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Інститут Східної  Європи (ІСЄ)   
при  

Університеті “Львівський Ставропігіон”  у  2003-2015 роках 
 

Інститут Східної Європи (ІСЄ) при Університеті «Львівський Ставропігіон»(УЛС) 

був створений 12 квітня 2001 року. Ініціатором, організатором ІСЄ при УЛС для 

вивчення новоутворених країн Сдіхної Європи був історик В.С. Iдзьо.  

Більш активно ІСЄ почав працювати з 3 січня 2003 року, коли активна діяльність 

ІСЄ з 2001 по 2003 роки було затверджено керівництвом УЛС, наказом №1, який був 

виданий ректором Університету “Львівський Ставропігіон” Р.І. Мокриком.  

Згідно з наказом, директором Інституту Східної Європи при УЛС  було призначено  

ініціаторам, організатора утворення ІСЄ при УЛС в 2001 році, доктора історичних 

наук, професора  Віктора Святославовича  Ідзьо. 

 

1.Наказ про створення Інституту Східної Європи Університету “Львівський 

Ставропігіон” та призначення доктора історичних наук, професора В.С.Ідзьо  

директором  ІСЄ.   

10 січня 2003р. була затверджена Вченою Радою УЛС «Концепція Інституту 

Східної  Європи», яка розпочалась втілюватися в життя під керівництвом засновника 

та директора  ІСЄ, доктора історичних наук, професора  В.С. Ідзьо з 2001 року. 
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Концепція  

Інституту Східної  Європи 
при 

Університеті «Львівський Ставропігіон» (12.04.2001р.) 
 

Інституту Східної Європи (ІСЄ) при Університеті “Львівський Ставропігіон” 

утворює профільні Кафедри та відділення які здійснюватимуть комплексне вивчення 

історії, літератури, мови, культури країн Східної Європи у процесі вирішення 

практичних завдань, наукових досліджень та навчання студентів в умовах бурхливого 

розвитку інформації та науково-технічного розвитку.  

В країнах Східної  Європи зростає потреба у фахівцях, які здатні вирішувати 

завдання в галузі комплексного вивчення історії, літератури та мови, який полегшує 

обробку комплексної інформації в усіх галузях країн Східної Європи. 

Інститут Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон” для вивчення 

країн Східної Європи створює науково-освітні кафедри та відділення в різних галузях 

науки, які доповнюють і розширюють спектри наукового вивчення країн Східної 

Європи, а саме: в галузі сучасно історії, мовознавства, літературознавства, в галузі 

історії медицини, в галузі культури, християнської релігії, українських бойових 

мистецтв та інших напрямках наук, які не суперечать основним засадам які 

розвиваються в країнах Східної Європи.  

Поглиблене вивчення всіх аспектів що розвиваються в країнах Східної Європи, 

загальних гуманітарних і мовознавчих дисциплін, комп’ютерних технологій та мов 

може забезпечити відповідний рівень підготовки фахівця-науковця, що дасть 

можливість розв’язувати завдання в різних галузях, передусім у науковій та 

прикладній сферах. 

Слід наголосити, що Інститут Східної Європи співрацюватиме з всіма аналогічними 

закладами які відкриті сьогодні в більшості університетів та інститутів України та 

країнах Східної Європи.  

Для успішнього майбутнього України потрібні фахівці з країн Східної Європи, які 

би підтримували високий рівень гуманітарної науки в Європі. Потреба в цих фахівцях 

зростає оскільки є замовлення на спеціалістів: саме із цим пов’язане відкриття в 

Інституті Східної Європи при Університеті “Львівський Ставропігіон”, профільних 

кафедр та відділень які здатні здійснювати переклади історичних та художніх текстів, 

розробляти нові методики викладання та впорядкування історичної і літературної 

термінології, допоможуть оволодіти основами історії, літератури, мови та культури 

країн Східної Європи. 

Для діяльності Інститут Східної Європи при Університеті “Львівський 

Ставропігіон”,  має відповідну матеріально-технічну базу та може забезпечити 

навчання і видання друкованого органу Інституту Східної Європи,  наукового журналу 

“Українознавець”, на потрібному навчально-методичному рівні.  

Інститут Східної Європи при Університету “Львівський Ставропігіон” 

здійснюватиме підготовку спеціалістів та магістрів, на базі знань, яку забезпечить ІСЄ, 

Кафедра українознавства в галузі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. 

У процесі вивчення цих дисциплін в Інституті Східної Європи Університету 

“Львівський Ставропігіон” студент, науковець закріплює вміння та навички з історії, 
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літератури, мови та культури України та країн Східної Європи на високому фаховому 

освітньо-кваліфікаційному рівні та матиме можливість: 

- вивчати і знати основні історичні події в й історії, літературі, культурі, філософії 

країн Східної Європи; 

- вивчати і знати основні гуманітарні теорії країн Східної Європи; 

- вивчати і знати соціологію і право країн Східної Європи; 

- вивчати і знати основні  теорії соціальної філософії країн  Східної Європи; 

- вивчати і знати археоастрономію України і країн Східної Європи; 

- вивчати і знати основні етапи розвитку країн Східної Європи: історії, мови, 

культури,  соціологію і права, бачити взаємодії духовного і матеріального; 

- вивчати і знати Конституції  країн Східної Європи, права і свободи громадян, 

засади сучасного державного улаштування; 

- вивчати і знати наукову, філософську, релігійно-християнську, культурну, 

соціологічну, правову структуру країн  Східної  Європи; 

- вивчати і знати основи документознавства країн Східної Європи; 

- вивчати і знати значення країн Східної Європи в умовах науково-технічного 

прогресу. 

В Інституті Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон” студенти та 

вчені набуватимуть знання та вміння для фахового підходу до комплексного вивчення 

країн Східної Європи, що є суттєво новим підходом до комплексного поєднання та 

вивчення вищезгаданих наук.  

В галузі фундаментального та професійно-орієнтованої діяльності ІСЄ  буде 

виділяти діяльність кафедр та відділень,які мають забезпечити успішну фахову 

діяльність студента та науковця у майбутньому. Ці знання базуються на формуванні 

під час навчання вмінь та навичок саме в практичному використанні історичної та 

філологічної науки, культурології наук,  при вивченні країн Східної Європи в різних 

галузях сучасних знань. 

Необхідні та достатні знання, отримані в Інституті Східної Європи на кафедрах та 

відділеннях, передбачають: 

- вести діалог з історії, філології, культурології, соціології і права, археоастрономії в 

необхідному колі професійного спілкування; 

- обґрунтовувати свою точку зору з аспектів у будь-якій професійній ситуації; 

- адекватно розуміти професійно-орієнтовану мову; 

    - вміти вирішувати будь-які практичні завдання. 

Для реалізації програм ІСЄ розроблені технології навчання, які ґрунтуються на 

використанні найсучасніших методик (як вітчизняних, так і закордонних) і передових 

засобів навчання: нових підручниках, посібниках, аудіо-, відео- та інтернет-матеріалах, 

різних видах наукової та освітньої наочності.  

Сьогоденна методика ІСЄ передбачає включення у навчальні технології сучасних 

підручників, фахових журналів, які допоможуть з’ясовувати всі аспекти сучасної 

науки та освіти в країнах Східної Європи. 

Технології ІСЄ передбачають залучення матеріалів (підручників, аудіо- та 

відеоматеріалів), які мають наукове спрямування і виступають як основа набування 

студентами, аспірантами, докторантами та вченими знань про країни Східної Європи 
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їх історію, мову та культуру. ІСЄ в контексті своїх досліджень вивчає також побут, 

історіографію, релігієзнавство, христиняство країни Східної Європи.  

Концепція вивчення країн Східгної Європи передбачає забезпечення високого рівня 

самостійної роботи над дослідженнями в галузях як ї історії, літератури, культури, так 

і лінгвістики всіх країн Східної Європи. 

При вивченні країн Східної Європи основною метою є оволодіння основами історії, 

літератури та культури на кваліфікаційному рівні, щоб забезпечити всі необхідні 

знання для вивчення основ які досліджуються в країнах Східної Європи. 

Для успішного розв’язання завдань з дослідження країн Східної Європи, які 

пов’язані з розвитком нових технологій, необхідне гармонійне поєднання трьох 

головних компонентів: вільного знання історії, літератури, мови та досконалого 

володіння комп’ютерною технікою, обізнаності з головними аспектами сучасної істрії 

і культурології країн  Східної Європи. 

Глобальним напрямком розвитку Інституту Східної Європи Університету 

“Львівський Ставропігіон” є наукові дослідження та публікації наукових досліджень у 

фаховому журналі “Українознавець”.  

Крім того Інститут Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон”,  

надасть можливість продовжити вивчення країн Східної Європи для вдосконалення 

знань про ці країни.  

Таким чином, для підготовки студентів у Інституті Східної Європи Університету 

“Львівський Ставропігіон” має передбачили функціонування всіх електронних 

фахових носіїв як в Україні, так і в країнах Східної Європи та поза її межами, що дасть 

змогу випускникам ІСЄ мати необхідну теоретичну підготовку та відповідні практичні 

навички з усіх напрямків теоретичного та практичного втілення напрацювань в 

системі сучасних знань. 

Програми Інституту Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон” 

грунтуються на вивченні досвіду країн Східної Європи. 

В Інституті Східної Європиа досягається розширення загальноосвітніх знань, як це 

відбувається в усіх вузах країн Східної  Європи...  

Слід наголосити, що сьогодні Інститут Східної Європи очолює та координує 

діяльність усіх світових Вузів, створює програми для конкретних кафедр, надає 

фундаментальну допомогу, робить усе можливе, щоб система підготовки спеціаліста 

за участю Кафедри українознавства була ефективна.  

Інститут Східної Європи забезпечує також високий фаховий рівень майбутніх 

фахівців за участю відділень кафедр.  

Ця концепція Інституту Східної Європи розширює діяльність Університету 

“Львівський Ставропігіон” для підготовки фахівців з проблем дослідження Східної 

Європи шляхом проведення Міжнародних наукових конференцій, семінарів та круглих 

столів, передбачає можливість удосконалення навчального процесу, що диктується 

нинішніми змінами в усій структурі гуманітарної науки, зокрема українознавстві, яке є 

ключовим фактором у системі функціонування Інституту Східної Європи та  

міжнародної наукової та досвітньої співпраці, згідно з угоди з українознавчими 

структурами як країн Східної Європи так і Міністерства Освіти і Науки  України.                                                                

Уклав Концепцію  Інституту Східної Європи УЛС  засновник та директор  

Інституту Східної  Європи  -  доктор історичних наук, професор  В.С.Ідзьо) 

12.04.2001р. 


