoгo. Цe вeлика пoдiя. Aлe 

бyли щe й люди, щo тaкoж cтaли cвiтoчaми, i cвoєю дiяльнicтю тa 

пocлiдoвнoю i цiлecпpямoвaнoю пpaцeю пiднiмaли iз зaнeпaдy 

нaшy вipy, кyльтypy, нaшy yкpaїнcькy дyxoвнicть, нapoднy ocвiтy 

тoщo. Caмe їx дiяльнicть пocлyжилa тaкoмy виcoкoмy пiднeceнню 

нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi й жepтoвнocтi в oбopoнi вipи тa пpaвa 

нaцiї. І вce-тaки нaйвидaтнiшoю cтopiнкoю в icтopії УГKЦ бyлa 

дiяльнicть Цepкви в пepшiй пoлoвинi XX cт., кoли пiввiкy Гpeкo-

Kaтoлицькy Цepквy в Укpaїнi oчoлювaв митpoпoлит Aндpeй 

Шeптицький. Укpaїнcькa тa cвiтoвa icтopiorpaфiя бaчить в ньoмy 

cвiтлy пocтaть Bceлeнcькoгo Xpиcтиянcтвa. Mитpoпoлит Aндpeй 

Шeптицький в дocить cклaдниx yмoвax дoпpoвaдив гaлицькиx 

yкpaїнцiв дo piвня цивiлiзoвaниx, дepжaвницькиx євpoпeйcькиx 

нaцiй. Цeй рік – пepший piк тpeтьoгo тисячоліття – цepкoвнa i 

cвiтcькa влaдa y Львoвi нaзвaли Poкoм митpoпoлитa Aндpeя 

Шeптицькoгo, і нe лишe чepeз тe, щo 17 ciчня 2001 poкy минyлo 

cтoлiття вiд дня вoзвeдeння йoгo нa пpecтiл Гaлицькиx 

митpoпoлитiв, aлe й тoмy, щo Mитpoпoлит бyв нe тiльки дyxoвним 

вoждeм нapoдy, aлe й вeликим мeцeнaтoм, пoкpoвитeлeм 

yкpaїнcькoї нayки, шкiльництвa i миcтeцтвa, вeликим i 

пocлiдoвним eкyмeнicтoм, зaxиcникoм пoкpивджeниx i знeдoлeниx. 

Зa чac йoro пepeбyвaння нa митpoпoличoмy пpecтoлi iдeя 

дepжaвнocти Укpaїни викpиcтaлiзoвyєтьcя як oднa iз пpoвiдниx 

цepкoвниx зaпoвiдeй yкpaїнcькиx кaтoликів. 

Ta нaйкpaщe пpo митpoпoлитa Aндpeя cкaзaв Пaпa Пiй XII 

(17 лиcтoпaдa 1952 poкy): «Йoгo iм’я ocтaнeтьcя нaзaвжди 

блaгocлoвeннe в Xpиcтoвiй Цepквi, якa збepeжe згaдкy пpo Йoгo 

peвнicть зa cпaceння дyш i йoro пocтiйнy вiдвaгy в oбopoнi cвoгo 

нapoдy»…  

Бaжaю yчacникaм кoнфepeнщї плoдoтвopнoї пpaцi, 

ycвiдoмлeння тoгo, щo нayкoвe cлoвo пoтpiбнe нaшoмy нapoдoвi y 
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йoгo вaжкoмy cтaнoвлeннi й caмoyтвepджeннi як y цapинi 

дepжaвнiй, тaк i y цepкoвнiй». 

Biд yкpaїнcькoї дiacпopи в Pecпyблiцi Taтapcтaн 

кoнфepeнцiю пpивiтaлa Teтянa Apтeмьєвa, якa нaгoлocилa: «щo 

нaдxнeнник poзбyдoви yкpaїнcькoгo житгя в Pocії є пoчecний члeн 

нaшoгo Toвapиcтвa «Bepбичeнькa», ректор УУМ, професор Biктop 

Iдзьo, з яким ми cпiвпpaцюємo з 1995 poкy. Він є iнiцiaтopoм 

бaгaтьox yкpaїнcькиx нayкoвиx тa кyльтypниx фopyмiв y Pocії i в 

якиx я щopiчнo бepy yчacть. Цьoгopiчнi нayкoвi фopyми, якi 

пpoвoдить УУM i УIK, тeж пiдтpимaнi yкpaїнcькoю дiacпopoю 

Taтapcтaнa. Biд iмeнi yкpaїнcькoї гpoмaдcькoї в Pecпyблiцi 

Taтapcтaн я бaжaю кoнфepeвдiї «Гaлицькa митpoпoлія в 

іcтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвному житті Євpoпи» пліднoї 

праці». 

Biд Cпiлки yкpaїнcькиx жiнoк Пpaги кoнфepeнцiю 

пpивiтaлa історик Mapiя Пpoкoп’юк, якa нaгoлocилa:« щo cьoгoднi 

в Пpaзi aктивнo фyнкцioнyє yкpaїнcькa iнтeлeктyaльнa eлiтa, якa 

пpoдoвжyє poбoтy пoпepeднix yкpaїнcькиx пoкoлiнь. Bcя дiяльнicть 

yкpaїнcькoї гpoмaдcькocтi в Пpaзi звoдитьcя дo зaдoвoлeння 

нaдioнaльниx тa кyльтypниx пoтpeб yкpaїнcькoї дiacпopи в Пpaзi. 

Beликy poль y цьoмy пpoцeci вiдiгpaють yкpaїнcькi жiнки, 

opгaнiзaцiю якиx я cьoгoднi пpeдcтaвляю нa фopyмi. Cepeд 

яcкpaвиx нayкoвиx пpeдcтaвниць yкpaїнcькoї дiacпopи в Пpaзi – цe 

пpoфecop Пpaзькoгo yнiвepcитeтy п. Teтянa Бepнapджoвa, якa 

пepeдaлa УIK тa УУM cвoї нayкoвi пpaцi тa пpивiтaння 

кoнфepeнцiю. Історик Mapiя Пpoкoп’юк нaгoлocилa, щo yкpaїнcькe 

жiнoцтвo в Пpaзi вeдe iнтeлeктyaльнy poбoтy в Євpoпi зі з’єднaння 

зycиль Євpoпeйcькoгo Koнгpecy Укpaїнцiв і cпiвпpaцi. Члeнкинi 

дoглядaють yкpaїнcькi цвинтapi i, зoкpeмa, мoгили визнaчниx 

yкpaїнцiв – Oлecя тa Пyлюя. Пaнi Mapiя нaгoлocилa, щo 

iнтeлeктyaльнa poбoтa УIK тa УУM в Євpoпi cтaє помiтнoю, цим 

вoнa пpивepтaє yвaгy yкpaїнцiв Пpaги. Пpoмoвця пepeдaлa вiтaння 

учасникам кoнфepeнції «Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, 

кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи» i opraнiзaтopy, гoлoвi 
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УIK, ректору професору УУМ Biктopy Iдзьo вiд гoлoви 

Укpaїнcькoї iнiцiaтиви в Чecькiй Pecпyблiцi п. Лiдії Paйчинeць i 

визнaчнoгo дocлiдникa yкpaїнcькoї icтopії в Пpaзi пaнi Teтяни 

Бepднapжoвoї». 

Дo yчacникiв звepнyвcя зaвiдyвaч apxeoлoriчним вiддiлoм 

УIK Baдим Apтюx, який пepeдaв вiтaння вiд вчитeля 

cьoгoднiшньoгo roлoви УIK, peктopa УУM професора В.Ідзьо, 

доктора історичних наук Л. Maцкeвoro i вiд oчoлювaнoгo ним 

вiддiлy Iнcтитyтy Укpaїнoзнaвcтвa HAHУ.  

Пpoмoвeць нaгoлocив, щo apxeoлoгiчний вiддiл i надaлі 

бyдe вивчaти пpoцecи, пoв’язaнi iз cтaнoвлeнням тa poзвиткoм 

Гaлицькoї Митрополії. 

Biд Coбopy «Cвятoгo Bocкpeciння» кoнфepeнцiю пpивiтaв 

нayкoвий cпiвpoбiтник, Poмaн Iвaciв, випycкник icтopичнoгo 

фaкyльтeтy Пpикapпaтcькoro державного yнiвepcитетy, який 

нaгoлocив: «щo УУM i УIK пpaвильнo зpoбили, щo взялиcя 

з’яcoвyвaти питaння «Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy, 

кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи». У мaйбyтньoмy цю 

нayкoвy poбoтy належить пpoдoвжyвaти.  

Також Р.Івасів запевнив, що Coбop «Cвятoгo Bocкpeciння» 

бyдe нaдaвaти вcecтopoнню дoпoмoгy такому вивченню». 

Biд Пpикapпaтcькoгo державного yнiвepcитeтy 

кoнфepeнцiю пpивiтaв визнaчний нayкoвeць з цiєї пpoблeми, 

кандидат історичних наук. доцент Бorдaн Kiндpaтюк, який 

нaгoлocив, щo гoлoвa УIK, peктop, професор УУM poбить вeликy 

poбoтy, opгaнiзoвyючи тaкi пpeкpacнi наукові кoнфepeнцiї.  

Bлacнe кoнфepeнцiя «Гaлицькa митpoпoлiя в icтopичнoмy, 

кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi Євpoпи» зiбpaлa чiльниx 

нayкoвцiв з цiєї пpoблeми i цe, звичaйнo, зacлyгa гoлoви УIK, 

peктоpa УУM, професора  Biктopa Iдзьo. 

Biд Укpaїнcькoї acoцiaцiї пиcьмeнникiв Львiвщини 

кoнфepeнцiю «Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy 

тa дyxoвнoмy життi Євpoпи» пpивiтaлa члeн Пpaвлiння Oльгa 

Bиxoпeць, якa нaгoлocилa, щo ocь yжe вдpyгe присутня нa 
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кoнфepeнцiяx, якi пpoвoдить peктop УУM, гoлoвa УIK, професор 

Biктop Iдзьo.  

Пpoмoвця нaгoлocилa, щo Укpaїнcькa acoцiaцiя 

пиcьмeнникiв, члeнoм пpaвлiння якoгo вoнa є, i дaлi бpaтимe 

yчacть в зaxoдaх  УУM  i  УIK в Україні. 

 

На aдpecу кoнфepeнції пpийшли пpивiтaння: 

 

Вiд гoлoви OУP п. Oлeкcaндpa Pyдeнкa-Дecнякa; 

Biд гoлoви Acoцiaцiї yкpaїнцiв Уpaлy п. Cтeфaнa Пaнякa; 

Biд диpeктopa Iнcтититyтy Укpaїнoзнaвcтвa Miнicтepcтвa нayки i 

ocвiти П. Koнoнeнкa; 

Biд yкpaїнcькoї дiacпopи в Aмepицi, пpeдcтaвникa УIK в CШA п. 

Б. Чoпикa; 

Biд пpeдcтaвникa УIK в Kaнaдi п. B. Бypтнякa; 

Biд гoлoви Укpaїнcькoї iнiцiaтиви в Чecькiй Pecпyблiцi п. Л. 

Paйчинeць; 

Biд кaфeдpи icтopiї Укpaїни Пpикapпaтcькoгo yнiвepcитeтy i, 

зoкpeмa, вiд учитeля, opгaнiзaтopa конференції, aкaдeмiкa B. 

Гpaбoвeцькoгo; 

Biд кaфepди Укpaїнoзнaвcтвa Iвaнo-Фpaнкiвcькoї Meдичнoї 

Aкaдeмiї i, зoкpeмa, вiд акaдeмiкa B. Kaчкaнa; 

Biд виклaдaцькoгo cклaдy i вiцe-peктopa Iвaнo-Фpaнкiвcькoї 

Teoлoгiчнoї Aкaдeмiї O. Kacькiвa. 

Ha кoнфepeнцiї бyлo зacлyxaнo 12 дoпoвiдeй: 

1. B.Apтюx. Пepexiд вiд язичництвa дo xpиcтиянcтвa нa тepитopії 

Пpикapпaття i Пoднicтpoв’я (Львів). 

2. B.Iдзьo. Зapoджeння, cтaнoвлeння тa кpиcтaлiзaцiя xpиcтиянcтвa 

нa тepитоpiї Укpaїни нa пpиклaдi perioнiв Укpaїнcькoгo 

Пoднicтpoв’я тa Прикарпаття (Москва). 

3.П.Apceнич. Maлoвiдoмi cтopiнки icтopiї Cтaнicлaвcькoї Гpeкo-

Kaтoлицькoї єпархії (Івано-Франківськ). 

4.П.Дpoгoмepeцький. Iвaн Baгилeвич мiж вipoю i нayкoю (Івано-

Франківськ). 
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5.У.Cкaльcькa Cильвecтp Лeпкий – cвiтoч Укpaїнcькoї Церкви 

(Івано-Франківськ). 

6.P.Iвaciв. Щoдo питaння вiднocин Aпocтoльcькoгo Pимy з Kиєвo-

Гaлицькoю Mитpoпoлiєю зa чaciв Kиївcькoгo xpиcтиянcтвa: 

гeoпoлiтичний paкypc (Івано -Франківськ). 

7.П.Apceнич. Львiвcький Coбop мoвoю apxiвниx дoкyмeнтiв 

(Івано-Франківськ). 

8. Б.Kiндpaтюк, Xpиcтиянcтвo тa мyзичнa кyльтypa Гaлицькo-

Boлинcькoї держави (Івано-Франківськ). 

9.Я.Koзeмчyк. Cвящeнники Гaлицькoї Mитpoпoлії нa тepeнax 

Укpaїни (Івано-Франківськ). 

10.M.Oлiйник. Дiяльнicть пaтpiapxa i кapдинaлa Й. Cлiпoгo зa 

вiднoвлeння cтaтyтy УГKЦ y Bceлeнcькiй Цepквi (Івано-

Франківськ). 

11.A.Бeнь-Дpoнюк. Ливapнe миcтeцтвo i дзвoни Гaлицькoї 

Митрополії (Львів). 

12.B.Iдзьo. Bзaємoвiднocини Укpaїнcькoї дepжaви i Pимcькoї 

Цepкви в чac cтaнoвлeння Гaлицькoї Mитpoпoлії (Москва). 

 

Koнфepeнцiя виpiшилa: 

 

1. Пpoвecти нacтyпнy кoнфepeнцiю в чepвнi 2002 poкy. 

2.Пpocити Iвaнo-Фpaнкiвcькy oблдepжaдмiнicтpaцiю 

пpoфiнaнcyвaти видання мaтepiaлiв кoнфepeнції «Гaлицькa 

митpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy життi 

Євpoпи». 

3.Poзшиpити тeмaтикy i кoлo yчacникiв мaйбyтньoї кoнфepeнцiї.  
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Фото1.Учасники конференції, владика УГКЦ  Іреней, ректор УУМ 

професор В.Ідзьо  та вчені м.Івано-Франківська. 

 
Фото 2. Учасники та гості  І Міжнародної наукової кoнфepeнцiї 

«Гaлицькa Mитpoпoлiя в icтopичнoмy, кyльтypнoмy тa дyxoвнoмy 

життi Євpoпи» (Івано-Франківськ, 7-8 чepвня 2001p.). 
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ІІ Міжнародна наукова конференція «Українсько-російські 

відносини XVII-XXI ст.». «Рік РФ в Україні» 

(26-27 квітня 2003 p., Івано-Франківськ) 

 

26-27 квітня 2003 року в приміщенні Івано-Франківського 

відділення «Просвіта» ВУТ ім. Т. Шевченка відбулась ІІ 

Міжнародна конференція «Українсько-російські відносини XVII-

XXI ст.», яку організували Український державний університет, 

Український Історичний Клуб міста Москви та Івано-Франківське 

відділення «Просвіта» ВУТ ім. Т. Шевченка. 

В  ІІ Міжнародній науковій конференції «Українсько-

російські відносини XVII-XXI ст.»  взяли участь вчені з Росії: 

Москва, України: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Сімферополь, 

Польщі (Ольштинек).  

Конференцію відкрив організатор і головуючий, ректор 

Українського державного університету, голова Українського 

Історичного Клубу м. Москви, доктор історичних наук, професор 

Українського Університету(УУМ), член-кореспондент 

Міжнародної Академії наук Євразії Віктор Ідзьо, який наголосив: 

«що 2003 рік оголошений презедентом України п. Л. Кучмою 

«Роком РФ в Україні», що змусило вчених з УІК та УУМ 

ініціювати з цієї проблематики ІІ Міжнародну наукову 

конференцію «Українсько-російські відносини XVII-XXI ст.».  

 Необхідність проведення цієї міжнародної наукової 

конференції полягає в тому, щоб виробити паритетні віхи у 

розвитку міждержавних стосунків між двома державами та 

народами. За таких обставин нові соціально-економічні та 

політичні відносини обох держав та народів вимагають клопіткого 

наукового вивчення цих питань. Щойно в нас в Москві 14-15 

квітня пройшла Рада об’єднання українців Росії, яка наголосила на 

необхідності вивчення процесів, які проходять в українській 

діаспорі в Росії та зближення її з громадськими, державними та 

науково-культурними закладами України, для подальшого 

з’ясування та вивчення питання паритетних українсько-російських 

взаємин. 

Хочу наголосити, що українські вчені в Москві, Росії 

розпочали вивчення української діаспори в Росії, що засвідчено 
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працями, які опубліковані в Наукових Вісниках Українського 

Університету (Видано ІІ Томи), Українського Історичного Клубу 

м. Москви (Видано з 1997 по 2002 р. VI томів, VIII книг).  

Ініційована міжнародна наукова конференція УУМ та УІК 

м. Москви «Українсько-російські відносини XVII-XXI ст.» має за 

мету з’ясовувати історичні науково-освітні відоносини українських 

та російських вчених, українських вчених з Росії та накреслити 

прерогативи подальшого розвитку взаємин. 

 Належить наголосити, що таким послідовним вченим в 

Івано-Франківську, в Україні в цих питання є доктор історичних 

наук, професор, академік В. Грабовецький, закордонний член 

Вченої Ради Українського державного університету, якому від 

імені Вченої Ради сьогодні в «Рік РФ в Україні» та з нагоди 75-ти 

ліття та за активну співпрацю з УУМ вручається «Атестат  

Професора Українського   державного університету м. Москви». 

Від вчених Прикарпатського державного університету 

наукову конференцію привітав доктор історичних наук, професор, 

академік В. Грабовецький, який подякував за високу оцінку його 

наукової діяльності. Доповідач наголосив: « що активно 

співпрацює з УУМ та УІК міста Москви, де є закордонним членом 

Вченої Ради УУМ та почесним членом УІК. Ці установи очолює 

мій учень, тому я, як колись, допомагаю в утвердженні українських 

науково-освітніх та громадських організацій в Москві. З Москвою 

мене пов’язують давні наукові традиції. Я активно дружив з 

виданим московським вченим - істориком Б. Грековим, в якого з 

наукової потреби неодноразово бував удома. Привертає увагу 

великий портрет М. Грушевського в квартирі  Б. Грекова, який 

сказав мені, коли про це говорити не можна було, що М. 

Грушевський, великий український світового рівня вчений. 

Сьогодні нам, як колись, треба дружити з російськими вченими і 

українськими вченими української  діаспори в Росії, щоб в нових 

умовах незалежної  України виробити концепцію добросусідства 

та паритетних наукових і культурних взаємин. Як відомо, цим у 

Москві займається мій учень, вже доктор історичних наук, 

професор, ректор Українського державного університету міста 

Москви Віктор Ідзьо, якого за наукові досягнення і передусім за 

монографію «Українська держава в ХІІІ столітті» та наукові праці 
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з цієї проблематики,  Весеукраїнська Спілка Краєзнаців дипломує 

сьогодні «Лауреатом премії імені академіка Івана Крип’якевича». 

Хочу наголосити, що під керівництвом академіка І. 

Крип’якевича, одного із талановитих учнів М. Грушевського, я 

здобув великі знання, які передаю своїм учням. Ці ж знання я 

передав одному із моїх талановитих учнів - Віктору Ідзю.  

Насамкінець зауважу, сьогодні в умовах незалежної 

Української держави вченим потрібно всю ранішню історію 

України переосмислювати з точки зору державотворчих процесів 

українського народу. Думаю, що мій учень В.Ідзьо своєю 

монографією «Українська держава в ХІІІ столітті», яка вийшла в 

Івано-Франківському видавництві «Нова зоря» дякуючи 

меценацтву владики Софрона Мудрого, якій я надав позитивну 

рецензію, на вірній дорозі. Епоха української державності в ХІІІ 

столітті потребує подальшого вивчення. Бажаю науковій 

конференції  та моєму учню, доктору історичних наук, професру 

ректору УУМ, професору  В.Ідзьо успішної  роботи в Москві». 

Привітав міжнародну наукову конференцію від імені 

українських вчених Польщі доктор філології Петро Коваль, який 

наголосив на актуальності проблем, висунутих на конференцію. 

Доктор Петро Коваль наголосив, що майже рік готувався, щоб 

виступити з доповіддю на конференції «Українсько-російські 

взаємовідносини в польській літературі». Промовець побажав 

конференції  плідної праці. 

Наступною привітала конферкнцію Президент Клубу 

української інтелігенції м. Івано-Франківська ім. Б. Лепкого, 

кандидат технічних наук, доцент  Уляна Скальська, яка наголосила 

на необхідності вивчати всі виразні для сучасників пробіли в 

українсько-російських взаєминах для їх паритетного врегулювання 

на міждержавному рівні. 

Конференцію привітала виконуюча обов’язки голови  ВУТ 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка М. Боднар, яка зазначила, що 

проведення міжнародних наукових конференцій в Просвіті вже 

стає традицією і наголосила, що цю традицію треба продовжувати. 

Від історичного факультету Прикарпатського університету 

конференцію привітав історик, доцент Прикарпатського 

університету Б. Гаврилів, який наголосив, що сьогоднішні 
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історичні українсько-російські взаємини необхідно добре вивчати, 

щоб з’ясувати всі аспекти сучасних українських організкацій в 

Росії для можливого надання їм допомоги для задоволення їх 

національних та культурних потреб. 

Від кафедри соціології Київського Національного 

Політехнічного університету «КПІ» конференцію привітав Г. 

Марченко, який наголосив, що Київ вже має певний досвід взаємин 

з російською столицею Москвою На думку доповідача, цей досвід 

треба вже вивчати і в усіх регіонах України. Власне його вивчення 

допоможе налагодити широкі культурні та наукові зв’язки з 

аналогічними російськими закладами, з аналогічними закладами 

української діаспори, якій, на думку Г. Марченка, потрібна 

конкретна  фінансово-видавнича та  технічна допомога. 

Від імені УІК м. Москви міжнародну наукову конференцію 

«Українсько-російські відносини XVI-XXI ст.» привітав член УІК 

М. Іванів, який наголосив, що УІК міста Москви робить все 

можливе, щоби налагодити з Україною науково-культурні 

взаємини, ця конференція, якій він бажає успішної роботи, цьому 

яскраве підтвердження. 

Від спілки журналістів конференцію «Українсько-російські 

відносини XVII-XXI» привітав голова Івано-Франківського відділу 

М. Масляк, який наголосив: « на необхідності владнати паритетні 

взаємини засобів масової інформації з питань українсько-

російських взаємин». 

Від українців Криму конференцію привітав П.Вольвач, 

який наголосив, що в Криму  за час незалежності вже склався 

певниц досвід українсько-російських відносин. 

Від Товариства «Просвіта» конференцію привітав член 

правління, доцент Прикарпатського університету П. Арсенич, який 

наголосив, що в російських архівах та книгозбірнях є багато 

документів щодо українсько-російських відносин XVII-XXI 

століть, які ще чекають своїх дослідників. Доповідач побажав 

конференції успішної праці. На конференції було заслухано 35 

доповідей.  

Найцікавіші з них, які визвали широку дискусію:  

1.В.Грабовецький. О.Довбуш та національно-визвольна боротьба 

українського народу в російській історіографії (Івано-Франківськ). 
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2.В.Ідзьо. Українці в Росії  сучасний стан та перспективи розвитку 

(Москва). 

3.П.Коваль. Україна і Росія в польській літературі (Ольштинек). 

4.М.Іванів.Український Історичний Клуб-українська науково-

культурна організація українців Москви для задоволення науково-

культурних потреб українців Москви, Росії (Москва).  

5.Г.Марченко. Російська мова – ненормативний аспект (Київ). 

6. П.Арсенич. До питання українсько-російських взаємовідносин в 

ХІХ-ХХ століттях на матеріалах Галичини(Івано-Франківськ).  

7.О.Мечева.Шляхи морального утвердження українців в РФ (Івано-

Франківськ).  

8.В.Смичок.Українсько-російські релігійні взаємовідносини 

(Львів). 

9.М.Боднар.Думки з приводу «Року Росії в Україні» (Івано-

Франківськ). 

10.М.Масляк. «Міжнародна амністія» та українсько-російські 

взаємовідносини (Івано-Франківськ). 

11.У.Скальська. Віковічна російська вдячність (Івано-Франківськ). 

12.В.Ідзьо. Історико-статистичний аналіз джерел по питанню 

чисельності та розселенню українців в Росії  (Москва). 

13.С.Прийма. Т.Шевченко в утвнердженні національної ідеї (Івано-

Франківськ). 

14.П.Арсенич. Народне мистецтво Гуцульщини в збірках музеїв 

Росії (Івано-Франківськ).  

15.В.Ференц. Геополітичні проблеми українсько-російських 

стосунків (Івано-Франківськ). 

16.В.Товстяк. До питання про українсько-російські мовні стосунки 

в Україні.(Івано-Франківськ). 

17.В.Артюх. Історія російського населення в Західних областях 

України (Львів). 

18.П.Вольвач. Українсько-російські відносини в Криму.Україна 

(Сімферополь). 

На адресу конференції надійшли привітання від науковців 

П.Кононенко (Україна), О.Руденка-Десняка (Росія), М.Прокоп’юк 

(Чехія), Б.Чопика (США), В.Буртняка (Канада).  

Наступну міжнародну конференцію на тему «Галицьке 

Євангеліє (1144-2004рр.) в історичному, культурному та 
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духовному житті Європи» вирішено провести в Івано-Франківську 

в  15-16 квітня 2004 році. 

 
Фото 1. Загальне фото учасників ІІ Міжнародної наукової 

конференції «Українсько-російські відносини XVII-XXI ст.».    

«Рік РФ в Україні»(26-27 квітня 2003 p., Івано-Франківськ). 

 
Фото 2. Виступ  академіка  В. Грабовецького. В президії доктор 

філології  П.Коваль(Ольштинек), професор В.Ідзьо(Москва). 
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Фото 3. Вручення атестату професора УУМ  доктору 

історичних наук  В.Грабовецькому в «Рік РФ в Україні». 

 
Фото 4. Вчені В.Грабовецький та В.Ідзьо (вчитель та  учень). 
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Фото 4.Вручення академіком В. Грабовецьким наукової премії                  

ім. академіка І.Крип’якевича ректору УУМ, професору В.Ідзьо за 

наукову працю «Українська   держава  в  ХIII столітті». 

 
Фото 5. Учасники  конференції: професор О. Храбан(Москва), 

академік П. Вольвач(Сімферополь), професор В. Ідзьо(Москва). 
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Фото 6. Науковий виступ президента Клубу української інтелігенції 

м. Івано-Франківська ім. Б. Лепкого, кандидата технічних наук, 

доцента  У. Скальської(Івано-Франківськ). 

 

 
Фото 6. Науковий виступ  Кримського відділу НТШ, академіка П. 

Вольвача(Сімферополь). 
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Фото 6.Науковий виступ доцента кафедри соціології Київського 

Національного Політехнічного університету  Г.Марченка(Київ). 

 
Фото 7. Загальне фото учасників ІІ Міжнародної наукової 

конференції «Українсько-російські відносини XVII-XXI ст.».    

«Рік РФ в Україні»(26-27 квітня 2003 p., Івано-Франківськ). 
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I Міжнародна наукова конференція «Галицьке Євангеліє  1144-

2004 в історичному, культурному та духовному житті Європи» 

( 15-16 квітня 2004 р., Івано-Франківськ) 

 

15-16 квітня 2004 р. в Івано-Франківську в приміщенні 

Івано-Франківського Краєзнавчого музею відбулась наукова 

конференція: «Галицьке Євангеліє 1144-2004 рр. в історичному, 

культурному та духовному житті Європи», яку організували 

Український державний університет, Український Історичний 

Клуб м. Москви, Краєзнавчий музей м. Івано-Франківська за 

сприянням Івано-Франківського відділення “Просвіта” ВУТ ім. Т. 

Шевченка, Клубу української інтелігенції м. Івано-Франківська ім. 

Б. Лепкого. 

Конференція «Галицьке Євангеліє 1144-2004 в 

історичному, культурному та духовному житті Європи» проходила 

під головуванням ректора Українського державного університету, 

голови Українського Історичного Клубу міста Москви, доктора 

історичних наук, професора, член-кореспондента МАНЄ, Віктора 

Ідзя. 

У міжнародній науковій конференції взяли участь вчені з 

Росії: Москва, України: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, 

Польщі: Перемишль, Чехії: Прага, Канади: Гамільтон, Бразилії: 

Парана. 

 Конференція була присвячена вивченню історичної 

пам’ятки української літератури, писемності та культури 

Галицького Євангелія 1144 р., яка ось уже впродовж століть 

перебуває в Москві і, на жаль, слабо досліджена науковцями. 

Міжнароднку наукову конференцію «Галицьке Євангеліє  

1144-2004 в історичному, культурному та духовному житті 

Європи» відкрив ректор УУМ, голова УІК,  доктор історичних 

наук, професор Віктор Ідзьо, який наголосив, що ініціатива 

конференції належить українським організаціям Москви, які 

дякують вченим Краєзнавчого музею Івано-Франківська за 

можливість провести її в серці міста в Ратуші. 

 Конференцію привітав господар, директор Івано-

Франківського Краєзнавчого музею, кандидат біологічних наук 

Ярослав Штиркало, який наголосив: «що з питання вивчення 
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Галицького Євангелія в Україні робляться перші кроки і дуже 

добре, що українські  науковці з Москви  ініціювали нове 

відкриття та вивчення Галицького Євангелія. Безсумнівно, 

наголосив промовець, сьогодні його треба вивчити історикам, 

філологам, культурологам та мистецтвознавцям, а також 

науковцям від релігійних конфесій. З цією метою передаю слово 

ректору УУМ, доктору історичних наук, професору  Віктору Ідзьо, 

який з наукової точки зору вивчав проблему ідентичності  

Галицького Євангелія  1144 року». 

 Зі свого боку ректор УУМ, голова   УІК,  доктор історичних 

наук, професор Віктор Ідзьо подякував за надання приміщення та 

участь наукових працівників музею у спільній науковій 

конференції: «Галицьке Євангеліє 1144-2004 в історичному, 

культурному та духовному житті Європи» і подарував музею IV 

томи Наукового Вісника УУМ, VIII томів  Наукового Вісника УІК, 

свої монографії: «Українська держава в ХІІІ ст.», підручник 

«Історія України», монографію за захистом докторської дисертації 

«Ранньослов’янське суспільство, ранньослов’янська державність 

та зародження і становлення християнства на території України», 

«Українська діаспора в Росії», а також монографії: «До історії 

однієї могили на Закерзонні», «Кельтська цивілізація на території 

України» і наголосив на актуальності дослідження Галицького 

Єванлегія та його подальшого факсимільного перевидання. 

 Наступним міжнародну наукову конференцію: «Галицьке 

Євангеліє 1144-2004 в історичному, культурному та духовному 

житті Європи» привітав від Товариства «Просвіта» голова Івано-

Франківського відділення Степан Волковецький, який наголосив: 

«що проблема перевидання Галицького Євангелія є актуальною. 

На жаль, справа вивчення історії України за 10 років незалежності 

не зрушилась з місця. Особливо це стосується політики 

Української держави з українською діаспорою, яка проводиться 

в’яло. Всі науково-культурні заходи проводяться не послідовно і 

не підкріплені фінансовою допомогою, особливо це стосується 

української діаспори в Росії. Тому вивчення українських 

старожитностей в Російській Федерації є прерогативною справою 

Української держави. Такій співпраці Української держави з 
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українською діаспорою в Росії промовець бажає успішної праці. 

Ця конференція – це перший крок до її успішного початку…». 

 Від Івано-Франківської облдержадміністрації Міжнародну 

наукову конференцію: «Галицьке Євангеліє 1144-2004 в 

історичному, культурному та духовному житті Європи» привітав 

начальник відділу національностей та міграції Марко Путко, який 

наголосив: «що Івано-Франківська облдержадміністрація буде 

всіляко підтримувати наукову діяльність УУМ та УІК, зокрема 

друкованим органам Науковим Вісникам, в яких висвітлюються 

проблеми українських старожитностей в РФ. Доповідач побажав 

конференції успішної праці…». 

 Від вчених Прикарпатського державного університету 

міжнародну наукову конференцію привітав доцент історичного 

факультету Петро Арсенич, який наголосив на актуальності 

вивчення Галицького Євангелія. Видання ідентичної копії 

Галицького Євангелія є науковою необхідністю і воно має бути 

підтримане українським Урядом та  Президентом. 

 Від Національного Університету «Київський Політехнічний 

Інститут» конференцію привітав науковий співробітник кафедри 

соціології Геннадій Мрченко, зазначивши: «що УУМ та УІК 

активно співпрацюють з київськими науково-освітніми та 

громадськими організаціями. Сьогоднішня наукова конференція в 

Івано-Франківську – це продовження такої співпраці, якій 

доповідач побажав подальшої активізації». 

 Від Інституту Менеджменту Тернопільської Академії Наук 

Міжнародну наукову конференцію привітав директор, кандидат 

історичниз наук, доцент Ігор Пилипів, який розповів, що 

українським науковцям дуже важко працювати в російських 

архівів, оскільки там їм відмовляють в осягненні всіх наявних 

документів та матеріалів. УІК та УУМ, як російські організації, 

роблять конкретну наукову справу на користь української науки, 

які треба активно підтримувати. Галицьке Євангеліє, вивчення 

якого починає конференція, цьому  яскравий приклад. 

 Від Університету «Львівський Ставропігіон» конференцію 

привітав заступник директора Інституту Східної Європи,  кандидат 

технічних наук, доцент Василь Смичок, який наголосив, що 

вивчення Галицького Євангелія, яке знаходиться в Москві, це 
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початок великої роботи зі стародавніми українськими пам’ятками. 

На думку промовця, Галицьке Євангеліє засобами Української 

держави повинно бути негайно перевидане для подальшого 

наукового вивчення. 

 Конференцію від колективу Львівського державного музею 

релігії  привітав науковий працівник кандидат історичних наук, 

Вадим Артюх, який наголосив на необхідності всестороннього 

вивчення всіх аспектів розвитку книг та книгонаписання на 

території Українського Прикарпаття, додавши, що вивчення 

Галицького Євангелія після його видання, це тільки близьке 

майбутнє українських вчених. Належить сконцентрувати всю свою 

увагу на вивченню українських старожитностей, які знаходяться в 

Росії,  зокрема в Москві та Петербурзі.  

Від Івано-Франківського державного художнього музею 

конференцію привітав його директор М.Дейнека, який наголосив, 

що вивчення художніх мініатюр Галицького Євангелія є 

актуальною проблемою, яка невідома мистецтвознавцям. Варто 

Українській державі приділити більше уваги науковцям з 

української діаспори, особливо з вивчення українських 

старожитностей  в  Росії. 

Від Івано-Франківського музею М. Фіголя конференцію 

привітала його директор Тетяна Фіголь, яка наголосила на 

актуальності висунутої теми конференції. Галицьке Євангеліє 

являється найвизначнішою пам’яткою української релігійної 

культури, яку належить активно вивчати.  

 Від Товариства «Україна» конференцію привітала 

довголітній голова Івано-Франківського правління Олександра 

Синиця, яка підкреслила актуальність вивчення та факсимільного 

перевидання Галицького Євангелія 1144 року. 

  Від Клубу української інтелігенції ім. Б. Лепкого 

конференцію привітала президент Уляна Сальська, яка наголосила 

на актуальності вивчення українських архівів в РФ. На думку 

промовці, Галицьке Євангеліє – це перший етап такого вивчення 

доктором історичних наук, професором Віктором Ідзьо, яке 

розпочалось слідом за з’ясуванням проблеми української 

державності в ХІІІ столітті. Було б дуже добре, щоб Івано-

Франківські науково-освітні та громадські організації долучились 
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до активної співпраці з УІК  та УУМ з розробки українських 

архівів  в  РФ. 

 Від редакції газети «Галичина» конференцію привітав 

кореспондент  Роман Гладиш, який наголосив: «вітаю УУМ та УІК 

з конференцією, наша газета всебічно висвітить перебіг 

конференції, з’ясує всі аспекти, які порушені нею». 

 Наукову конференцію від українських науково-релігійних 

організацій Бразилії привітав отець УГКЦ  Василь Зінько, який 

наголосив на актуальності часу перевидання цієї унікальної 

пам’ятки, яка відома в цілому світі. Галицьке Євангеліє повинно 

стати доступним як для науковців, так і для релігійних діячів. 

Від науково-культурної громадськості Чехії конференцію 

привітала історик Марія Прокопюк, яка наголосила: «що в Чехії всі 

наявні Чеські Євангелія взяті на особливий облік, їх письмо, 

тексти, мініатюри, написи, ретельно вивчаються. Всі решта Чеські 

Євангелія, які знаходяться за кордоном, зокрема в Німеччині, 

Австрії, Чеська держава давно перевидала і ретельно вивчає. 

Порушено питання про їх передачу в національну скарбницю 

Чехії. На думку промовці, так належить чинити і Українській 

державі, зокрема у конкретному випадку з Галицьким Євангелієм 

1144 року, яке треба повернути в Україну».  

 Від українських науковців Польщі наукову конференцію 

привітав, доцент УУМ Михайло Козак, який зазначив: «що 

наукова конференція є актуальною з огляду на те, що аналогічні 

українські реліквії знаходяться і в Польщі, які там теж слабо 

досліджуються. Ситуація з вивчення та перевиданням українських 

старожитностей, зокрема, із Євангеліями в Польщі є майже 

трагічна. Українська громадськість Польщі порушує ці питання 

перед польським урядом, але відповіді не отримує. Дослідник з 

Польщі закликав ухвалити в резолюції конференції пункт, згідно з 

яким держави, в яких знаходяться стародавні українські 

старожитності такого типу як Галицьке Євангеліє 1144, повинні за 

свій рахунок перевидати їх і ввести в науковий обіг». 

 Привітав наукову конференцію представник УІК в Канаді 

Василь Буртняк, який наголосив: «що як галичанин і виходець з 

Тернопільщини дуже радіє з того, що українці-галичани мають у 

своєму національному активі таку стародавню святиню, як 



 35 

Галицьке  Євангеліє 1144 року. На думку промовця, треба зробити 

все, щоби Галицьке Євангеліє хоча би в факсимільному 

перевиданні спочатку повернути в Україну для подальшого 

вивчення його науковцями. На думку В.Буртняка, українська 

держава повинна робити всі спроби у переговорах з урядом РФ, 

щоб повернути цю унікальну святиню в Україну». 

 Від редакції релігійно-культурного радіо «Дзвони» 

конференцію привітала його редактор Марія Солодчук, яка 

наголосила на актуальності висунутої теми конференції: «Галицьке 

Євангеліє 1144-2004 в історичному, культурному та духовному 

житті Європи». На думку промовці, його негайно належить 

перевидати для подальшого всебічного вивчення. 

На Міжнародній науковій конференції було виголошено 

більше 20 наукових доповідей. Вагомі, які викликали жваву 

дискусію та полеміку, такі: 

1.Віктор Ідзьо. Галицьке Євангеліє 1144-2004, як національна 

стародавня історична пам’ятка українського народу (Росія. 

Москва). 

2.Т.Фіголь. Релігійна культура Галицької Русі в ХІ-ХІІ століттях 

(Україна. Івано-Франківськ). 

3.В.Артюх. Галицьке Євангеліє та знаки і символи в печерах 

ранньохристиянських пам’ятках  (Україна. Львів). 

4.Г.Марченко. Галицьке Євангеліє та митці стародавнього Галича 

(Україна. Київ). 

5.У.Скальська. Галицьке Євангеліє, як українська культурно 

пам’ятка (Україна. Івано-Франківськ). 

6.В.Смичок. Дослідження криптологічних написів Галицького 

Євангелія (Україна. Львів). 

7.І.Пилипів. Релігійні відносини та пам’ятки культури Київської 

Русі в розпорядження УГКЦ (Україна. Тернопіль). 

8.В.Зінько. Петрова Церква і книжна культура (Бразилія. Парана). 

9.П.Прокопюк. Чеські та українські стародавні євангелія. 

Проблема вивчення (Чехія. Прага). 

10.М.Козак. Українські Євангелія в Польщі. Проблема вивчення 

(Перемишль. Польща). 

11.В.Калина. Галицьке Євангеліє та сучасна українська культура 

(Україна. Івано-Франківськ). 
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12.В.Твердохліб. Проблеми реставрації ікон та євангелій (Україна. 

Івано-Франківськ). 

 В резолюції конференції було записано звернення до 

української влади з проханням перевидання та подальшого 

повернення в Україну Галицького Євангелія 1144 року з метою 

його наукового вивчення. 

 
Фото 1. Подаркок наукових праць УУМ та УІК дирекції Івано-

Франківського Краєзнавчого музею під час конференції «Галицьке 

Євангеліє  1144-2004 в історичному, культурному та духовному житті 

Європи» . 

 
Фото 2. Науковий виступ  Президента Клубу української інтелігенції 

м. Івано-Франківська ім. Б. Лепкого, У. Скальської під час 

конференції «Галицьке Євангеліє 1144-2004 в історичному, 

культурному та духовному житті Європи» . 
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Фото 3. Подаркок наукових праць УУМ та УІК  науковому відділу 

мерії міста Івано-Франківська під час конференції «Галицьке 

Євангеліє  1144-2004 в історичному, культурному та духовному житті 

Європи» . 

 
Фото 4. Надання інформації Івано-Франківській телекомпанії 

«Галичина» під час конференції «Галицьке Євангеліє  1144-2004 в 

історичному, культурному та духовному житті Європи».
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І Міжнародна наукова конференція «Релігійна культура 

Європи та зародження і становлення християнства на 

території України» ( 28-29 квітня 2005 р., Івано-Франківськ) 

  

28-29 квітня 2005 року в приміщенні Івано-Франківського 

краєзнавчого музею відбулась І Міжнародна наукова конференція 

«Релігійна культура Європи та зародження і становлення 

християнства на території України». 

  Конференція, яка була присвячена 10-літтю заснування 

Українського Історичного Клубу м. Москви (УІК) (1995-2005), 

організована Українським державним університетом м. Москви 

(УУМ), Краєзнавчим музеєм м. Івано-Франківська, Івано-

Франківським відділенням ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка та 

Українським Історичним Клубом м. Москви. 

 Конференція проходила під головуванням ректора УУМ, 

голови УІК доктора історичних наук, професора, провідного 

наукового співробітника Інституту Українознавства МОН України, 

Віктора Ідзьо. 

 У конференції взяли участь вчені з України: Київ, Львів, 

Тернопіль, Івано-Франківськ, Керчі (АР. Крим), Росії:  Москви, 

Італії: Рим, Польщі: Перемишль, Чехії: Прага, Бразилії: Парана. 

 Зі вступною промовою до учасників Міжнародної наукової 

конференції звернувся організатор і головуючий, ректор УУМ 

доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо, який наголосив, 

що конференція покликана вивчати процеси становлення 

релігійної культури Європи та виникнення і утвердження в 

язичницькому середовищі християнства.  

 Ці процеси  в Москві вивчала членкиня УІК доктор 

історичних наук І.П. Русанова, та почесний голова УІК доктор 

історичних наук Б.О.Тимощук. Тому і сьогодні ці проблеми 

привертають увагу вчених УУМ та УІК м. Москви, які 

досліджують ці проблеми, тому саме УУМ і УІК м.Москви 

ініціювали проведення конференції «Релігійна культура Європи та 

зародження і становлення християнства на території України» в 

контексті святкування 10-ліття Українського Історичного Клубу 

(1995-2005рр.). 
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 Приємно що цю ініціативу підтримав колектив науковців 

Івано-Франківського Краєзнавчого музею, який займається 

аналогічним вивченням проблем розвитку християнства на 

Прикарпатті, тому вдячний директору, науковцю, кандидату 

біологічних наук Ярославу Штиркалу та заступнику директора 

кандидату історичних наук, доценту Прикарпатського 

національного університету Михайлу Паньківу за допомогу у 

організації та проведенні цієї конференції. 

 До учасників та гостей конференції з привітанням 

звернувся директор Івано-Франківського краєзнавчого музею п. 

Ярослав Штиркало: «Шановні науковці, учасники та гості 

конференції, вітаю Вас на Прикарпатській землі і бажаю  плідної 

роботи. На Прикарпатті та Подністров’ї з незапам’ятних часів 

розвивалася своєрідна релігійна культура, в лоні якої зародилося та 

розвинулося християнство. Всі ці процеси потребують подальшого 

дослідження. Надіюсь, що наша конференція проллє світло на 

окреслені перед учасниками конференції, проблеми в з’ясуванні 

яких, я бажаю Вам успіху». 

 Слово для привітання було надано кандидату філологічних 

наук, доценту, Степану Волковецькому, голові обласного 

правління ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка, який у своїй промові 

наголосив, що вивчення релігійної культури та зародження 

християнства в Україні в наш час є знаменним явищем, оскільки на 

престол римського первосвященика вступив Папа Бенедикт XVI, 

високого рівня науковець, філософ та теолог, який духовно бажає 

об’єднати всіх християн. Тому вивчення на наукову рівні всіх 

процесів, які відбувалися в християнстві, допомогло б сьогодні 

об'єднати в єдине ціле бодай би християн в Україні. Знаменно 

також, що конференція відбувається перед Великодніми святами і 

я від імені Товариства бажаю їй успішних результатів. 

  Від колективу Українського державного університету та 

Українського Історичного Клубу міста Москви конференцію 

привітав вчений секретар,  кандидат технічних наук, професор 

Олег Храбан, який зазначив, що релігійну культуру Європи і 

України сьогодні потрібно поглиблено вивчати, особливо 

напередодні вступу  України в Євросоюз. Надіюся, що сьогоднішні 

наукові доповіді вчених, що взяли участь в конференції, дозволять 
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висвітлити означені проблеми. Бажаю конференції від учені УУМ 

та  УІК  успішної роботи. 

 Від Вчених Римського державного університету 

конференцію привітав колишній його ректор, доктор 

філософських, політологічних наук, професор,  синклер УГКЦ, 

отець Михвйло Пришляк, який сказав, що взяв участь в 

конференції тільки тому, що висунуті вченими проблеми з 

вивчення релігійної культури Європи та зародження і становлення 

християнства на території України є актуальними не тільки для 

вчених в Європі та Україні, але й у світі. Власне сьогодні наукова 

думка в Європі задає собі питання, а яке релігійне становище і які 

релігійні процеси в Україні проходили напередодні прийняття нею 

християнства. Як сьогодні допомогти Україні, щоби ці процеси 

завершилися консолідацією християн. Власне під таким кутом зору 

я бажав би, щоб наша конференція вивчала релігійну культуру 

Європи та зародження і становлення християнства на території 

України. 

 Від науковців Прикарпатського національного університету 

конференцію привітав доцент Петро Арсенич, який розповів, що 

Прикарпаття має своєрідну релігійну культуру, яка з 

незапам’ятних часів тісно пов’язана з західноєвропейською. Це 

доводять численні письмові та археологічні джерела. Територія 

України є однорідною в своєму релігійному розвитку з Західною 

Європою, тому цей процес треба бачити як єдиний, розвиток якого 

призвів до кристалізації християнської культури. Промовець 

наголосив на необхідності глибшого вивчення всіх цих процесів і 

побажав конференції успішної роботи. 

 Від Київського Національного Університету «Київський 

політехнічний інститут» конференцію привітав науковий 

співробітник кафедри соціології Геннадій Марченко, який 

наголосив, що релігійними процесами на Київщині займається всі 

останні роки і що вони на території України, зокрема з епохи 

становлення християнства, є єдиним процесом. Сьогодні, на думку 

промовця, треба вичленити регіональні особливості розвитку 

християнства і це завдання належить закласти в основу роботи 

конференції, якій він побажав успішної роботи. 
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 Від науковців міста Івано-Франківська конференцію 

привітала заступник міського голови з наукової роботи, кандидат 

історичних наук, доцент Прикарпатського національно 

університету Ганна  Карась, яка зазначила, що релігійні процеси та 

зародження і становлення християнства на території України треба 

вивчати в контексті формування світобачення єдності українського 

народу, його християнського минулого та майбутнього. 

 Від Інституту Східної Європи, що при Університеті 

«Львівський Ставропігіон», конференцію привітав заступник 

директора, кандидат технічних наук, доцент Василь Смичок, який 

наголосив, що вивчення релігійних процесів в Східній Європі є 

важливим аспектом в роботі інституту, і побажав конференції 

плідної праці. 

 Від  Інституту Менеджменту Тернопільської  Академії 

Наук конференцію привітав директор, кандидат історичних наук, 

доцент Ігор Пилипів, який наголосив, що християнська ідеологія, 

релігієзнавство вивчається і в його закладі для виховання 

християнської  культури у студентів. 

 Від музею Історії Релігії наукову конференцію привітав 

науковий співробітник, кандидат історичних наук, Вадим Артюх, 

який наголосив, що релігійною культурою на Прикарпатті та 

Подністров’ї займається все життя, про що свідчать його численні 

наукові праці та розвідки. Поглиблення вивчення цих процесів є, 

на думку промовця, основним завданням цієї конференції. 

 Від науковців та краєзнавців Прикарпаття конференцію 

привітав заступник директора Івано-Франківського краєзнавчого 

музею, кандидат історичних наук, доцент Михайло Паньків, який 

наголосив на необхідності вивчення язичництва та становлення і 

розвитку християнства на території Прикарпаття.  

 Від українських науковців Польщі конференцію привітав 

доцент Михайло Козак, який зауважив, що історією християнства 

зокрема діяльністю греко-католицьких священників у ХІХ-ХХ 

століттях займається давно. Дослідником написана велика 

монографія про загиблих під час ІІ Світової війни українських 

греко-католицьких священиків, тому він бажав би, щоб українські 

вчені вивчали також релігійні процеси, які відбувалися на території  

Закерзоння. 
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 Наукову конференцію привітала і голова Клубу 

Української Інтелігенції ім. Богдана Лепкого, кандидат технічних 

наук, доцент Уляна Скальська, яка наголосила на необхідності 

видати всі праці вчених, що увійшли до програми конференції з 

метою подальших напрацювань з вищеозначеної теми. 

 Наукову конференцію «Релігійна культура Європи та 

зародження і становлення християнства на території України» 

привітали також голова Товариства ім. Петра Могили, Богдан 

Горбовий, голова Української релігійної громади Чехії Марія 

Прокоп’юк, духівник Української релігійної громади Парани 

(Бразилія) о. Василь Зінько, член Української релігійної громади 

Криму (Керч), Захарій Ковалюк. Від греко-католиків Львова 

привітав конференцію санскритолог Василь Кобилюх, від Івано-

Франківських бібліотечних працівників - заступник директора 

Івано-Франківської обласної бібліотеки ім. І. Франка Галина 

Горбань, якій для бібліотеки були подаровані Наукові Вісники УІК 

(11 томів, 13 книг), та Наукові Віснки УУМ (7 томів), інші 

учасники та гості конференції. 

 В програмі Міжнародної наукової конференції були 

заявлені такі доповіді: 

1.В.Ідзьо. Релігійна культура Європи та зародження і становлення 

християнства на території України (Москва). 

2.о.М.Пришляк. Релігійна філософія Сократа та Платона та її місце 

в християнській філософії (Рим). 

3.О.В.Зінько. Релігійні відносини у Європі в час переходу від 

язичництва дл християнства (Парана). 

4.О.Храбан. Релігійні відносини на території Росії в 

передхристиянську епоху приходу Київської Русі. (Москва). 

5.М.Козак. Становлення Перемиської катедри. (Перемишль). 

6.В.Артюх. Релігійні відносини на Прикарпатті та Подністров'ї в 

час становлення християнства  (Львів). 

7.Г.Марченко. Релігійні відносини в слов’янському суспільстві на 

території України в передхристиянську добу (Київ). 

8.В.Смичок. Орден бенедиктианців його історія та роль у 

християнській церкві (Львів). 

9.М.Прокоп'юк. Історія релігійних організацій українців Чехії 

(Права). 
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10.Б.Горбовий. Релігійна та громадська діяльність Петра Могили 

(Львів). 

11.Г.Карась. Збереження і розвиток української духовної музичної 

культури в західній діаспорі (Івано-Франківськ). 

12.о.Іван Рибарук. Подвижники церковної єдності українського 

народу (Криворівня). 

13.О.Малик. Релігійні громади Львова в ХХ столітті (Львів). 

14.П.Арсенич. Галицькі священничі родини та їх роль в духовному 

та культурному житті Галичини (ХІХ-ХХ ст.), (Івано-Франківськ).  

15.І.Пилипів.Національно-патріотична діяльність греко-

католицького духовенства в 20 – 30-х роках ХХ століття 

(Тернопіль). 

16.О.Баран.Внесок сільської інтелігенції календарних і 

громадсько-політичних свят в Галичині (20-30 роки ХХ ст.), 

(Івано-Франківськ). 

17.І.Ковалюк.Релігійна культура та зародження християнства в 

Криму (Керч). 

18. М.Паньків. Сучасна календарна обрядовість у міській культурі 

(Івано-Франківськ). 

19.В.Кобилюх. Релігійне світобачення українців через призму 

філологічних джерел (Львів). 

20.М.Вуянко. Вишняківський монастир на Рогатинщині (Івано-

Франківськ). 

21.В.Твердохліб. Липівська чудотворна ікона Божої Матері (Івано-

Франківськ). 

22.У.Головчанська. Утвердження християнства в Галицькому 

князівстві (Івано-Франківськ). 

23.С.Осташа. Облік, збереження та експонування сакрального 

мистецтва у Івано-Франківському краєзнавчому музеї (Івано-

Франківськ). 

24.Т.Фіголь. Мистецтвознавча спадщина професора М.Фіголя 

 На адресу конференції надійшли привітання від: доктора 

філологічних наук, професора, академіка П. Кононенка (Київ), 

доктора історичних наук, професора, академіка В. Грабовецького 

(Івано-Франківськ), доктора історичних наук, професора Я. 

Дашкевича (Львів), доктора філософських та теологічних наук, 
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професора, Івано-Франківського владики УГКЦ, Софрона Мудрого 

та інших. 

 Наступну Міжнародну наукову конференцію з вивчення 

проблем з культурного, етнічного та релігійного розвитку, які 

проходили на території Прикарпаття та Подністров’я, оргкомітет 

вирішив провести в Івано-Франківську 27-28 квітня 2006 році. 

 
Фото 1. Учасники І Міжнародної наукової конференції «Релігійна 

культура Європи та зародження і становлення християнства на 

території України» ( 28-29 квітня 2005 р., Івано-Франківськ) 

 
Фото 2. Учасники  І Міжнародної наукової  конференції «Релігійна 

культура Європи та зародження і становлення християнства на 

території України» в гостях у музеї та бібліотеці професора М.Фіголя 

на запрошеня учасниці конференці, його дружини Тетяни Фіголь.
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І Міжнародна наукова конференція «Галицька держава         

ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура(246-2006рр.)». 

( 28-29 квітня 2006 р., Івано-Франківськ) 

 

28-29 квітня 2006 року в приміщенні міської Ратуші  Івано-

Франківського Краєзнавчого музею, відбулась І Міжнародна 

наукова конференція: «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, 

релігія, культура (246-2006рр.)»  , яка була присвячена 1750-ти 

літтю першої літописної згадки готського історика Йордана про 

стародавній Галич – Galtis. Варто наголосити, що ініціатор 

проведення цього заходу,  ректор Українського державного 

університету м.Мосчкви, докторі сторичних наук, професор, 

академік Міжнародної Академії Наук Євразії(МАНЄ) Віктор Ідзьо, 

в рамках наукових досліджень та монографії зі стародавньої історії 

Галичини, вивчивши та проаналізувавши джерела, визначив дату 

заснування, згідно зі свідченнями готського історика IV cт. 

Йордана, та умовно встановив час святкування та проведення 

наукових дискусій з цього приводу в рамках міжнародної наукової 

конференції «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. - історія, релігія, 

культура».  

І Міжнародна наукова конференція «Галицька держава ІІІ-

ХІІІ ст. – історія, релігія, культура (246-2006рр.)» була 

організована Українським державним університетом міста Москви 

(УУМ), Краєзнавчим музеєм Івано-Франківська, Клубом 

української інтелігенції міста Івано-Франківська ім. Богдана 

Лепкого та Українським Історичним Клубом міста Москви (УІК). 

Конференція проходила під головуванням ректора УУМ, 

голови УІК м. Москви, доктора історичних наук, професора, 

провідного наукового співробітника Інституту Українознавства 

МОН України, академіка Міжнародної Академії Наук Євразії – 

Віктора Ідзя. 

  У І Міжнародній наукові конференції: «Галицька держава 

ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура (246-2006рр.)» . Взяли участь 

вчені з України: Києва, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, 

Галича, Росії: Москви, Італії: Риму, Чехії:Праги.  

Зі вступною промовою, відкриваючи конференцію до 

учасників та гостей, звернувся організатор та головуючий ректор 
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УУМ, доктор історичних наук, академік Віктор Ідзьо, який 

наголосив, що з такою тематикою конференція  організовується  

вперше і покликала вчених вивчати процеси становлення та 

розвитку державотворчих процесів на території Галичини і 

зокрема зародження та становлення його столичного центру – 

міста Галича. Напередодні конференції вийшла нова монографія 

Віктор Ідзя «Галицька держава – процеси етнотворення і 

становлення (III-XII ст.). – Львів, «Камула», 2005. - 351с.», яка 

буде презентуватися на конференції. Хочу наголосити, що праця 

напрацьована на московських архівах, матеріалах та працях, які 

сконцентровані в московських книгозбірнях. Власне вона, на 

думку рецензентів, а це Ярослав Дашкевич, Петро Кононенко, 

Володимир Грабовецький та інші, зробила поступ у вивченні 

означеної конференцією проблеми. 

Сьогодні на конференцію прибули  гості  від  Академії 

Наук Вищої Школи України (АНВШУ), тому я першому надаю 

слово доктору філологічних наук, професору, академіку АНВШ 

України, завідувачу кафедрою українознавства Івано-

Франківського медичного університету пану Володимиру Качкану. 

Академік Валодимир Качкан у своєму виступі наголосив: «що має 

честь взяти участь і привітати учасників та гостей І Міжнародної 

наукової конференції: «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, 

релігія, культура (246-2006рр.)»  від імені Президії, відділення 

українознавства Академії Наук Вищої Школи України (АНВШУ). 

Власне від Президії АНВШ України він має доручення сьогодні 

привітати на рідній землі, в рідному місті в Ратуші, найвизначному 

місці,  та вручити Диплом і посвідчення академіка Академії Наук 

Вищої Школи України ректору Українського державного 

університету в Москві, талановитому історику та українознавцю, 

доктору історичних наук, професору Віктору Ідзьо.  

Його бурхлива діяльність в  Москві посприяла виходу в 

світ прекрасних українознавчих монографій, які популяризують 

українську державність, історію, культуру в середовищі 

російського суспільства, української діаспори Росії та в Україні. 

 Його доробок значний, думаю, що колись його енергійна 

діяльність буде гідно оцінена Українською державою, українською 

та міжнародною громадською думкою, як сьогодні з наданням 
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звання академіка АНВШ України за 30 прекрасних наукових 

монографій, оцінена вченими, українськими академіками з АНВШ 

України. Сдлід наголосити, що івно-франківця, академіка В.Ідзя 

також обрано від УУМ та УІК  членом президії  Світової Наукової 

Ради при Світовому Конгресі Українців, голова якого Аскольд 

Лозинський неодноразово брав участь у  наукових конференціях 

«Українська діаспора в Росії»  УУМ  та УІК  в  Москві. 

Науковий доробок уже академіка Віктора Ідзьо дійсно 

визначний. Це і Український Історичний Альманах Росії, 

Українська Історична Газета Росії, Історико-Філологічний Вісник, 

ХІІ томів Наукових Вісників Українського Університету м. 

Москви, ХІІ томів Наукових Вісників Українського Історичного 

Клубу м. Москви.  

Власне академік Віктор Ідзьо об’єднує в Москві всіх, хто 

підтримує нашу українську культуру та державність.  

Власне Міжнародні наукові конференції «Українська 

діаспора в Росії» в Москві, які організував і проводить для 

світового українства теж він – академік Віктор Ідзьо, за що 

висловлюємо йому велику подяку. Не забуває він і України. 

Відомо, що зараз він і є перший організатор та завідувач кафедри 

українознавства Університету «Львівський Ставропігіон»,  у  

якому заснував нового типу науковий журнал «Українознавець» 

який видає за вимогами ВАК України та вимогами Болонської 

конвенції, якого вийшло два числа, і  який високо оцінений 

української  державною на світовою науковою  думкою... 

 Власне з цим великим доробком, як із званням академіка 

Академії Наук Вищої Школи України, я вітаю сьогодні доктора 

історичних, професора Віктора Ідзьо від імені АНВШ України, 

бажаючи подальшої, активної творчої праці.  

Водночас зичу учасникам І Міжнародної наукової 

конференції: «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, 

культура(246-2006)» успішної роботи».  

Від науковці Прикарпаття з організацією І Міжнародної 

наукової конференції: «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, 

релігія, культура (246-2006рр.)»  та отриманням звання академіка 

АНВШ України, ректора УУМ, доктора історичних наук, 

професора Віктора Ідзьо привітав директор Івано-Франківського 
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Краєзнавчого музею, науковець, кандидат біологічних наук, 

Ярослав Штиркало, який наголосив: «що ось уже втретє в міській 

Ратуші в музеї – найпрестижнішім місці міста Івано-Франківська, 

його уродженцем, нині  третім академіком АНВШ України в Івано-

Франківській області, Віктором Ідзьо організовується і 

проводиться спільно з Івано-Франкіським Краєзнавчим музеєм, 

міжнародна наукова конференція. Знаковим є й те, що власне в 

Ратуші в якій протягом більше 300 років існування міста 

Станіслава - Івано-Франківська проводились найгучніші 

урочистості в житті міста, сьогодні вручено Диплом та посвідчення 

академіка АНВШ України, його уродженцю,   Віктору Ідзю.  

Віктор Святославович Ідзьо став першим академіком 

АНВШ України, який є дійсно уродженцем міста Івано-

Франківська, в якому народився у 1960 році, серед всіх вчених  

івано-франкіців у вгалузі історії та науковго українознавства, 

оскільки два перших академіка,  вчитель В.Ідзьо, академік 

В.Грабовецький та нині присутній на конференції академік 

В.Качкан не є уродженцями  міста Івано-Франківська, а області. 

Віктор Ідзьо є також першим академіком-істориком АНВШ 

України, які закінчили історичний факультет нині 

Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника»… 

Приємно, що як співорганізатор конференції одним із 

перших маю честь його сьогодні в рідних стінах Івано-

Франківської Ратуші привітати зі званням академіка АНВШ 

України  від  імені всієї інтелігенції та вчених  Івано-Франківська». 

Від вчених та науковців Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника, історичний факультету, який в свій 

час закінчив доктор історичних наук,  професор та академік 

В.Ідзьо, від деканату, зокрема декана, доктора історичних наук, 

професора М.Когутяка, зі  наданням звання академіка АНВШ 

України привітав кандидат історичних наук, доцент 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 

Михайло Паньків. Він подякував за організацію академіком 

Віктором Ідзьо І Міжнародної наукової конференції, якій побажав 

плідної роботи. Переконаний, що конференція своїм науковим 

доробком наблизить нас до з’ясування проблеми виникнення 

стародавнього Галича. 
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 Від  вчених та  дирекції  національного заповідника 

«Давній Галич» І Міжнародну наукову конференцію: «Галицька 

держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246-2006)», як і її 

організатора доктора історичних наук, академіка Віктора Ідзя 

привітав генеральний директор «Національного Заповідника 

Давній Галич» – науковий керівник, дійсний член IKOMOS 

Олександр Береговський, який зазначив, що з’ясування проблеми 

становлення та розвитку стародавнього Галича є першорядним її 

завданням. Добре, що вчені, зокрема академік Віктор Ідзьо, 

організацією міжнародної наукової конференції в Івано-

Франківську ставить завдання вивчення етногенезу стародавнього 

Галича в рамках наукової дискусії, яку ми всі будемо проводити 

тут на конференції. Добре, що до цієї конференції він особисто 

ретельно підготувався. Особливо хочу наголосити на виході так 

потрібної нам вченим нової монографії «Галицька держава – 

процеси етнотворення і становлення (III-XII ст.).- Львів, «Камула», 

2005. -351с.», яка щойно презентувалася на конференції і один 

примірник якої подарований національному заповіднику «Давній 

Галич». Надіюсь, що нинішня дискусія на конференції додасть нам 

наснаги для подальшої роботи з апробованої теми. Також побажав 

конференції успішної роботи. 

 Від колективу Українського державного  університету, 

істориків Українського Історичного Клубу міста Москви, ректора 

УУМ, голову УІК міста Москви Віктора Ідзьо з наданням йому 

вченого звання академіка Академії Наук Вищої Школи України як 

і з успішною організацією конференції привітав вчений секретар 

УУМ, професор Олег Храбан, який наголосив: «що Галичина 

відіграла велику роль в історії Європи та України, тому сьогодні її 

історію, а особливо етногенез стародавнього Галича, потрібно 

посилено вивчати. Від імені вчених УУМ та істориків з УІК  

О.Храбан побажав конференції успішної роботи». 

Від вчених Римського Університету і водночас від 

професорсько-викладацького складу Українського Католицького 

Університету, ректора УУМ з наданням йому звання академіка 

Академії Наук Вищої Школи України, як із організацією І 

Міжнародної наукової конференції привітав колишній ректор 

Римського університету,  синклер УГКЦ, доктор філософських, 
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політичних наук, професор отець - мітрат Михайло Пришляк. 

Вчений наголосив: «що доктора історичних наук,  академіка 

Віктора Ідзя як великого вченого знає вже більше 5 років за 

монографіями: «Українська держава в ХІІІ столітті». (Івано-

Франківськ,«Нова зоря»,1999р.), «Ранньослов’янське суспільство, 

ранньослов’янська державність і зародження та становлення 

християнства на території України.  - Львів, Агенція Релігійної 

Інформації». (Львів 2001р.), «Українська діаспора в Росії. Історія, 

наука, релігія». (Львів. «БАК», 2002р.), «Кельтська цивілізація на 

території України». (Львів, «Сполом», 2002р.), «До історії однієї 

могили на Закерзонні». (Перемишль-Львів, «Сполом», 2003р.), 

«Історія України». (ПП «Бодлак», Львів, 2003р.), «Українcька 

держава в ІХ-ХІІІ століттях». (Львів, «Сполом», 2004р.), 

«Раннньослов’янське суспільство і ранньослов’янська державність. 

Зародження і становлення християнства на території України. 

Видання ІІ доповнене і перероблене». (Львів, «Сполом», 2004р.), 

«Українська Повстанська Армія - згідно з аналізом свідчень 

німецьких та радянських архівних джерел». (Львів, «Сполом», 

2005р.), «Галицька держава - процеси етнотворення і становлення 

(III-XII століття)». (Львів, «Камула», 2005р.).  

 Доктор історичних наук, професор Віктор Ідзьо є членом 

поважної міжнародної наукової установи, Міжнародної Академії 

Наук Євразії, а з сьогоднішнього дня ще й академіком Академії 

Наук  Вищої Школи України.  

Його наукова праця в Росії є просто унікальною для нас, 

просто необхідною, оскільки його наукові праці є дуже потрібні 

українському християнському суспільству та зокрема УГКЦ. От і 

сьогодні ми зібралися на прекрасну міжнародну наукову 

конференцію, яка покликала нас вивчати історію Галичини. 

Галичина була однією із перших у Східній Європі, яка злучилася з 

Вселенською Церквою. Час згадки готського історика Йордана про 

Галич(246р.), це і є час проникнення в Галичину і Україну 

християнства, бо готи вже тоді були християнами. Власне під 

таким кутом зору я бажав би також вивчати історію стародавньої 

Галичини і розвитку стародавнього Галича зокрема».  

Від науковців історичного факультету Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника І Міжнародну 
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наукову конференцію: «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, 

релігія, культура (246-2006рр.)» привітав учасник конференції, 

доцент Прикарпатського національного університету ім.. 

В.Стефаника Петро Арсенич, який наголосив:« що Галичина має 

свою власну культуру, яка формувалася навколо стародавнього 

Галича. Територія Галичини спів розмірна з територією Західної 

Європи і власне вона більше з стародавніх часів була пов’язана з 

нею, тому, на думку дослідника, її треба вивчати в контексті 

вивчення таких країн як Польща, Угорщина, Чехія та Литва. Без 

сумніву визначення Йорданом 246 рік, як часу функціонування 

Галича, теорія, яку висунув  академік Віктор Ідзьо, є цікавим 

науковим доробком, який треба рознивати на даній конференції, 

якій, як і її організатору академіку Віктору Ідзьо, я бажаю успіху». 

 Від Інституту Менеджменту Тернопільської Академії 

Народного господарства конференцію привітав директор кандидат 

історичних наук, доцент Ігор Пилипів, який наголосив: «що 

історію Галичини в контексті вивчення краєзнавства вивчають 

студенти очолюваного ним інституту. Поглиблення знань з історії 

Галичини і зокрема Галича є сьогоденною необхідністю, і тому я 

бажаю конференції успішної роботи». 

Від Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон» І Міжнародну наукову конференцію та її 

організатора доктора історичних наук, професора Віктора Ідзьо з 

отриманням звання академіка АНВШ України привітав заступник 

директора, кандидат технічних наук, доцент  Василь Смичок. 

Заступник директора Інституту Східної Європи, кандидат 

технічних наук, доцент Василь Смичок також наголосив:«що автор 

презентованої нині монографії «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. - 

історія, релігія, культура», ректор Українського державного 

університету в Москві, доктор історичних наук, академік Віктор 

Ідзьо, як засновник і організатор УУМ, в наступному році святкує 

15-ти ліття утворення в Москві Українського державного 

університету(1992-2007рр.) великою міжнародною науковою 

конференцією «Українська діаспора в Росії».  

Під його орудою на цей час вийшло ХІІ томів Наукового 

Вісника Українського державного університету(2001-2006рр.). 

Також в Москві як історик-академік Віктор Ідзьо організував і 
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очолив Український Історичний Клуб міста Москви, видав в 1995 

році Український Історичний Альманах в Росії, з 1996 по 1997 

роки - Українську Історичну Газету в Росії (10 номерів), та на цю 

пору видав ХІІ томів Наукового Вісника Українського Історичного 

Клубу (1997-2006рр.).  

Що стосується нинішньої конференції, то вчений В.Смичок 

також зазначив, що вивчення історії Галичини і історії 

стародавнього Галича зокрема, є важливим аспектом у роботі 

Інституту Східної Європи, тому побажаю конференції успішної 

роботи, вітаю вченого В.Ідзя з отриманням звання академіка 

АНВШ України». 

Від Київського національного університету «Київський 

політехнічний інститут» І Міжнародну наукову конференцію 

привітав науковий співробітник кафедри соціології Геннадій 

Марченко, який наголосив: «що обрання ректора УУМ Віктора 

Ідзьо, академіком АНВШ України, це велика подія в житті науки 

міста Івано-Франківська, оскільки він перший український 

академік уродженець міста Івано-Франківська. Ось скоро 10-років, 

як я присутній на всіх заходах, які Віктор Святославович 

організовує у Москві та в Україні, зокрема і в місті Івано-

Франківську. До  такої міжнародної наукової діяльності він має 

талант від Бога. І щоразу він привідкриває моловідомі та 

слабодосліджені сторінки історії України. Ось і сьогодні прекрасна 

тема конференції «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, 

культура(246-2006рр.)». Власне історичними та релігійними 

процесами в Галичині я займаюся всі роки, особливо мене 

цікавлять астрономічні святилища та культові споруди Галичини. 

Тому надіються, що в контексті вивчення розвитку стародавнього 

Галича, на вивчення культових та астрономічних споруд на 

території Галича. Ще раз вітаю організатора Міжнародної 

науковох конференції «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, 

релігія, культура(246-2006рр.)» академіка Віктора Ідзьо та 

учасників з конференцією, якій бажаю успішної роботи». 

Від Львівського музею історії релігії Міжнародну наукову 

конференцію привітав кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник  Вадим Артюх, який привітав ректора УУМ 

Віктора Ідзьо з обранням його академіком АНВШ України та 
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організацією міжнародної наукової конференції у себе на 

Батьківщині, в Івано-Франківську: «Це немов би конференція зі 

славою, хоча за цією славою стоїть важка громадська робота. З 

одного боку цікава конференція «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – 

історія, релігія, культура(246-2006рр.)», яка супроводжується 

дискусіями, аналізом та апробацією джерел, так і нової концепції, 

монографії з історії Галичини, з іншого боку – обрання і вручення 

в рідному місті Івано-Франківську, в Ратуші, ректору УУМ 

Віктору Ідзьо диплома академіка АНВШ України. Цікаве 

закінчення, яке  я  побажав  би  всім нам... 

Однак, якщо повернутися до історії сходження доктора 

історичних наук, професора. академіка Віктора Ідзьо, то я один із 

перших зустрів тоді ще кандидата історичних наук, доцента 

Віктора Ідзьо в Україні 8 жовтня 1998 року на Міжнародній 

науковій конференції «Медобори і духовна культура давніх та 

середньовічних слов’ян», яка була приурочена до 150-ти річчя 

виявлення  Збруцького «Святовида», і ця наша зустріч виявилася 

не випадковою. Власне вона поклала початок наукові співпраці.  

За період співпраці нами було опубліковано більше 30-ти 

наукових праць. Більше 10 років ми спільно брали участь більше 

як у 10-ти міжнародних наукових конференціях, презентаціях. 

Вершиною співпраці є організація цієї  міжнародної наукової 

конференції «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, 

культура(246-2006рр.)».  

Варто наголосити, що доктор історичних наук, академік 

АНВШ Віктор Ідзьо сприяв виходу цього року моєї праці 

«Язичництво та раннє християнство стародавньої Галичини». 

(Львів, «Cполом», 2006. - 237с.), під його керівництвом я захистив і 

кандидатську дисертацію, за що я йому особисто вдячний. 

Надіюсь, що наша співпраця і в подальшому буде плідною. 

Ще раз дякую за можливість взяти участь в конференції...»  

Від українських вчених у Празі І Міжнародну наукову 

конференцію і обрання Віктора Ідзя академіком АНВШ України 

привітала історик Марія Прокоп’юк, яка наголосила на 

необхідності вивчення взаємин Галичини з Чехією, подякувала за 

запрошення на конференцію, привітавши зобрання історика 

Віктора Ідзя   - академіком АНВШ України. 
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І Міжнародну наукову конференцію від імені Клубу 

української інтелігенції ім. Богдана Лепкого міста Івано-

Франківська привітала його президент, кандидат технічних наук, 

доцент Уляна Скальська, яка наголосила: «що згідно з рішенням 

Клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого історика – 

академіка АНВШ України Віктора Ідзя обрано Дійсним Членом 

Клубу української інтелігенції ім. Богдана Лепкого міста Івано-

Франківська і вручила йому посвідчення №15. Президент Клубу 

Уляна Скальська наголосила на необхідності активно вивчати 

історію Галичини і її столичного центру Галича, привітала її 

організатора  В.Ідзя з обранням академіком АНВШ України. 

Від колективу обласної Івано-Франківської бібліотеки ім. І. 

Франка учасників  І Міжнародної наукової конференції: «Галицька 

держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура(246-2006рр.)» 

привітала заступник директора Галина Горбань, яка привітала 

ректора УУМ голову УІК м. Москви Віктора Ідзя з обранням 

академіком АНВШ України, подякувала за подаровані ХІІ томів 

Наукового Вісника УУМ та ХІІ томів 14 книг Наукового Вісника 

УІК м. Москви. 

Від аспірантів та студентів Прикарпаття з обранням 

академіка АНВШ України та прекрасно організованою І 

Міжнародною науковою конференцією: «Галицька держава ІІІ-ХІІІ 

ст. – історія, релігія, культура» (246-2006рр.), ректора УУМ, голову 

УІК міста Москви Віктора Ідзьо привітав історик Ростислав 

Лещишин: «який побажав першому академіку Івано-Франківська, 

першому організатору міжнародних наукових конференцій в 

Москві з проблем української діаспори, наснаги у подальшій 

роботі». 

В програмі І Міжнародної наукової конференції:                        

«Галицька держава ІІІ – ХІІІ ст. – історія, релігія, культура”(246-

2006рр.)» були заявлені і виступили наступні учасники 

конференції: 

1.В.Ідзьо.Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, 

культура”(246-2006), (Івано-Франківськ-Москва). 

2.В.Качкан.Галицька література ХІ-ХІІІ століть(Івано-Франківськ). 

3.о .М.Пришляк. Галичина і Західна Європа – етапи політичних та 

релігійних взаємовідносин. (Рим). 
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4.О.Храбан. Галичина і українська діаспора в Росії (Москва). 

5.В.Артюх. Стародавній Галич на Дністрі. Пошуки і реконструкції 

(Львів). 

6.М.Паньків. Календарна обрядність у міській культурі Галичини 

(Івано-Франківськ). 

7.Г.Марченко. Галицькі астрономічні центри (Київ). 

8.М.Прокоп’юк. Галичина та Чехія – історичні паралелі (Прага). 

9.В.Смичок. Галицька історія та роль християнської церкви 

(Львів). 

10.П.Арсенич. Галицькі священничі родини та їх роль в духовному 

та культурному житті стародавньої Галичини (Івано-Франківськ). 

11.У.Скальська. Б.Лепкий про стародавню історію Галичини 

(Івано-Франківськ). 

12.Я.Штиркало. Громадськість стародавньої Галичини (Івано-

Франківськ). 

13. Р.Лещишин. Освіта в стародавній Галичині (Івано-Франківськ). 

14.І.Пилипів.До питання виникнення греко-католицизму в 

Галичині (Івано-Франківськ). 

15.О.Береговський. Національний заповідник “Давній Галич” – та 

процеси вивчення історії стародавнього Галича (Галич). 

У підсумок до учасників та гостей І Міжнародної наукової 

конференції: «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, 

культура(246-2006рр.)» звернувся її організатор, доктор історичних 

наук, академік Віктор Ідзьо, який подякував усім присутнім за 

участь у конференції, яка далась так важко, і наголосив: «Як вірно 

зазначив директор Музею, Український державний університет 

міста Москви проводить у Ратуші уже третю Міжнародну наукову 

конференцію, а отже, останню в Івано-Франківську, на 

батьківщині, в Україні тому, що «Бог любить Трійцю». Взагалі 

мені сподобалася ідея та пропозиція мого вчителя історика 

В.Калини, що необхідно за «Організації міжнародних 

конференцій» вручати наукові премії їх організаторам. Добре було 

б, щоб ця премія пов’язувалась з іменем якогось визначного 

організатора, який реально проводив міжнародні наукові 

конференції. Я думаю, вірно наголосив історик В.Калина, що в 

майбутньому вчені і таку вакантну номінацію визначать і таку 

премію будуть присуджувати хоча би раз на три роки...  
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Це звичайно добра ідея, однак, хочу наголосити, що УУМ 

та УІК в Україні завершують проведення Міжнародних наукових 

конференцій з об’єктивних причин, офіційна влада не бажає 

підтримувати цю справу, їй зараз не потрібна наука... В таких 

умовах  на  одному  ентузіазмі працювати важко... За таких 

об’єктивних причин спрацьовує давня істина: «Все має свій 

початок і свій кінець…Кожний час малює свій  історичний 

портрет…». 

Другою причиною того, що конференції в Україні 

призупиняються УУМ та УІК є те, що в 2007 році УУМ 

проводитиме велику Міжнародну наукову конференцію в Москві, 

яка буде присвячена 15-ти літтю (1992-2007рр.) утворення 

Українського державного університету в Москві. Тому всі зусилля 

нам потрібно буде сконцентрувати на згуртуванні, може востаннє, 

із-за тиранії над українцями, російської влади, навколо УУМ, 

українських вчених в Росії, як і української діаспори в Росії, яка 

гине. Власне на цю велику, очевидно теж останню конференцію 

під моїм керівництвом «Українська діаспора в Росії», я Вас всіх 

запрошую у Москву в 2007 році і водночас дякую за участь в 

останній міжнародній наукові конференції в Івано-Франківську 

«Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура(246-

2006рр.)», яку під моєю орудою УУМ та УІК проводять на злеті 

всіх мої бажань в рідному місті Івано-Франківську,  в Україні… 

Все треба закінчувати на мажорній ноті..., очевидно як в 

Україні, так і в 2007 році і в Росії...  

Даруйте, але далі на одному ентузіазмі без жодної 

фінансової підтримки, одночасно перебуваючи в 

конфронтаційному полі двох тоталітарних режимів, де російський 

у буквальному розумінні знищує все українське в Росії, без жодної 

підтримки з України, працювати неможливо...  

Ймовірно, надалі колектив УУМ до 2012 року 

сконцентрується  проці по розбулові наукових структур 

української діаспори в Росії, на виданні наукових працьостаннього 

свого інтелектуального надбання української діаспори в Росії, який 

я очолюю Наукових  Вісників УУМ...». 

На адресу І Міжнародної наукової конференції «Галицька 

держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура(246-2006рр.)» 
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надійшли привітання від Міжнародної Академії Наук Євразії, 

зокрема від її президента, доктора технічних наук, академіка 

Євгена Ширяєва(Москва), завідувача кафедрою історії України 

Прикарпатського національного університету, доктора історичних 

наук, професора, академіка АНВШ України, Володимира 

Грабовецького (Івано-Франківськ), керівника Львівського 

відділення Інституту джерелознавства НАН України, доктора 

історичних наук, професора Ярослава Шашкевича (Львів), доктора 

філософських та теологічних наук професора, ректора Івано-

Франківської Теологічної Академії, владики Софрона Мудрого 

(Івано-Франківськ), директора Інституту Українознавства МОН 

України, доктора філологічних наук, академіка, віце-президента 

АНВШ України Петра Кононенка (Київ), МАІ, зокрема її віце-

президента Академії, доктора філологічних наук, академіка 

Богдана Чопика (США), від Українських професіоналів Канади, 

члена президії, Василя Буртняка (Торонто), Голови Об’єднання 

українців Росії Олександра Руденка-Десняка (Москва), голови 

Світового Конгресу Українців Аскольда Лозинського(Нью-Йорк). 

На цьому, після зачитання привітань учасники та гості 

конференції перейшли до неформального обговорення проблем 

вищеозначеної конференції, на чому вона й завершилась... 

 
Фото 1. Учасники та гості І Міжнародної наукової конференції 

«Галицька держава  ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, культура»(246-

2006).( 28-29 квітня 2006 р., Івано-Франківськ) 
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Фото 2. Вручення ректору УУМ В.Ідзьо академіком В.Качканом 

диплому  та  посвідчення академіка АНВШ України в ратуші. 

 
Фото 3. Вручення ректору УУМ, академіку АНВШ України В.Ідзьо 

Подяки  за  наукову діяльність  в Москві від президента України 

В.Ющенка.В президії голова Івано-Франківської відділення 

Всеукраїнського Товариства «Просвіта»,  професор  С.Волковецький.  
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Фото 3. Вручення ректору УУМ, академіку АНВШ України В.Ідзьо  

посвідчення дійсного члена Клубу української інтелігенції імені 

Богдана Лепкого міста Івано-Франківська та грамоту за  наукову 

діяльність в Москві,  президентом  Клубу  У.Скальською.  

 
Фото 4. Привітання ректора УУМ, горлови УІК міста Москви 

Віктора Ідзьо з обранням академіком АНВШ України істориком 

Ростиславом Лещишином від аспірантів та студентів історичного 

факультету  Прикарпатського  національного  університету.  
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Фото.5. Декан історичного факультету Прикарпатського 

національного університету, професор М.Когутяк, ректор 

Українського державного університету м.Москви, академік В.Ідзьо 

під  час  Міжнародної   наукової   конференції   в  Івано-Франківську. 

 
Фото.6.Академіки: В.Грабвецький, засновник  та головний редактор 

журналу «Українознавець» В.Ідзьо, обговорюють вихід нового числа  

під час І Міжнародної наукової конференції «Галицька держава  ІІІ-

ХІІІ ст. – історія, релігія, культура»(246-2006). (Вчитель та  учень). 
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Фото.7.Академіки В.Грабвецький та В.Ідзьо під час зустрічі в                  

Івано-Франківському  музею Олекси  Довбуша.(Вчитель та  учень). 

 
Фото.8. Ректор Українськуого державного університету в Москві, 

доктор історичних наук, професор, академік АНВШ України В.Ідзьо, 

ректор Прикарпатського національного університету, доктор 

політичних наук, професор І.Ципенда, учні академіка 

В.Грабовецького, в день завершення  І Міжнародної  наукової 

конференції «Галицька держава ІІІ-ХІІІ ст. – історія, релігія, 

культура(246-2006)».(29  квітня  2006 р., Івано-Франківськ).  

                      «Кожний час має свій  початок  і  кінець… 

                        Кожний час малює свій  історичний портрет… - В.Ідзьо» 
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