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THE  EASTERN-EUROPEAN INSTITUTE  UNIVERSITY  «L’VIV  STAVROPIGION 
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Відділення  
 

Кафедри  Українознавства  Інституту Східної Європи 
 

Активна праця Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон»  у продовж 10-ти ліття в 2003-2013 роках дозволила в 

2014 році розширити і  в 2015 році вдосконалити її науково-освітню діяльність. 

30 березня 2014 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи було 

відкрито відділення «Санскритології та давньоукраїнської культури мистецтв і 

духовності як нашого питомого спадку збереженого як в Україні так і в світі», яке 

очолив кандидат філологічних наук, доцент Кафедри Українознавства  Василь  

Хитрук. 

6 червня 2014 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Стародавньої історії України», яке очолив кандидат 

історичних наук, доцент Кафедри Українознавства  Вадим  Артюх. 

16 березня 2015 року на Кафедрі Українознавства  Інституту Східної  Європи  

було відкрито відділення, яке очолила магістр релігійних наук, науковий 

співробітник Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи  Любомира  

Бурка. 

15 квітня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Дослідження української лицарської культури», яке очолив 

кандидат економічних наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної  

Європи  Тарас  Каляндрук. 

25 квітня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Археоастрономії України та Європи», яке очолив кандидат 

технічних наук, доцент Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи 

Геннадій  Гриценко. 

22 травня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи  було 

відкрито відділення «Сучасної української літератури», яке очолила 

літературознавець та сучасний письменник  Мирослава  Замойська. 

Інститут  Східної  Європи 

при                                                              

Університеті 

«Львівський Ставропігіон» 

 

 

Институт  Восточной  Европы               

при                                           

Университете                              

«Львовский  Ставропигион» 



2 

 

26 травня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи  було 

відкрито відділення «Праксеології та культури праці», яке очолив науковий 

співробітник Кафедри Українознавства  Мирослав  Павлюк. 

3 червня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Української книги та книговидання», яке очолила директор 

книговидавничого відділу НТШ, науковий співробітник Кафедри Українознавства  

Ірина  Мельничук. 

18 червня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Класичної санскритології», яке очолив санскритолог, доцент 

Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи  Василь  Кобилюх. 

26 cерпня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Християнська філософія», яке очолив доктор філософії, 

професор Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи  Олег  Огірко 

2 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Українського красномовства і класичної риторики», яке 

очолила доктор філософських наук, професор  Кафедри Українознавства Інституту 

Східної  Європи  Галина  Сагач 

12 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Українського перекладу», яке очолив філолог-перекладач, 

викладач Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи  Олесь  Дудин 

28 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Культури та історії Ставропігії», яке очолив кандидат 

педагогічних наук, професор Кафедри Українознавства  Інституту Східної  Європи  

Ярослав Кміт 

29 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Дискусійні питання історії міждержавних відносин», яке 

очолила магістр української історії, аспірант IV курс, викладач  Кафедри 

Українознавства  Інституту Східної  Європи  Таня  Мосійчук 

29 вересня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної  Європи  було 

відкрито відділення «Українсько-польських відносин та історії України», яке 

очолила магістр української історії, докторант Інституту Історії Вроцлавського 

університету, викладач Кафедри Українознавства  Інституту Східної  Європи  

Катерина Хоронжук 

2 жовтня 2015 року на Кафедрі Українознавства Інституту Східної Європи  було 

відкрито відділення  «Християнська історія»  яке очолив доктор історичних наук, 

професор Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи  Віктор Ідзьо 

 

Наголосимо, що для успішної діяльності Кафедра Українознавства 

Інституту Східної Європи  в 2016-2017рр. і надалі буде відкривати профільні 

науково-дослідні  Відділення.  
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи «Відділення  Санскритології та 

давньоукраїнської культури, мистецтв і духовності як нашого питомого спадку, 

збереженого як в Україні, так і на Сході»  Кафедри Українознавства                    

Інституту Східної  Європи  Університету «Львівський Ставропігіон» 
   

 І.    НАУКОВО-ОСВІТНЯ СФЕРА. Праці будуть здійснені на стикові наук як «xітолого-симфонічна 

інтеграція» лінгвістики: філософії мови і санскритології (Граматики Духо-Слова), археології, 

етноісторії, літератури, музикотерапії та мистецтв.  

1. Підготувати спецкурс для  студентів університетів України і інших слов’янських країн «Козацький 

Спас як основа козацької педагогіки в Україні та інших слов’янських країнах». 

2. Підготувати спецкурс для студентів університетів «Ціло-Мудріє як коріння Древа Життя молодої 

людини». 

3. Підготувати інтеграційний лекційний університетський курс нової гуманітарної науки ХХІ ст.. 

«Граматика Духо-Слова і Санскрит як базовий критерій гуманітарних наук, в т.ч. й науки 

Українознавства». 

4. Підготувати брошюру-рекомендації щодо введення у вищу і середню освіту України дисципліни 

Миру і Гармонійного балансу-гри  під назвою «Молодь і Нова Есетика ХХІ віку»: «Просвітлення 

Сковороди», «Музикотерапія – Медитація Внутрішнього Миру», рекомендована Міністерством 

Освіти і Науки України, «Духовний Танець України і Індії», «Глинотерапія Трипілля», «Духовно-

Вібраційний Живопис» тощо .  

5. Підготувати рукопис ««Санскрито-Український Словник».  

6. Підготувати університетський Спецкурс «Ведичне письмо України». 

7. (резервовано для пропозицій наукового співробітника Відділу, пані Любомири Бурки). Тема може 

бути приблизно такою, щоби відповідала змісту нашого Відділення давньої культури…: 

«Синкретизм традиційно-звичаєвого українського народного «боганства» (термін Велес-Книги) в 

руслі традиції Велес Книги у християнському культі начального періоду – Х-ХІІІ ст.. на основі 

першоджерельної бази».   

ІІ. НАУКОВО-ВИДАВНИЧА СФЕРА. 

8. Видати «Санскрито-Український Словник»  

9. Започаткувати серію видань книжок «Просвітлені генії світу» 

10. Видати в цій серії  книгу «Пророк» Кгаліля Джібрана (Лівія, США). Вже готова до видання. 

Виходить у вересні 2014 р. у в-ві «Юніверс» 

11. Підготувати до видання в цій серії книгу «Пророцтва Гр.Сковороди» і Т. Шевченка на 2014-2015 

рр. 

12. Започаткувати видання серії «Старoукраїнські Веди» 

13. Підготувати і видати оригінали і новітні переклади зі скарбниці старукраїнської літератури, історії 

та ведичної духовності, як «Слав’янська Веда», «Велеславова Веда» (ВК),  «Троянова Веда», 

«Веда Орія»  та ін.. 

14. Підготувати й опублікувати видання зі світоглядного українознавства «Золота Книга Українців». 

(14-а. резервовано для пропозицій наукового співробітника Відділу, пані Любомири Бурки).  

НАУКОВА, ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКО-КРАЄЗНАВЧА І ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

15. Провести ряд етноісторичних ЕКСПЕДИЦІЙ ПО МІСЦЯХ СИЛИ. 

16. Провести серію етноісторичних екскурсій зі студентами, викладачами і бажаючими по місцях 

СИЛИ з метою пробудження внутрішніх Сил людини. 

17. Проведення щорічних літніх освітньо-мистецьких таборів «Майстер-Класів» (живопис, 

глинотерапія, музикотерапія, медитативна медицина) і відпочинку дітей (студентів, учнів с/ш, 

ліцеїв, коледжів і т.п.). 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

Відділення  «Стародавньої історії України». 

 
В контексті вивчення наукового українознавства стародавня історія України є 

невід’ємним фактором, що пронизує  історію  та культуру  українського народу.  

Стародавня історія України почалась і  ввійшла в українську історичну культуру 6000 

років тому, українознавчі студії без вивчення суті, впливу та особливостей розвитку 

стародавньої історії України на українських землях не мають змісту, бо не 

відображатимуть об’єктивних реалій розвитку українського народу.  

Наукова та освітня дисципліна «Стародавня історія України» в 50-80 років ХХ 

століття, що фальсифікувалася радянською історичною наукою, після аналізу і вивчення 

суспільства втратила свій зміст, що бачимо на прикладі радянської історичної 

літератури, яка була змушена замовчувати, а то й фальсифікувати великий пласт 

стародавньої історії України, українського історичного як і гуманітарного  надбання.  

Наслідки цієї історичної псевдонауковості відчуваємо і нині, на 25-му році української 

незалежності, коли і надалі перебуваємо у перехідному етапі відходу від штампів 

радянської історичної науки яка всесторонньо сфальсифікувала стародавню історію 

України. З іншого боку, є велика загроза проникнення історичних фальсифікацій з Росії, 

які гальмуватимуть розвиток концепції стародавньої історії незалежної України.  

В сучасній реваншистській Росії фальсифікується історія яка гальмує становлення та 

розвиток  природніх україно-центричних концепції, які повинні вивчати стародавню 

історію України у поєднанні з стародавньою українською мовою, літературою, 

українською класичною cанскритологією. А отже, ми маємо небезпеку від сусідньої 

Росії, що культивує сьогодні «русский мир» і вбачає Україну як частину цього «русского 

мира» тому сучасне вивчення стародавньої історії України у поєднанні з класичною 

українською cанскритологією повинна не тільки перешкодити цьому впливу, але й 

витіснити його з  теренів України. Тому Відділення «Стародавньої історії України» буде 

ставити завдання комплексного дослідження на українських землях історії від епохи 

Українського Трипілля української мовної епохи Санскриту до Українського 

Середньовіччя у якому кристалізувалась українська ранньосередньовічна державність та 

культура. 

Концепція  Відділення «Стародавньої історії України» опиратиметься на сучасних 

українських історичних та археологічних, санскритичних наукових дослідженнях з 

метою заповнення вакууму і у навчально-виховному процесі етапів становлення 

стародавньої історії України.  

Концепція Відділення «Стародавньої історії України» популяризуватимуться в засобах 

масової інформації незалежності України де матиме поважну слухацьку та глядацьку 

аудиторію.  

Отож, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Університету  

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Стародавньої історії України» 

досліджуватиметься проблематика розвитку української історії від епохи Українського 

Трипілля до Українського Середньовіччя класичного Санскриту, а також 

популяризуватимуться твори  сучасних  українських істориків. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

Відділення  «Християнська духовність» Кафедри Українознавства                            

Інституту Східної  Європи  Університету «Львівський Ставропігіон» 
 

В контексті вивчення українознавства духовність є невід’ємним фактором, що пронизує культуру 

українського народу. Християнство органічно ввійшло в цю культуру 2000 років тому, українознавчі 

студії без вивчення суті, впливу та особливостей християнства на українських землях не мають змісту, 

бо не відображатимуть об’єктивних реалій розвитку народу.  

Атеїстичний підхід до аналізу і вивчення суспільства втратив свій зміст, що бачимо на прикладі 

радянської науки, яка була змушена замовчувати, а то й фальсифікувати великий пласт духовного 

надбання. Наслідки цієї псевдонауковості відчуваємо і нині, на 23-й рік української незалежності, коли і 

надалі перебуваємо у перехідному етапі відходу від  штампів радянської науки.  

З іншого боку, є велика спокуса впасти у другу крайність секуляризованого західного суспільства, 

інфікованого вірусом споживацтва і комерціалізації, де перевага надається науковим дослідженням, які 

в результаті принесуть комерційну вигоду. Існують на Заході й інші проблеми, не притаманні для 

українського суспільства. Але є також великий позитивний вплив Римо-Католицької Церкви. З іншого 

боку, маємо небезпеку від сусідньої Росії, що культивує сьогодні «русский мир» і вбачає Україну як 

частину цього «русского мира».У центрі цього світу поставлене російське православ’я з його 

особливостями. Твориться черговий міф, що різними політичними й інформаційними інструментами 

насильно насаджується у свідомість людей. Тому є нагальна проблема комплексного дослідження 

християнства і його духовності на українських землях, включаючи фактори зовнішніх і внутрішніх 

впливів, з метою в подальшому напрацювання концепції державно-церковних, освітньо-християнських 

стосунків.  

Концепція опиратиметься на  наукових дослідженнях з метою заповнення вакууму і у навчально-

виховному процесі молоді.  

Ці ідеї популяризуватимуться в засобах масової інформації, зокрема, на Радіо «Воскресіння», що є 

первістком християнських ЗМІ на зорі незалежності України і до сьогодні має поважну слухацьку 

аудиторію. 

Отож, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський 

Ставропігіон»  у  Відділенні «Християнська духовність» досліджуватиметься така проблематика: 

Зовнішні християнські та язичницькі впливи на український фактор в історичній ретроспективі 

(Римська імперія, готи, Кирило-Моравська держава, Візантійська імперія і т. д.); 

Внутрішня ситуація на українських землях в історичній ретроспективі (прийняття християнства, 

Київська Русь, Галицько-Волинське королівство і т.д.) 

Сучасна церковна ситуація  в Україні: 

Українська-Греко-Католицька Церква; 

Римо-Католицька Церква; 

Українська Православна Церква Київського Патріархату; 

Українська Православна Автокефальна Церква; 

Українська Православна Церква Московського Патріархату; 

Протестантські церкви; 

Зовнішні сучасні впливи на українську християнську духовність; 

Наука і християнство; 

Освіта і християнство; 

Виховання і християнство; 

ЗМІ і християнство; 

Держава і християнство. 

Відповідно до вище поставленої проблематики писатимуться статті. Першочерговим завданням 

ставлю вихід монографії «Християнське радіомовлення на прикладі Радіо «Воскресіння», а також 

популяризацію на радіо «Воскресіння» наукового доробку вчених Кафедри Українознавства Інституту 

Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон». 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

Відділення «Дослідження української лицарської культури»   

Кафедри Українознавства  Інституту Східної  Європи   

Університету «Львівський  Ставропігіон» 

 

В контексті вивчення наукового українознавства «Українська лицарська культура» є 

невід’ємним фактором, що пронизує бойову культуру українського народу.  

Українська лицарська культура органічно ввійшло в цю культуру 6000 років тому, 

українознавчі студії без вивчення суті, впливу та особливостей «української лицарської 

культури» на українських землях не мають змісту, бо не відображатимуть об’єктивних 

реалій розвитку українського народу.  

 Без вивчення української лицарської культури аналізу  розвитку бойових мистецтв 

суспільства, втрачаємо свій національний зміст, що бачимо на прикладі радянської 

науки, яка була змушена замовчувати, а то й фальсифікувати тисячолітні пласти 

української лицарської культури.  

Наслідки цієї псевдонауковості відчуваємо і нині, на 24-й рік української 

незалежності, коли і надалі перебуваємо у перехідному етапі відходу від  штампів 

радянської науки.  

Тому є нагальна проблема комплексного дослідження «української лицарської 

культури» та її духовності на українських землях, включаючи фактори зовнішніх і 

внутрішніх впливів, з метою в подальшому напрацювання  всеукраїнської концепції 

розвитку «української лицарської культури».  

Концепція опиратиметься на  наукових дослідженнях з метою заповнення вакууму і у 

навчально-виховному процесі молоді у вивченні основ «української лицарської 

культури».  

 Ідеї «української лицарської культури» популяризуватимуться в засобах масової 

інформації, зокрема, на ЛТБ  України і матимуть поважну глядацьку аудиторію. 

Отож, на базі Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Українська лицарська культура» 

досліджуватимуться, а також популяризуватимуться і впроваджуватимуться українські 

бойові мистецтва, які так практично розвиває і втілює заступник завідувача відділення  

КУ ІСЄ. УЛС  Володимир  Пилат. 
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К о н ц е п ц і я Відділення  «Археоастрономія України і Європи» 

Кафедри українознавства Інституту Східної Європи 

Університету «Львівський Ставропігіон» 

 

Мета діяльності Відділення «Археоастрономія України і Європи»:  

1. Вивчення численних археоастрономічних об’єктів на території України та 

Європи у дохристиянську добу в хронологічному діапазоні: початок ІІ тис. до н. е. – І 

тис. н. е., тобто майже протягом 3000 років з початку доби бронзи в Європі.  

2. Доведення, що на початку ІІ тис. до н. е. як в Європі, так і на території України 

існували розвинуті астрономо-математичні знання близькосхідного походження 

(Вавилон, Єгипет).  

3. З’ясування характеру дохристиянського світогляду мешканців Європи, 

невід’ємною складовою якого були розвинуті астроном-математичні знання, на базі яких 

формувалася загальносвітова язичницька релігія, в якій тісно перепліталися наукові 

знання про рух небесних тіл із фантастичними уявленнями про їхню природу. 

4. З’ясування впливу язичницької астральної релігії на матеріальну і духовну 

культуру народів України та Західної Європи: міфологію, образотворче і декоративне 

мистецтво, храмову архітектуру та астрономічні споруди – «святилища обсерваторій» і 

т.п. 

5. Доведення, що Україна та Західна Європа були близькими контактними 

периферіями розвинутих східних цивілізацій, а територія України на початку І тис. н. е. 

була близькою контактною периферією греко-римського та фракійського світу.  

6. Доведення, що в Європі існувала спільна кельтсько-слов’янська духовна 

культура, яка базувалася на світогляді близькосхідних та південноєвропейських 

цивілізацій.  

7. Спростування існуючого в історичній науці хибного уявлення, що світогляд та 

позитивні знання про Всесвіт народів України та Європи були примітивного характеру.  

8. Спростування концепції російського акад. Б. О. Рибакова про існування ніби 

специфічного ізольованого від зовнішнього світу слов’янського язичництва.  

9. Виявлення в сучасній українській духовній культурі проявів дохристиянської 

астрально-міфологічної духовності.  

10. Ознайомлення студентів із археоастрономічними об’єктами на території 

України: мегалітичними обсерваторіями, наскельними символами та кам’яними ідолами. 

11. Викладання студентам методології загальнонаукових та археоастрономічних 

досліджень.  

 

Слід зробити загальний висновок, що доведення наявності у дохристиянську добу 

розвинутих астрономо-математичних знань у народів Європи, зокрема на території 

України, кардинально підвищує статус їхньої цивілізованості.  

Першочергове завдання «Відділення» – видання монографії «Археоастрономія». 
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Відкрите 25 квітня 2015 року відділення «Археоастрономія України та Європи», яке 

очолив, кандидат технічних наук, доцент Кафедри Українознавства  Інституту Східної 

Європи Геннадій Гриценко зразу активно включилося в науково-дослідну роботу.                

14 травня 2015 року відділення «Археоастрономії України та Європи» уклало Угоду про 

наукову, освітню і дослідну співпрацю з факультетом «Соціології і права» НТУУ «КПІ».  
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

відділення  «Сучасної української літератури» Кафедри Українознавства                

Інституту Східної  Європи  Університету «Львівський Ставропігіон» 

  

В контексті вивчення українознавства cучасна українська література є невід’ємним 

фактором, що пронизує  культуру  українського народу.  

Сучасна українська література органічно ввійшло в українську культуру 1000 років 

тому, українознавчі студії без вивчення суті, впливу та особливостей cучасної 

української літератури на українських землях не мають змісту, бо не відображатимуть 

об’єктивних реалій розвитку народу.  

Література 50-80 років ХХ століття після аналізу і вивчення суспільства втратила свій 

зміст, що бачимо на прикладі радянської літератури, яка була змушена замовчувати, а то 

й фальсифікувати великий пласт українського літературного надбання.  

Наслідки цієї псевдонауковості відчуваємо і нині, на 25-му році української 

незалежності, коли і надалі перебуваємо у перехідному етапі відходу від  штампів 

радянської літератури.  

З іншого боку, є велика спокуса впасти у другу крайність секуляризованого західного 

суспільства, інфікованого вірусом споживацтва і комерціалізації, де перевага надається 

науковим дослідженням, які в результаті принесуть комерційну вигоду і не розвивають 

сучасну українську літературу.  

Існують на Заході й інші проблеми, не притаманні для української сучасної літератури. 

 З іншого боку, маємо небезпеку від сусідньої Росії, що культивує сьогодні «русский 

літературний мир» і вбачає Україну як частину цього «русского мира» тому українська 

сучасна література повинна не тільки перешкодити цьому впливу, але й витіснити його з 

літературних теренів України. 

Тому відділення «Сучасної української літератури» буде ставити завдання 

комплексного дослідження на українських землях, включаючи фактори зовнішніх і 

внутрішніх впливів, з метою в подальшому напрацювання концепції розвитку  сучасної 

української літератури». Концепція «Сучасної української літератури» опиратиметься на  

наукових дослідженнях з метою заповнення вакууму і у навчально-виховному та 

літературному процесі.  

Концепція «Сучасної української літератури» популяризуватиметься в засобах масової 

інформації незалежності України де матиме поважну слухацьку аудиторію. 

Отож, на базі Кафедри українознавства Університету Львівський Ставропігіон у 

Відділенні «Сучасної української літератури» досліджуватиметься проблематика 

розвитку сучасної української літератури, а  також популяризуватимуться літературні 

твори  сучасних українських письменників. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

Відділення  «Праксеології та культури праці»  

Кафедри Українознавства                 

Інституту Східної  Європи  Університету «Львівський Ставропігіон» 

  

В контексті вивчення українознавства потрібно вивчати сучасну європейську  

Праксеологію та культуру праці, які є невід’ємними факторами, що пронизують  

культуру  українського народу.  

Без вивчення Праксеології та культури праці сучасне наукове українознавство  не 

матиме змісту, бо не відображатимуть об’єктивних реалій розвитку українського  народу.  

Нове за формою і суттю відділення «Праксеології та культури праці» Кафедри 

Українознавства   Інституту Східної  Європи  Університету «Львівський Ставропігіон» у 

якому надасться перевага науковим економічно-комерційним дослідженням, в результаті 

принесуть комерційну вигоду і розвиватимуть інфраструктуру сучасного  наукового 

українознавства. 

Тим паче що на Європейському Заході вивчають сьогодні різнопланові  проблеми, 

праксеології та культури праці, а це означає що і на Кафедрі Українознавства                

Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» праксеологія 

повинна вивчатись.  

Тому Відділення «Праксеології та культури праці» буде ставити завдання 

комплексного дослідження вищеозначених процесів, включаючи фактори зовнішніх і 

внутрішніх впливів, з метою в подальшому напрацювання сучасної концепції 

«Праксеології та культури праці»  

Концепція «Праксеології та культури праці» опиратиметься на сучасних наукових 

дослідженнях з метою заповнення вакууму і у навчально-виховному процесі.  

Концепція ««Праксеології та культури праці» популяризуватимуться в засобах масової 

інформації незалежності України де матиме поважну слухацьку аудиторію. 

Отож, на базі Кафедри українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» у 

Відділенні ««Праксеології та культури праці» досліджуватиметься проблематика 

розвитку сучасної  Праксеології та культури праці, а  також популяризуватимуться  твори  

сучасних українських праксеологів. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

Відділення  «Української книги та книговидання» 

Кафедри Українознавства Інституту Східної  Європи  

 Університету «Львівський Ставропігіон» 
  

В контексті вивчення українознавства українська книга та книговидання є невід’ємним 

фактором, що пронизує літературу та книжну культуру  українського народу.  

Українська книга та книговидання органічно ввійшли в українську культуру більше 

ніж 1000 років тому, українознавчі студії без вивчення суті, впливу та особливостей 

українських книг та книговидання на українських землях не мають змісту, бо не 

відображатимуть об’єктивних реалій розвитку народу.  

Української книги та книговидання доповнюють великий пласт українського 

літературного надбання.  

Відділення «Української книги та книговидання» створенне щоб протистояти іншим 

книжковим впливам, оскільки маємо книжкову небезпеку від сусідньої Росії, що 

культивує сьогодні  «русский книжный мир» і вбачає Україну як частину цього 

«русского книжного мира» тому українська сучасна українська книга повинна не тільки 

перешкодити цьому впливу, але й витіснити російську книгу з літературних теренів 

України. 

Тому виділення «Української книги та книговидання» ставить завдання комплексного 

дослідження на українських землях, включаючи фактори зовнішніх і внутрішніх впливів, 

української книжної культури, з метою в подальшому напрацювання концепції розвитку 

та розповсюдження  сучасної української  книги.  

Концепція «Української книги та книговидання»  опиратиметься на сучасних 

українських наукових дослідженнях з метою заповнення вакууму і у навчально-

виховному та книжково-літературному процесі.  

Відділення «Української книги та книговидання»  популяризуватиме в засобах масової 

інформації незалежності України нові українські книги, наукові монографії, де матиме 

поважну слухацьку аудиторію. 

Отож, на базі Кафедри українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» у 

відділенні «Української книги та книговидання» досліджуватимуться, 

популяризуватимуться, презентуватимуться, розповсюджуватимуться зразки сучасної 

української книги, а також літературні, наукові книги сучасних українських вчених, 

письменників та літературознавців. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

Відділення  «Класичної  санскритології». 

 
В контексті вивчення українознавства класична українська cанскритологія є 

невід’ємним фактором, що пронизує  культуру  українського народу.  

Класична українська класична санскритологія органічно ввійшла в українську 

культуру 6000 років тому, українознавчі студії без вивчення суті, впливу та особливостей 

cучасної української класичної  cанскритології на українських землях не мають змісту, 

бо не відображатимуть об’єктивних реалій розвитку українського народу.  

Санскритологія  50-80 років ХХ століття після аналізу і вивчення суспільства втратила 

свій зміст, що бачимо на прикладі радянської літератури, яка була змушена замовчувати, 

а то й фальсифікувати великий пласт українського гуманітарного санскритичного  

надбання.  

Наслідки цієї псевдонауковості відчуваємо і нині, на 25-му році української 

незалежності, коли і надалі перебуваємо у перехідному етапі відходу від штампів 

радянської cанскритології.  

З іншого боку, є велика спокуса впасти у другу крайність секуляризованого західного 

суспільства, інфікованого вірусом споживацтва і комерціалізації, де перевага надається 

науковим дослідженням, які в результаті принесуть комерційну вигоду і не розвивають 

сучасну класичну українську cанскритологію.  

Існують на Заході й інші проблеми, не притаманні для української класичної 

cанскритології. 

 З іншого боку, маємо небезпеку від сусідньої Росії, що культивує сьогодні «русский 

мир» і вбачає Україну як частину цього «русского мира» тому сучасна класична 

українська cанскритологія повинна не тільки перешкодити цьому впливу, але й 

витіснити його з  теренів України. 

Тому Відділення «Класичної санскритології» буде ставити завдання комплексного 

дослідження на українських землях з епохи  Санскриту. 

Концепція  Відділення «Класичної санскритології» опиратиметься на наукових 

дослідженнях з метою заповнення вакууму і у навчально-виховному  процесі.  

Концепція Відділення «Класичної санскртології» популяризуватимуться в засобах 

масової інформації незалежності України де матиме поважну слухацьку та глядацьку 

аудиторію. 

Отож, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Університету  

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Класичної санскритології» досліджуватиметься 

проблематика розвитку класичного Санскриту, а також популяризуватимуться твори  

сучасних  українських  санскритологів. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

Відділення  «Християнська філософія». 
 

В контексті вивчення українознавства християнська філософія є невід’ємним 

фактором, що пронизує християнську культуру українського народу.  

Християнство і його філософія органічно ввійшли в українську культуру 1000 

років тому, українознавчі студії без вивчення суті, впливу та особливостей 

християнства та його філософії на українських землях не мають змісту, бо не 

відображатимуть об’єктивних реалій розвитку філософії українського народу.  

Атеїстичний підхід до аналізу і вивчення суспільства втратив свій зміст, що 

бачимо на прикладі радянської філософської науки, яка була змушена замовчувати, 

а то й фальсифікувати великий пласт духовного українського філософського  

надбання.  

Наслідки цієї псевдонаукової філософії відчуваємо і нині, на 24-й рік української 

незалежності, коли і надалі перебуваємо у перехідному етапі відходу від  штампів 

радянської науки та її філософії.  

Слід наголосити, що в наш час на українську християнську філософію має 

великий позитивний вплив Вселенська так Римо-Католицька Церкви.  

З іншого боку, маємо небезпеку від сусідньої Росії, що культивує філософю  

«русского христианско-православного мира» і вбачає Україну як частину цього 

«русского христианско-православного мира». 

У центрі цього псевдо філософського світу поставлене російське філософське 

православ’я «Москва - Третій Рим» з його особливостями та агресивною 

християнською філософією, яка твориться черговий міф, який різними 

філософськими інструментами насильно насаджується у свідомість українців. 

Тому є нагальна проблема комплексного дослідження філософії християнства та 

духовності на українських землях, включаючи фактори зовнішніх і внутрішніх 

впливів, з метою в подальшому напрацювання української концепції державно-

церковних, освітньо-християнських філософських стосунків.  

Концепція Відділення «Християнська філософія» опиратиметься на наукових 

дослідженнях з метою заповнення вакууму і у навчально-виховному процесі 

молоді.  

Ідеї Відділення «Християнської філософії» популяризуватимуться в засобах 

масової інформації. 

Отож, на базі Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Християнська філософія» 

досліджуватиметься  християнська філософія яка пропагуватиме філософські 

цінності на базі філософії українського  християнства. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи відділення                           

«Українського красномовства і класичної риторики» Кафедри Українознавства 

Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» 

 

В контексті вивчення наукового українознавства відділення «Українського 

красномовства і класичної риторики» посідатиме окреме важливе місце в українському 

культурному просторі зважаючи на складну сучасну мовну та культурну обстановку в 

Україні.  

Після відновлення незалежності України та, відповідно, зміни методологічної основи 

гуманітарних наук, українське красномовство і класична риторика потребує ретельного  

дослідження, підняття українського красномовства та риторики на якісно вищий рівень.  

Особливо сьогодні після Революції Гідності українців українське красномовство і 

класична українська  риторика, після зняття ідеологічних обмежень які були в епоху 

В.Януковича, відкриття доступу до архівних матеріалів дозволили розширити спектр 

досліджуваних проблем з проблем українського красномовства і класичної риторики. 

Дуже часто невирішеність питань українського красномовства і класичної риторики 

стає предметом спекуляції політичних сил і приводом конфліктів. 

 Тому наукове вивчення у Відділенні «Українського красномовства і класичної 

риторики» фактів та джерел з широким використанням нових архівних документів і 

матеріалів з українського красномовства і класичної риторики – є важливим й актуальним 

завданням української літературної та мовної культури українців.  

Актуальність досліджень у відділенні «Українського красномовства і класичної 

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

даній проблематиці, розкривають далеко не усі аспекти українського красномовства і 

класичної риторики» .  

Усвідомлення теоретико-методологічних засад дослідження проблем «Українського 

красномовства і класичної риторики»,  створення новаторських умов,  сучасних 

українських концептуальних поглядів, що визначать певні тенденції вивчення 

українського красномовства і класичної риторики як окремого, важливого мовного і 

літературного наукового напрямку.  

Отже, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Українського красномовства і класичної 

риторики» висвітлюватимуться актуальні наукові проблемами з українського 

красномовства і класичної риторики, які притаманні для сьогодення українського народу 

та  Української держави.  
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи                                     

Відділення «Українського перекладу». 
 

В контексті вивчення українознавства  переклад з української на мови 

народів Європи, передусім англійську мову, є невід’ємними складовими, що 

роблять подання для Європи стародавньої історії та культури українського 

народу.  

Сьогодні відділення «Українського перекладу» Кафедри українознавства 

буде доносити англійською мовою народам Європи українську  історію та 

культуру якій 6000 років.  

Отже без відділення «Українського перекладу»  українознавчі студії на 

європейських мовах будуть доведені до членів Європейського Союзу.  

Без перекладу основних положень наукового українознавства на 

європейські мови наші історичні та культурні, державні традиції не матимуть 

змісту, бо не відображатимуть об’єктивних реалій та розуміння європейцями 

та американцями сучасного розвитку українського народу та української 

держави.  

Робота у царині «Українського перекладу» охоплюють великий пласт  

українського духовного надбання. Тому є нагальна проблема комплексного 

перекладу на англійську мову всіх основних положень та засад наукового 

українознавства.  

Концепція Відділення «Українського перекладу»  опиратиметься на 

наукових перекладах сучасних фахівців-перекладачів з метою заповнення 

вакууму  у науково-перекладацькому процесі.  

Ідеї напрацьовані у Відділенні «Українського перекладу» будуть включати і  

перекладацькі запити як в наукових та освітніх установах та у засобах масової 

інформації. 

 Отож, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи 

Університету «Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Українського 

перекладу» будуть проводитися фахові переклади, які доводитимуть народам 

Європейського Союзу та Америки основні постулати сучасного наукового 

українознавства. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи  

Відділення  «Культури та історії Ставропігії» 

 
В контексті вивчення українознавства Відділення «Культури та історії 

Ставропігії» Кафедри українознавства Інституту Східної Європи досліджуватиме 

культуру та історію Ставропігії. 

Історична традиція та духовність є невід’ємним фактором, що пронизує 

культуру українського народу як і культуру та історію Ставропігію, яка органічно 

ввійшла в українську християнську історію культуру з XV століття тому, 

українознавчі студії без вивчення суті, впливу та особливостей впливу і поширення 

«Культури та історії Ставропігії», особливо сьогодні, коли потрібно вивчати на 

українських землях зміст історії культури Ставропігії в контексті розвитку та 

об’єктивних реалій розвитку сучасної культури українського народу.  

Слід наголосити, що культура та історія Ставропігії це також великий 

позитивний вплив як Вселенської, Української Православної так і Римо-

Католицької Церков, сьогодні особливо Української Православної Церкви 

Київського Патріархату.  

З іншого боку, маємо небезпеку впливу на  культуру та історію Ставропігії від 

сусідньої Росії, що культивує сьогодні «русский культурный мир» і вбачає Україну 

як і культуру та історію Ставропігії, як частину цього «русского мира».  

У центрі цього світу яке невілює українську культуру та історію Ставропігії,  

поставлене російське православ’я з його особливостями. Ним твориться черговий 

«православний міф», який різними політичними й інформаційними інструментами 

насильно насаджується у свідомість українських громадян.  

Тому є нагальна проблема комплексного дослідження культури та історії 

Ставропігії на українських землях, включаючи фактори зовнішніх і внутрішніх 

впливів, з метою в подальшому напрацювання концепції державно-церковних, 

освітньо-християнських стосунків на основі культури та історії Ставропігії.  

Концепція Відділення «Культури та історії Ставропігії» опиратиметься на  

наукових дослідженнях з метою заповнення вакууму і у навчально-виховному 

процесі молоді.  

Ідеї Відділення «Культури та історії Ставропігії»  можна використовувати як в 

освітніх так і наукових установах та популяризувати в засобах масової інформації. 

Отож, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Культури та історії Ставропігії»  

досліджуватиметься історія та культура Ставропігії та її вплив на сучасну 

українську культуру та історію. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи відділення «Дискусійні питання 

історії міждержавних відносин» Кафедри Українознавства Інституту Східної 

Європи Університету «Львівський Ставропігіон» 

 

 

В контексті вивчення наукового українознавства дискусійні питання історії 

міждержавних взаємин посідають окреме важливе місце, зважаючи на складну сучасну 

міжнародну обстановку.  

Після відновлення незалежності України та, відповідно, зміни методологічної 

основи гуманітарних наук, дослідження дискусійних питань історії міждержавних 

відносин вийшло на якісно вищий рівень. Зняття ідеологічних обмежень, відкриття 

доступу до архівних матеріалів дозволили розширити спектр досліджуваних проблем. 

Дуже часто невирішеність або однобічність розгляду  дискусійних питань історії 

міждержавних відносин стає предметом спекуляції політичних сил і приводом 

конфліктів. Тому наукове вивчення досвіду міждержавних відносин на основі історичних 

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

важливим й актуальним завданням української історіографії. Актуальність 

започаткованого дослідження зумовлена ще й тим, що існуючі на сучасному етапі наукові 

праці, присвячені даній проблематиці, розкривають далеко не усі аспекти.  

Усвідомлення теоретико-методологічних засад дослідження спірних питань історії 

міждержавних взаємин сприяє науковому пошуку, виробленню об’єктивних висновків, 

створення новаторських умовиводів, важливих концептуальних поглядів, що визначать 

певні тенденції вивчення дискусійних питань історії міждержавних відносин як 

окремого, важливого напрямку. Критичне використання джерельного комплексу 

дозволить з’ясувати сучасний стан, повноту і достовірність вивчення проблеми, виявити 

недостатньо досліджені питання та виробити рекомендації для подальших наукових 

пошуків. 

Отже, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Дискусійні питання історії міждержавних 

відносин» висвітлюватимуться різні точки зору на окремі спірні питання історії 

міждержавних взаємин, починаючи з найдавніших часів і завершуючи актуальними 

проблемами сьогодення. Наукова інтерпретація важких уроків співжиття народів та 

підготовка нових правил для взаємної допомоги і співпраці сприятиме уникненню 

конфліктних ситуацій в майбутньому. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи відділення «Українсько-

польських відносин та історії України»  Кафедри Українознавства Інституту 

Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» 

 

В контексті вивчення наукового українознавства українсько-польські відносини та 

історія України посідають окреме важливе місце, зважаючи на складну сучасну 

міжнародну обстановку.  

Після відновлення незалежності України та, відповідно, зміни методологічної 

основи гуманітарних наук, українсько-польські відносини в історії України посідають 

значне місце. Власне у Відділенні «Українсько-польських відносин та історії України»    

будуть проходити дослідження дискусійних питань історії міждержавних відносин 

України та Польщі, які вийшли на якісно вищий рівень. Зняття ідеологічних обмежень, 

відкриття доступу до архівних матеріалів дозволили розширити спектр досліджуваних 

проблем  з українсько-польських відносин та історії України. 

Дуже часто невирішеність або однобічність розгляду  дискусійних питань 

міждержавних українсько-польських відносин та історії України стає предметом 

спекуляції політичних сил і приводом конфліктів. Тому наукове вивчення досвіду 

українсько-польських відносин та історії України на основі історичних фактів та джерел 

з широким використанням нових архівних документів і матеріалів – є важливим й 

актуальним завданням української історіографії. Актуальність започаткованого 

дослідження українсько-польських відносин та історії України зумовлена ще й тим, що 

існуючі на сучасному етапі наукові праці, присвячені даній проблематиці, розкривають 

далеко не усі аспекти.  

Усвідомлення теоретико-методологічних засад дослідження спірних питань історії 

міждержавних українсько-польських відносин та історії України сприяє науковому 

пошуку, виробленню об’єктивних висновків, створення новаторських умовиводів, 

важливих концептуальних поглядів, що визначать певні тенденції вивчення дискусійних 

питань історії українсько-польських відносин та історії України як окремого, важливого 

напрямку. Критичне використання джерельного комплексу дозволить з’ясувати сучасний 

стан, повноту і достовірність вивчення проблеми українсько-польських відносин та 

історії України, виявити недостатньо досліджені питання та виробити рекомендації для 

подальших наукових пошуків. 

Отже, на базі Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» у Відділенні «Українсько-польських відносин та історії 

України» досліджуватимуться різні точки зору на окремі спірні питання історії, 

починаючи з найдавніших часів і завершуючи актуальними проблемами сьогодення, які 

вдосконалюватимуть співжиття народів допомоги для взаємної допомоги і співпраці, що 

сприятиме уникненню конфліктних ситуацій між українцями та поляками в майбутньому. 
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Концепція  

та перспективний план науково-освітньої роботи відділення                         

«Християнська історія»  Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи 

Університету «Львівський Ставропігіон» 

В контексті вивчення наукового українознавства відділення «Християнська історія»  

Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи вивчає дискусійні питання 

християнської історії міжнародних та міждержавних християнських взаємин всього 

багатоконфесійного християнського світу. Отже міжконфесійної християнської історії, 

яка буде вивчатися у відділенні «Християнська історія», будуть вивчатися історичні 

процеси зародження, становлення та розвитку вселенського християнства.  

Слід наголосити, що після відновлення незалежності України в основі історичної 

науки, дослідження проблем християнської історії, дискусійних питань історії 

християнства, міждержавних християнських відносин вийшло на якісно вищий рівень. 

Зняття християнсько-ідеологічних міжконфесійних обмежень, відкриття доступу до 

архівних матеріалів, зокрема Ватикану, Вселенської Церкви, Російської Православної 

Церкви та інших християнських церков, дозволили розширити спектр досліджуваних 

вселенсько-християнських історичних проблем. 

Дуже часто невирішеність або однобічність розгляду питань християнської історії 

непроведення дискусій з міжконфесійних питань християнської історії та християнської 

ідеології та культури, взаємовідносин християнських церков на основі історичних джерел 

з широким використанням нових архівних документів і матеріалів не давали об’єктивних 

наукових результатів.  

Тому у відділенні «Християнська історія» Кафедри Українознавства Інституту Східної 

Європи буде важливим завданням вивчення всієї  християнської  історіографії. 

Актуальність започаткованого вивчення всіх проблем християнської історії зумовлена 

ще й тим, що існуючі на сучасному етапі наукові праці з проблем християнської історії,  

не повністю присвячені даній проблематиці і далеко не розкривають усі аспекти 

становлення та розвитку християнства. Усвідомлення теоретико-методологічних засад 

дослідження історії християнства сприяє науковому пошуку, виробленню об’єктивних 

висновків. Тому у відділенні «Християнська історія»  Кафедри Українознавства ІСЄ буде 

створена християнська історична традиція для  утвердження важливих концептуальних 

поглядів, що визначать певні тенденції вивчення історії християнства, міжконфесійних 

християнських відносин, в тому числі й унійних процесів в християнстві, які зародили в 

тому числі й Українську Греко-Католицьку Церкву, як окремий, важливий історичний 

християнський напрямок релігійного та культурного розвитку. Критичне використання 

джерельного комплексу дозволить з’ясувати сучасний стан християнської історії для 

подальших наукових пошуків. 

Тиким чином, на Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету 

«Львівський Ставропігіон» у відділенні «Християнська історія» досліджуватимуться 

наукові точки зору на окремі спірні питання християнської історії починаючи з 

найдавніших часів і завершуючи актуальними проблемами християнського  сьогодення.  


