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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. дзьо.  

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. 
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Кафедра українознавства  
Інституту Східної Європи 

(13.01.2003р.) 

 

Внаслідок активної роботи ІСЄ за 2001-2003 роки, за погодженням з ректором 

Університету “Львівський Ставропігіон” Р.І. Мокриком, директор Інституту Східної 

Європи(ІСЄ) Університету “Львівський Ставропігіон”  В.С. Ідзьо, 13  січня  2003 

року, в ІСЄ створено Кафедру українознавства (КУ) з правом юридичної особи.  

 

2.Наказ про створення Кафедри  українознавства УЛС.   
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За період січня-березня 2003 року була напрацьована концепція Кафедри 

українознавства і вона розпочала втілюватися в життя під керівництвом засновника, 

завідувача Кафедри Українознавства професора В.С.Ідзьо, в травні 2005 року, про що 

засвідчують нижче подані документи. 

Першими науковцями Кафедри українознавства ІСЄ Університету “Львівський 

Ставропігіон” в січні 2003 року були: засновник та перший завідувач, проф. В.Ідзьо, 

проф. П.Кононенко, проф. Я.Дашкевич, проф. М.Пришляк, проф. О.Романів, проф. 

Р.Мокрик, проф. В.Грабовецький, доц. Т.Кононенко, доц. Я.Кміт, доц. В.Смичок, доц. 

О.Огірко, науковці: В.Артюх, А.Захарченко та інші. В такому складі Кафедра 

Українознавства Інституту Східної Європи  УЛС пропрацювала до 7  лютого 2005 

року. 

В подальшому 8 лютого 2005 року, у зв’язку з наданням фінансування 

Університетом “Львівський Ставропігіон”, тимчасово, на два роки,  була переведена 

на Факультет Прикладної Лінгвістики(ФПЛ), де 1 лютого 2005 року була затверджена 

в складі, ФПЛ, а 19 лютого 2005 року, таке тимчасове переведення Кафедри 

українознавства ІСЄ було затверджене ректором Університету “Львівський 

Ставропігіон”  -   Романом Івановичем Мокриком.  

 

3.Концепція діяльності  Кафедри українознавства УЛС 2003-2005 років.    
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 Засновник та завідувач, доктор історичних  наук та один із перших професорів 

Університету “Львівський Ставропігіон” (УЛС), Віктор Святославович Ідзьо, 

створюючи Кафедру українознавства (КУ) в Інституті Східної Європи УЛС  керувався 

науково-освітніми напрацюваннями вчених УЛС, які працювали  в той час під 

керівництвом  ректора, професора -  Р.І. Мокрика, за що останній 29 серпня 2003 р. 

(протокол №8), рекомендував Вченій Раді присвоїти В.С.Ідзьо звання професора, про 

що засвідчує нижче поданий документ. 

 

4.Подання ректора УЛС Р. Мокрика на присвоєння звання професора  УЛС 

директора ІСЄ, зав. кафедрою УК  В. Ідзьо   

 
5. Другий Професор Університету «Львівський Ставропігіон» - В.С. Ідзьо 
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Концепція  
Кафедри українознавства  

Інституту Східної Європи 
 (13.01.2003р.) 

 

Кафедра українознавства (КУ) Інституту Східної Європи(ІСЄ) Університету 

“Львівський Ставропігіон” здійснює комплексне вивчення історії, літератури, мови, 

культури, пов’язане з використанням усіх цих аспектів у процесі вирішення 

практичних завдань навчання студентів в умовах бурхливого розвитку інформації та 

науково-технічного розвитку суспільства. При цьому зростає потреба у фахівцях, які 

здатні вирішувати завдання в галузі комплексного вивчення історії, літератури та мови 

в узагальнюючому курсі українознавства, який полегшує обробку комплексної 

інформації в усіх галузях згаданих вище наук. 

Кафедра українознавства Інституту Східної Європи Університету “Львівський 

Ставропігіон” створює науково-освітні відділення в різних галузях науки, які 

доповнюють і розширюють спектри наукового українознавства, а саме: в галузі 

сучасного українського літературознавства, в галузі історії медицини,  в галузі 

культури українських бойових мистецтв та інших напрямках наук, які не суперечать 

основним засадам наукового українознавства і доповнюють його.  

Поглиблене вивчення всіх аспектів українознавства, загальних гуманітарних і 

мовознавчих дисциплін, комп’ютерних технологій та іноземних мов може забезпечити 

відповідний рівень підготовки фахівця з прикладної лінгвістики, що дасть можливість 

розв’язувати завдання в різних галузях, передусім у науковій та прикладній сферах. 

Слід наголосити, що кафедри українознавства відкриті сьогодні в більшості 

університетів та інститутів України. В Києві активно розвивається державний Інститут 

Українознавства Міністерства освіти та науки України (МОН), який сьогодні має 

статус національного, і який очолює академік НАН України П. П. Кононенко. Слід 

зауважити, що в Академії наук «Вища школа» України плідно функціонує відділ 

українознавства.  

Майбутньому нашої країни потрібні українознавці, які би поряд з перекладачами-

лінгвістами підтримували високий рівень української гуманітарної науки. Потреба в 

цих фахівцях зростає, зростає соціальне замовлення на спеціалістів: саме із цим 

пов’язане відкриття кафедри українознавства в Інституті Східної Європи Університету 

“Львівський Ставропігіон”, який здатний здійснювати переклади історичних та 

художніх текстів, розробляти нові методики викладання та впорядкування історичної і 

літературної термінології, допоможе оволодіти основами історичної лінгвістики. 

Для діяльності Кафедри українознавства Інституту Східної Європи Університету 

“Львівський Ставропігіон”, як і в цілому Університет “Львівський Ставропіґіон”, має 

відповідну матеріально-технічну базу та може забезпечити навчання і видання 

друкованого органу кафедри, журналу “Українознавець”, на потрібному навчально-

методичному рівні.  

Кафедра українознавства Інституту Східної Європи Університету “Львівський 

Ставропігіон” здійснюватиме підготовку спеціалістів та магістрів за кваліфікацією 

лінгвіст-інформатик, перекладач матиме також базу знань, яку забезпечить кафедра 

українознавства в галузі гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. 
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У процесі вивчення цих дисциплін на Кафедрі українознавства Інституту Східної 

Європи Університету “Львівський Ставропігіон” студент, науковець закріплює вміння 

та навички з історії, літератури, мови та культури України на високому фаховому 

освітньо-кваліфікаційному рівні та матиме можливість: 

- знати основні історичні події в українській історії, літературі, культурі, які 

об’єднує українознавство; 

- знати основні українознавчі теорії; 

- розуміти основи українознавства; 

- мати уявлення про основні етапи розвитку українознавства: історії, мови, 

культури, соціології, права, християнського віровчення, архиоастрономії, бачити 

взаємодії духовного і матеріального; 

- знати Конституцію України, права і свободи громадян, засади сучасного 

українознавства; 

-   знати соціологію і право; 

- вміти обґрунтувати свою точку зору в контексті вивчення українознавчих 

дисциплін; 

- розуміти наукову, філософську, християнську структуру  українознавства; 

- досліджувати основи археоастрономії; 

- володіти основами документознавства; 

- знати рідну мову як загальнолітературну, так і ділову, як основу українознавства; 

- розуміти значення українознавства в умовах науково-технічного прогресу; 

- розуміти значення українознавства для розбудови держави. 

На кафедра українознавства  Інституту Східної Європи Університету “Львівський 

Ставропігіон” студенти та вчені набуватимуть знання та вміння для фахового підходу 

до комплексного вивчення українознавства та лінгвістики, що є суттєво новим 

підходом до комплексного поєднання та вивчення вищезгаданих наук.  

В галузі фундаментального та професійно-орієнтованого українознавства діяльність 

кафедри українознавства має забезпечити успішну фахову діяльність студента у 

майбутньому. Ці знання базуються на формуванні під час навчання вмінь та навичок 

саме в практичному використанні історичної та філологічної науки, культурології, які 

об’єднують українозавство в різних галузях сучасних знань, передусім в практичному 

використанні прикладної лінгвістики.  

Таким чином, від отримання знання на кафедрі українознавства залежить здійснення 

у майбутньому професійної діяльності фахівця-лінгвіста. 

Необхідні та достатні знання, отримані на кафедрі українознавства, передбачають: 

- вести діалог з історії, філології, культурології в необхідному колі професійного 

спілкування; 

- обґрунтовувати свою точку зору з українознавчих аспектів у будь-якій професійній 

ситуації; 

- адекватно розуміти професійно-орієнтовану мову; 

    - вміти вирішувати будь-які практичні українознавчі завдання. 

Для реалізації програм українознавства розроблені технології навчання, які 

ґрунтуються на використанні найсучасніших методик (як вітчизняних, так і 

закордонних) і передових засобів навчання: нових підручниках, посібниках з 
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українознавства, аудіо-, відео- та інтернет-матеріалах, різних видах українознавчої 

наочності.  

Сьогоденна методика українознавства передбачає включення у навчальні технології 

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

сучасного українознавства. 

Технології українознавства передбачають залучення матеріалів (підручників, аудіо- 

та відеоматеріалів), які мають українознавче спрямування і виступають як основа 

набування студентами знань про нашу країну, історію, мову та культуру. 

Українознавство в контексті лінгвістичних досліджень вивчає також побут, 

історіографію, релігієзнавство.  

Концепція вивчення українознавства на факультеті прикладної лінгвістики 

передбачає забезпечення високого рівня самостійної роботи над дослідженнями в 

галузях як української історії, літератури, культури, так і лінгвістики. 

При вивченні циклів українознавства основною метою є оволодіння основами 

української історії літератури та культури на кваліфікаційному рівні, щоб забезпечити 

всі необхідні знання для вивчення основ контрастивної лінгвістики.  

Для успішного розв’язання завдань українознавства, які пов’язані з розвитком нових 

лінгвістичних технологій, необхідне гармонійне поєднання трьох головних 

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

комп’ютерною технікою, обізнаності з головними аспектами сучасної української 

культурології. 

Роль сучасного українознавства полягає у формуванні, вивченні та використанні 

інформаційних потоків, які базуються на рідній українській історії, мові, культурі, з 

використанням спеціалізованої структурно-лінгвістичної бази. 

Чільні місця тут займають такі аспекти: 

 українознавча база даних; 

 українознавчі інтернет-ресурси; 

 вивчення та формування нових українознавчих баз даних як фахівцями-

професіоналами, так і початківцями-студентами; 

 введення у безперервний українознавчий процес навчання нових освітніх 

та наукових програм. 

Глобальним напрямком розвитку Кафедра українознавства Інституту Східної 

Європи Університету “Львівський Ставропігіон” є наукові дослідження та публікації 

наукових досліджень у фаховому журналі “Українознавець”. Крім того, випускники 

Кафедри українознавства (КУ) Інституту Східної Європи Університету “Львівський 

Ставропігіон”, які отримають знання на кафедрі українознавства, зможуть продовжити 

вдосконалення цих знань на кафедрі пошуковцями або аспірантами.  

Таким чином, для підготовки студентів на Кафедрі українознавства Інституту 

Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон” має передбачати 

функціонування всіх електронних фахових носіїв як в Україні, так і поза її межами, що 

дасть змогу випускникам Університету мати необхідну теоретичну підготовку та 

відповідні практичні навички з усіх напрямків теоретичного та практичного 

українознавства й сприятиме заповненню цієї лакуни в системі сучасних знань. 

Програми Кафедра українознавства Інституту Східної Європи Університету 

“Львівський Ставропігіон” грунтуються на вивченні світового досвіду 

українознавства. 
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На Кафедрі українознавства досягається розширення загальноосвітніх знань, як це 

відбувається в усіх вузах як України, США, Канади, Європи, так і Росії, Польщі та 

інших в першу чергу європейських країн.  

Так, наприклад, створені й активно функціонують кафедри українознавства в 

Польщі при Варшавському Університеті, в Українському державному університеті 

міста Москви, в Українському Вільному Університеті в Мюнхені. Українознавтво 

розвивається в українській системній освіті в США, Канаді, Великій Британії та 

Німеччині. 

Створена Світова Науково-Методична Рада українознавців, яку очолює академік П. 

П. Кононенко. Ця Рада бере шефство над кафедрами українознавства, надає їм 

всебічну допомогу, проводить форуми та щорічні міжнародні наукові конференції 

українознавців. 

Слід наголосити, що сьогодні українознавство,  Кафедра українознавства Інституту 

Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон” орієнтується на профільний 

державний заклад - Інститут Українознавства МОН України, який очолює та 

координує діяльність усіх світових українознавчих кафедр, створює українознавчі 

програми для конкретних кафедр, надає фундаментальну допомогу, робить усе 

можливе, щоб система підготовки спеціаліста – лінгвіста-інформатика, перекладача та 

викладача іноземної мови – за участю кафедри українознавства, забезпечила високий 

фаховий рівень майбутніх фахівців-українознавців.  

Ця концепція Кафедра українознавства Інституту Східної Європи Університету 

“Львівський Ставропігіон” розширює діяльність Інституту Східної Європи 

Університету “Львівський Ставропігіон” для підготовки фахівців-українознавців, 

передбачує можливість удосконалення навчального процесу, що диктується 

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

стає ключовим фактором у системі Міністерства освіти та науки України. 

(Уклав Концепцію  Кафедри українознавства Інституту Східної Європи УЛС  

засновник та завідувач  -  доктор історичних наук, професор  В.С.Ідзьо) 

10.13.2003р. 
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Кафедра українознавства  
Інституту  Східної  Європи  

Університету «Львівський Ставропігіон» – 

Львівський Філіал  
Національного науково-дослідного інституту Українознавства 

Міністерства Освіти і Науки  України 

 
Співпрацю Кафедри українознавства Кафедра українознавства Інституту Східної 

Європи Університету “Львівський Ставропігіон” в 2003-2005 роках  підтримало 

керівництво Національного науково-дослідного інституту Українознавства МОН 

України, який очолював, засновник наукового  українознавства,  доктор філологічних 

наук, професор, академік-українознавець, професор Кафедри українознавства УЛС з 

2003 року  -  Петро Петрович  Кононенко. 

 

6.Засновник  та завідувач  Кафедри українознавства Інституту Східної  Європи  

Університету “Львівський Ставропігіон” професор В.С. Ідзьо             та директор 

Національного науково-дослідного інституту Українознавства МОН України, 

професор Кафедри українознавства  Університету “Львівський  Ставропігіон”  

П.П. Кононенко. 

Між Національним Науково-Дослідним Інститутом Українознавства Міністерства 

Освіти і Науки України та Кафедра українознавства Інституту Східної Європи 

Університету “Львівський Ставропігіон”  була укладена офіційна угода про співпрацю 

та підпорядкування Кафедри українознавства Університету “Львівський 

Ставропігіон”, як структурного, львівського підрозділу, Філіалу, Національного 

Науково-Дослідного Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України  
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В грудня 2012 року угода без змін знову була пролонгована, про що засвідчують 

копії розміщених нище документів. 
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7.Договір між Національним науково-дослідним Інститутом Українознавства 

Міністерства Освіти і Науки України та Кафедрою українознавства Інституту 

Східної  Європи УЛС.  
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Передмова головного редактора 

The first word of the editor-in-chief 

Журнал «Українознавець»  є новим науковим досягненням молодої генерації українських вчених після 

Помаранчевої  Pеволюції, завдання яких вільно  висвітлювати та втілювати українознавство як систему  

історичних, філологічних та філософських знань в українське науково-культурне та освітнє життя. 

Журнал «Українознавець» покликаний реалізувати українські наукові та освітні цінності, які 

напрацювали  і сконцентрували українські вчені упродовж віків і особливо протягом останнього століття.  

«Українознавець» буде удосконалювати в новому столітті українське історичне, філологічне та 

філософське світобачення в контексті історичної, мовної та філософської концепції поступу Української 

держави, а також – у світлі прогресу науки та освіти, які розвиває сучасна європейська та світова гуманітарна 

наукова думка…У контексті просування української наукової та освітньої системи до стандартів Болонського 

процесу та наукових друкованих органів універсистетів країн Європи, «Українознавець» буде науковим та 

просвітницьким  виданням кафедри українознавства факультету прикладної лінгвістики Університету 

«Львіський Ставропігіон».  Журнал  поєднає роботу та досвід, як і кращі  досягнення та традиції науково-

освітньої діяльності Інституту українознавства Міністерства освіти і науки та його друкованого органу 

«Українознавство», який ось уже упродовж десятьох років  є фаховим журналом з  українознавчої 

проблематики, очолює вищезгадане видання засновник та основоположник наукового українознавства, доктор 

філологічних наук, професор, академік, директор Інституту українознавства МОН  України П. Кононенко. За 

таких обставин журнал «Українознавець» об’єднає  зусилля вчених кафедри українознавства факультету 

прикладної лінгвістики  Університету «Львівський Ставропігіон», який очолює ректор, професор  Р.Мокрик, 

Кафедрою українознавства Українського державного університету міста Москви який очолює ректор, доктор 

історичних наук. професор В.Ідзьо з науково-освітньою структурою Інституту українознавства Міністерства 

освіти та науки України, яку очолює  академік П.Кононенко, задля координації та спільної  роботи з науково-

освітніх програм українознавства, які розробляє та впроваджує Науково-дослідний інститут українознавства 

Міністерства освіти та науки України. 

 «Українознавець» стартує в епоху великих надій та сподівань української нації, яка через чотирнадцять 

років своєї незалежності потребує розбудови наукової та освітньої концепції національної історії, філології та 

філософії, впровадження новітньої українознавчої системи знань в українську освіту та науку. Завдання 

журналу «Українознавець» полягає у тому, щоб досліджувати і розвивати перспективні напрямки вивчення 

вищезгаданих українознавчих студій, вдосконалювати методологію  і введення в педагогічну практику 

системи знань, що є одним із ключових завдань цього видання. «Українознавець» з наукового погляду 

розвиватиме українську гуманітарну систему знань, буде систематизувати та аналізувати гіпотези та концепції 

попередніх епох та поколінь істориків, філологів та філософів щодо сучасних науково-освітніх потреб  науки в 

плані розбудови  держави та українського суспільства, рідної мови, як це вимагає сучасне українознавство. 

  Вперед, «Українознавець» ! – виходь на тернистий шлях пізнання науки та розвитку української 

освіти! Розправляй свої крила після Помаранчевої революції, гуртуй українських вчених, які  в різних умовах 

та реаліях  в попередню епоху тоталітарного режиму не втратили надії та снаги у розбудові високого 

українського рівня освіти та науки на основі української державності та національної ідеї.  

«Українознавець»! –  розвивай попередні українські науково-освітні цінності для досягнення своєї мети!                                                        

 Головний редактор – Віктор Ідзьо 

                                                                                      Editor-in-chief –Viktor Idzio 

 
Ректор  Українського Університету м.Москви, професор  Університету «Львівський Ставропігіон». 
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Переднє  слово - Introduction 

     
      У житті завжди є належні підстави для радості. На цей раз причиною піднесеного настрою є вихід у 

світ першого номера журналу «Українознавець» – друкованого органу науково-дослідного Інституту 

українознавства Міністерства освіти і науки України та кафедри українознавства факультету прикладної 

лінгвістики Університету «Львівський Ставропігіон». 

     Радісно й тому, що журнал, редагований лауреатом премії ім. академіка І.П.Крип’якевича,  доктором 

історичних наук, професором, академіком Міжнародної академії наук Євразії,  щойно, заслужено 

обраним академіком Академії Наук Вищої Школи України по відділу українознавства - Віктором 

Святославовичем Ідзьо. 

Науковий журнал Українознавець вийшов надзвичайно актуальним, змістовним і оформленим за 

найвищими стандартами. Науковці, освітяни, громадськість одержали ще одне авторитетне джерело 

знань  з наукового українознавства про Україну і світове українство. 

     Не менш радісно, що журнал став свідченням справжньої скоординованої співпраці колективів Києва 

(Інститут українознавства), Москви (Український Університет м. Москви) та Львова (Університет 

«Львівський Ставропігіон»), що є добрим знаком можливості ефективного співробітництва всіх 

міжнародних центрів та сил українознавства. А це важливо й тому, що українство, його історія, мова, 

культура, освіта, наука - є феноменами всепланетарними і потребують комплексного, системного 

дослідження та висвітлення. 

     Вихід журналу «Українознавець»  є знаменною віхою всіх професійно-патріотичних сил, котрі чують 

виклики часу й реально дбають про успіхи державотворення в Україні та про розуміння своєї ролі у 

здійсненні своєї історичної місії. 

     Віриться, що добрий початок матиме гідне продовження.                       

                                         Петро Кононенко, академік, директор НДІУ  

           Petro Kononenko, academiciar, director SRIU MES 
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                                        Редакційна рада та редколегія наукового журналу 

«Українознавець» від щирого серця вітають засновників та колектив 

Інституту Українознавства Міністерства Освіти та Науки України  

з 15- ти літтям! (1992-2007рр.) 

 
Переднє слово головного редактора 

The first word of the editor-in-chief 
 

Науково-дослідний Інститут Українознавства (1992-2007) - 

ровесник  незалежності Української держави! 

     Не можемо не радіти з того приводу, що Науково-дослідний Інститут українознавства 

Міністерства освіти і науки України, є ровесником відновленої незалежності Української держави. 

Тим більше, що ця історична реалія відображає діяльність Інституту в контексті розвитку відновленої 

Української державності. Інститут українознавства розвернув свою діяльність одразу на другий рік  

після проголошення Незалежності, а це цілих 15 історичних  років злету... 

Приємно привітати Інститут українознавства, ще й тому, що він є не тільки ровесником 

становлення Української держави,  а й відновлення стародавніх традицій української науки та освіти, 

створення відповідної сучасної концепції українознавства, принципів розвитку у відновленій 

Українській державі української історії, літератури та мови. Упродовж 15 років Інститут 

українознавства розвиває методології та теорії в системі освіти, створює програми і підручники для 

середньої й вищої школи, веде підготовку кадрів для освітніх закладів.  

Слід наголосити, що до 15 - ти літнього ювілею Інститут українознавства підійшов з серйозним 

науковим доробком:   у різних галузях  гуманітарної науки видано понад 100 монографічних 

досліджень та півтори тисячі статей з проблем  Україна-етнос,   Україна-природа, - мова, держава і 

нація, - культура, Україна у міжнародних зв’язках, ментальність, доля, історична місія.  

Важливим етапом і щорічним виміром роботи Науково-дослідного Інституту українознавства 

стали проведені 15 міжнародних наукових конференцій та конгресів (зокрема – з мови та освіти), а 

також видання  з 2000 року – журналу «Українознавство», з 2005 року журналу «Українознавець». 
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  Сьогодні далеко за межами України відомі надзвичайно вагомі надбання Науково-дослідного 

Інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, його невтомних  вчених, їх 

новаторські наукові дослідження й відкриття з питань українознавства, що важливо як для 

внутрішнього, так і міжнародного життя України, її історії, літератури, мови, культури, мистецтва, 

великих традицій та перспектив в майбутньому. 

Знаменно, що такий ключовий науково-дослідний заклад очолює від самого початку заснування 

основоположник наукового українознавства – доктор філологічних наук, професор, академік Петро 

Кононенко. 

Переконані, що в контексті просування Української держави до наукової та освітньої системи 

Європейського Союзу і, зокрема, до стандартів Болонського процесу, Інститут українознавства 

Міністерства освіти та науки України  поєднає роботу та досвід, як і  кращі  досягнення та традиції 

науково-освітньої роботи  відомих європейських наукових та освітніх закладів та їх історичні 

традиції. 

Все це дає підстави наголошувати, що Інститут українознавства Міністерства освіти та науки 

України упродовж 15 - ти  років очолюваний досвідченим фахівцем з проблем наукового 

українознавства, доктором філологічних наук, професором, академіком Петром Кононенком на 

вірній дорозі. 

Віримо, що під керівництвом  академіка Петра Кононенка обрана стратегія та тактика Науково-

дослідного Інституту українознавства  послужать розбудові української науки та освіти в 

Українській  державі... 

Головний редактор – Віктор Ідзьо 

                                                                                                 Editor-in-chief –Viktor Idzo 

 
Головний редактор В.С.Ідзьо, Т.П.Кононенко - член редколегії  

наукового  журналу  «Українознавець». 
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Редакційна рада та редколегія наукового журналу “Українознавець” від щирого серця вітають   члена   

Редакційної  Ради,  доктора історичних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу 

історичних та теоретико-методологічних проблем  українознавства Інституту Українознавства 

Міністерства освіти та науки України,  Ярослава Калакуру  з  70 - ти літтям! 

Українознавець за  покликом серця! 

 
(до 70 - річчя від дня народження, члена редакційної ради Українознавця, 

доктора історичних наук, професора Ярослава Калакури) 

         24 вересня 2007 р. виповнюється 70 років від дня народження відомому українознавцю, історіографу, 

авторитетному джерелознавцю  архівної справи, доктору історичних наук, заслуженому професору Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  провідному співробітнику Науково-дослідного інституту 

українознавства Ярославу Степановичу Калакурі. Про попередній  життєвий і творчий шлях, науковий доробок 

вченого уже немало було сказано в ряді біобібліографічних публікацій, оглядах та рецензіях 
1
. Новий рубіж, до 

якого в своєму житті прийшов Ярослав Степанович дає підставу привернути увагу ще до однієї яскравої грані в 

його творчості, як видатного дослідника і педагога у царині українознавства –– науки самопізнання й 

самотворення українського народу, виховання його нового покоління в дусі високої любові до своєї Вітчизни й 

свого народу, відданості справі побудови вільної незалежної України. 

      Ярослав Степанович народився в селі Рудники  Підгаєцького повіту тоді ще Тернопільського воєводства 

Другої Речі Посполитої в простій селянській родині. Його дитинство, як більшості однолітків, пов’язане з 

драматичними роками війни, окупаційним гітлерівським режимом, героїкою національно-визвольних змагань, з 

труднощами повоєнних  лихоліть. Після семирічки закінчив  Коломийське педучилище (1955 р.), учителював у 

сільській школі на Прикарпатті. Заочно здобув історичну освіту в Чернівецькому державному університеті (1963 

р.) та пройшов аспірантську підготовку в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. В 1968 р. 

захистив кандидатську, а в 1980 р. докторську дисертації.  

           Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1964 р. в Івано-Франківському педінституті (нині 

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника). З осені 1972 р. до сьогодення, тобто впродовж 35 

років, діяльність Ярослава Калакури безпосередньо пов’язана з Київським університетом. Він був заступником 

директора з наукової і навчальної роботи Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при 

Київському державному університеті ім.. Т.Г.Шевченка, доцентом, професором цього Інституту. З 1981 по 1989 р. 

працював проректором з навчальної роботи  університету, директором Інституту суспільних наук, відтак завідував 

кафедрою архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, в складі якої продовжує працювати й нині на 

посаді професора. Я.Калакура багато зробив для успадкування і збагачення традицій першої в Україні 

архівознавчої та джерелознавчої кафедри, закладених  професорами Федором Шевченком, В’ячеславом 

Стрельським та Володимиром Замлинським. З участю і під їх керівництвом були створені нові навчальні плани та 

програми для спеціальності “Архівознавство”,  підготовлені та опубліковані: навчальний посібник 
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“Джерелознавство історії України” (1998 р.), підручники “Архівознавство” (1998, 2002), “Історичне 

джерелознавство”(2002). У 2004  р. побачив світ курс лекцій Ярослава Калакури “Українська історіографія”, 

рекомендований Міністерством освіти і науки як навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей 

вузів України. Ця праця привернула до себе особливу увагу і не лише студентів, а й науковців та освітян. Тепер 

все більш стає зрозумілий і в українознавстві. Зокрема, що без усвідомлення причин та тенденцій в трансформації 

наукової думки складно, якщо взагалі можливо, зрозуміти як і чому саме таким постало і розвивається наукове 

знання, чому такими бачаться його головні етапи (періодизація) і, що із того необхідно врахувати при вироблені 

стратегії наукового поступу та підготовці кадрів наукових дослідників. 

Обшири, проблематика, характер історичного самопізнання, як вважає Ярослав Степанович, тепер стали 

такими, що без оволодіння допоміжними галузями знань і технологіями їх застосування не можна творити науку 

на її сучасному більш високому рівні. Наукове осмислення вказаних та деяких інших аспектів добування цілісного 

знання та поширення його результатів через освіту, засоби масової інформації, стає все більш вагомим у пошуку 

істини, визначенні характеру й спрямованості процесу самопізнання. Вчений глибоко переконаний, що неможна 

пізнавати об’єкт, тим більше творити науку про нього, не дослідивши засоби пізнання власну спроможність дати 

реальну картину процесу пізнання. Саме ці важливіші складові розвитку науки в Україні і українознавства 

зокрема, стали об’єктом глибокого і системного дослідження та викладу його результатів у названій праці 

Ярослава Степановича Калакурою. 

І хоч за формою видання подається як курс навчальних лекцій, прочитаних студентам, та не в меншій мірі 

воно має привернути увагу і як вагоме самодостатнє наукове дослідження. 

Його визначають такі якості, як: концептуальна довершеність, чітка теоретико-методологічна визначеність, 

історична аргументованість, логічна ясність думки. Коли ж додати, що все це зроблено з глибоким розумінням 

проблеми та ще й досвідченим педагогом-методистом, то можна передбачити, що видання стане подією і в науці, і 

в освіті та вихованні. Відмінною особливістю праці, де концептуально, за змістом і формою історія розвитку 

історичної думки розглядається як процес, що розвивається в органічній єдності з буттям народу, робить її 

особливою цінною і переконливою в утвердженні погляду україно знавців, що самопізнання народу буде незмінно 

наближатись до оптимального тільки на його інтегративній, синтезній основі. Для навчального процесу доброю 

ілюстрацією може стати й приклад самого дослідника-педагога, зокрема процес усвідомлення ним місця і ролі в 

науці джерельної бази, історіографії наукової думки та власне, становлення його як джерелознавця й історіографа. 

І це дійство носить тут не стільки особистісний характер, бо проливає світло на проблеми становлення та розвитку 

самої української науки. Зміст, структура, стиль виконаної роботи, як і інших праць ювіляра, постають в 

органічній єдності і саме тому сприяють найбільш повному дослідженню та вивченню сутності та проблем 

розвитку української наукової думки.Ли ше перелік проблем та напрямків українознавчих досліджень здійснених 

Я.С.Калакурою в якості провідного наукового співробітника відділу історичних і теоретико-методологічних 

проблем НДІУ МОН України наочно ілюстрував наскільки органічним він бачив зв’язок в процесах формування 

джерельної, історіософської та теоретико-методологічної бази науки. 

Тільки за останні роки ним здійсненні дослідження: “Методологічний інструментарій україно знавця”, 

“Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни”, “Міфологізація української історіографії в 

добу хрущовської відлиги”, “Історична пам’ять як чинник самоідентифікації українців”, “Історіографічні джерела 

українознавства І пол. ХХ ст.”, “Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства”,  “Основні етапи формування 

джерельної бази з історії української державності”, “Історичний антропологізм як методологічний принцип 

українознавства”, “Народ без ідеї, що храм без Бога”, “Національна ідея як українознавча проблема”, “Методи 

українознавчого дослідження”, “Мова як об’єкт та інструмент історичного дослідження”, “Безперервність та 

наступність національної історичної освіти: українознавчий зміст”.           

 Ярослав Калакура причетний до заснування в університеті ім.Т.Г. Шевченка Інституту українознавства, 

в якому плідно працює до сьогодення як провідний науковий співробітник відділу історичних та теоретико-

методологічних проблем українознавства. Досить широкий діапазон тематики українознавчих досліджень 

ученого, але її стрижнем були і залишаються проблеми теорії, історії та  методології українознавства. До 

заслуг  Я.Калакури на ниві українознавства справедливо відносять  внесок у опрацювання його  історичних, 

історіографічних, джерелознавчих, теоретичних та методологічних засад, у обґрунтування  категоріально-

понятійного апарату інтегративної науки про Україну та українців, її наукової періодизації, а також шляхів її 

впровадження в систему науки і освіти.. В царині джерельних основ українознавства вчений опрацював 

критерії і принципи класифікації  джерел, сучасну методику їх атрибуції і використання.  

 В українознавчому доробку Ярослава Калакури, який має загалом історичну спрямованість, досить 

виразно проглядається чотири умовних напрями: а) теоретико-методологічні праці ; б) студії з історіографії та 

джерелознавства; в) українознавства; дослідження світоглядно-виховної та освітньої функцій українознавства. 

Їх об’єднуючим і синтезуючим  стрижнем виступає глибоке усвідомлення вченим незамінимої ролі 

українознавства як цілісної та інтегрованої системи знань про Україну і українців, могутнього засобу їх 

самопізнання.             
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Хоч шлях Ярослава Калакури  до українознавства був складним і суперечливим, але він мав природно-

генетичне коріння, оскільки базувався на національній свідомості і християнських моральних орієнтирах, які 

прищепили йому батьки з дитинства. В науково-педагогічній діяльності ученого, як і більшості його ровесників, 

простежується  два періоди: радянський і пострадянський, які помітно різняться, насамперед, зміною  

історіософських та методологічних підходів, глибиною і характером теоретичного осмислення історичних подій і 

фактів, ступенем об’єктивності їх оцінки. Набутий ним у радянські часи великий досвід науково-організаційної, 

педагогічної та громадської роботи дістав нове дихання в умовах незалежної України, по-новому розкрився його 

дослідницький і педагогічний талант, рельєфно окреслилась  громадянська позиція. До честі історика віднесемо і 

те, що він самокритично оцінює деякі свої 1970-1980-х рр., відмежувався від ідеологічних стереотипів 

тоталітарної доби. Заради справедливості зазначимо, що Я.Калакура і в радянські часи досить чітко демонстрував 

свою українськість, за що не раз піддавався критиці з боку ідеологів “злиття націй” і борців з українським 

націоналізмом. Однією  з прикметних рис Я.Калакури як ученого і педагога є підвищена увага до підготовки 

професійних істориків, науково-педагогічних працівників. За оцінкою студентів і аспірантів, колег по роботі, його 

навчальні лекції, а читає він дуже важливі і досить непрості нормативні та спеціальні курси, здебільшого 

авторські, як наприклад:  “Загальна історіографія” з елементами теорії історії та історіософії, “Українська 

історіографія”,   “Методологія історичного пізнання”, “Джерела з історії української державності”,  ”Джерельний 

комплекс з історії українського руху опору”, “Архівна система України”, “Архівний менеджмент”  та ін., 

відзначаються високою науковістю, доступністю і методичною досконалістю. Велику увагу приділяє професор 

студентській науковій роботі, керівництву аспірантами, консультуванню докторантів та дослідників-пошукачів. 

Під його науковим керівництвом та консультативній допомозі захищено 12 докторських і майже 40 кандидатських 

дисертацій. Він був головою Спеціалізованої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій, членом 

експертної ради ВАКу з історичних наук, нині працює в двох  спеціалізованих радах, виступає офіційним 

опонентом на захистах. 

     Самовіддана і багаторічна науково-педагогічна, навчально-методична, організаційна і громадська діяльність 

Ярослава Степановича принесла йому суспільне  визнання і авторитет. Він академік Академії наук вищої школи,  

удостоєний почесного звання Заслуженого працівника вищої школи України, Відмінник освіти України, 

нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради, рядом медалей, лауреат 

нагороди Ярослава Мудрого, премії Василя Веретенникова, відзначений почесними знаками міністерства освіти і 

науки Петра Могили, Антона  Макаренка. Та як найвищу нагороду знаний професор і учений розглядає повагу 

студентів, аспірантів, колег по роботі, закоханість дружини Марії Михайлівни, любов синів Віктора та Олега, 

невісток Віолетти та Ірини, онуків Ярослава та Богдана, підтримку друзів.       

        Всі, кому довелося працювати і спілкуватися з Ярославом Степановичем, відзначають його мудрість та 

інтелект,  кипучу енергію, велику працездатність, відданість справі, самоорганізованість і вимогливість, активну 

громадянську позицію, які органічно поєднуються з чуйністю і доброзичливістю, небайдужістю до людей. Він 

любить українське довкілля, чарівну природу Галичини і Прикарпаття, садівник-аматор.  Своє сімдесятиріччя 

вчений зустрічає у доброму настрої, сповнений оптимізму, життєвих і наукових планів. То ж побажаємо ювіляру 

надійного здоров’я, наснаги, подальших успіхів на ниві українознавства, родинного щастя і творчого довголіття. 

Леонід ТОКАР, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділом історичних та 

теоретико-методологічних проблем українознавства НДІУ, член редколегії наукового 

журналу “Українознавець”. 
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           Редакційна рада та редколегія наукового журналу “Українознавець” від 

щирого серця вітають   члена   редколегії,  доктора філософських, політичних 

наук, професора,  отця – мітрата  Михайла Пришляка  з  85 - ти  літтям! 

 
Переднє слово головного редактора 

The first word of the editor-in-chief 
Вітаючи з 85-ти літтям та науковими досягненнями  українського вченого отця доктора 

філософських, політичних наук, професора Михайла Пришляка, наголосимо, що він як вчений 

розпочав втілювати наукове українознваство, філософію, політологію  в 1992 році по прибуттю в 

Україну з Риму. Йому вдалося внаслідок широкоглядних філософських та політичних знань швидко 

включитися в українське науково-освітнє та культурно-релігійне життя. 

Отець доктор, професор Михайло Пришляк був просто покликаний Богом реалізувати розвинуті  

українські наукові та освітні цінності, які напрацював вподовж усього свого життя в вищих учбових 

та наукових закладах Західної Європи, зокрема в Римі. 

Тому включившись в активну участь в формуванні редакційної ради та редколегії наукового 

журналу “Українознавець” отець доктор, професор Михайло Пришляк взяв на себе обов’язок 

розвивати українське історичне, філологічне та філософсько-релігійне світобачення в контексті 

розвитку історичної, мовної та філософської концепції розвитку Української держави. Взявши  за 

основу новітні історико-філософські концепції по питаннях розвитку науки та освіти, він  сьогодні 

розвиває в Україні сучасну європейську  гуманітарну наукову думку. 

 В контексті просування Української держави, наукової та освітньої системи  до стандартів 

Болонського процесу, наукових друкованих органів, зокрема журналу “Українознавець”, отець 

доктор філософських, політичних наук, професор Михайло Пришляк став активним членом 

редакційної ради та редколегії журналу “Українознавець”. 

В журналі “Українознавець” він  поєднує роботу та досвід, як і кращі  досягнення та традиції 

науково-освітньої роботи, яка напрацьована ним в аналогічних наукових виданнях  Західної Європи. 

Подаючи нові концепції та наукові праці по історії філософії, отець Михайло Пришляк розуміє, 

що в час  незалежності, українська наука та освіта потребує розбудови нової концепції  української 

історії, філології та філософії в контексті розвитку  сучасної української нації та української 

національної ідеї, впровадження новітньої українознавчої системи знань в українську освіту та науку 

в чому  бажаємо йому подальшої наснаги...                                                                      

Головний редактор – Віктор Ідзьо 

                                                                                                 Editor-in-chief –Viktor Idzo 
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Редакційна рада та редколегія наукового журналу “Українознавець”     

вітають видатного письменника, історика літератури, мовознавця, 

редактора і видавця, професора української мови та перекладача класиків світової літератури, 

літературознавця і громадського діяча  Яра Славутича з 90 - літнім ювілеєм! 

 
Переднє слово 

 

Життєве кредо: “Здобути щастя мушу, що не було б, усім   наперекір”   Яр Славутич 

 

     11 січня 2008 року минає 90 років від дня народження Григорія Жученка, відомого у мистецьких колах 

як Яр Славутич. Його життєвий шлях не був встелений пелюстками троянд, хоча його боротьба завжди 

завершувалася успіхом. Ще зовсім підлітком довелося зазнати арешту, холоду і недоїдання, пережити 

страхіття голодомору 1933 року, смерть своїх рідних, яким він присягнув розповісти всю правду світові про 

цей жахливий злочин сталінської системи. Згодом під час ІІ світової війни змушений був пережити страшну 

смерть своєї дружини та одноденної доньки, які згоріли у полум’ї вогню від рук фашистських загарбників. І 

лише згодом після втечі з України і навіть Європи доля усміхнулася йому лише на американському континенті 

у 1949 році. Згодом почалося більш-менш спокійне життя, яке дало змогу зосередитися на наукових працях, 

літературній та громадській діяльності. 1960 року письменник переїжджає з Америки до Канади, у цій країні 

почав працювати на посаді професора Альбертського університету, де викладав українську мову й літературу 

та деякі курси зі славістики. Проте завжди і всюди звертався він до теми своєї рідної та поневоленої країни, 

більшість назв поетичних циклів свідчать про любов до України: “Співає колос”, “Херсонські сонети”, 

“Київська слава”, “Запорожці” тощо, а збірка “Живі смолоскипи” оспівує кожну конкретну особистість, яка 

зуміла своїм талантом прославити Україну в часи поневолення, в цьому полягає велика заслуга автора. Лише 
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не так давно його досягнення починають вливатися в український літературний процес, як зазначає 

М.Сивокінь, до нас знову заговорили письменники, несправедливо замовчані й забуті, а наше завдання – це 

вміння правильно прочитати важливу сторінку української літератури, дати їй глибоку оцінку, щоб в історії ці 

твори і  видатні постаті зайняли своє місце, належне їм за найвищим правом.    

     Творчість Яра Славутича широко відома серед світового українства, а також в Україні. Його поетичні 

твори видавалися німецькою, французькою, угорською, білоруською, польською, румунською та італійськими 

мовами, що свідчить про великий талант письменника і світове визнання. Його ліричні та ліро-епічні  творіння 

приваблюють своєю романтичною духовністю та неокласичними висотами, захопленням минувшиною та 

сучасністю, всеосяжним охопленням світової та української культури загалом. У митця простежуємо також 

експресивні моменти творчої екзальтації та імпресіоністичне захоплення відтінками такого прекрасного і 

мінливого світу. Звичайно, така вправність у майбутнього митця з’явилася не відразу. У 1936 році юнак 

показав свої поетичні спроби Володимирові Сосюрі, який порадив поїхати до столиці. Згодом у Києві 

М.Рильський порадив “вчитися в інших, але неодмінно залишатися самим собою”. Завдяки В.Свідзинському, 

що прихильно ставився до нього, перші вірші Яра Славутича були надруковані в харківському “Літературному 

журналі” (1938-1939). Після цього два вірші вмістив М.Рильський у київському журналі, де був редактором 

відділу поезії. Зразковими щодо наслідування для поета залишалися неокласики: Максим Рильський і Микола 

Зеров,  Михайло Орест та Олег Ольжич, що і є зрозумілим, адже стосовно жанрово-стильового визначення 

творчости Яра Славутича зараховують до течії неокласицизму і частково – неоромантизму.       

     Як мовознавець він відомий у багатьох країнах, де за його підручниками навчаються англійськомовні 

учні. Крім того, поет є членом Національної Спілки письменників України, лауреат премії літературного 

фонду імені І. Франка (Чикаго), премій Української Могилянсько-Мазепинської академії наук у Канаді, понад 

40 років займався бібліографічною діяльністю. Як зазначають дослідники, у другій половині ХХ ст. на Заході 

розвинулась бібліографія українських видань, а також видань різними мовами про Україну. Один із видатних 

науковців, що спричинився до збагачення української бібліографії – це доктор Яр Славутич, тоді професор 

Альбертського університету, що в Канаді. 

Хоча більшу частину свого життя поет провів поза межами України, однак його серце завжди 

залишалося зі своєю Батьківщиною, для якої він зміг набагато продуктивніше прислужитися в еміграції, ніж у 

себе  вдома, в неволі. Саме там, у вільній країні зміг повністю розквітнути його талант на повну силу і 

збагатити літературний процес в Україні новими здобутками.  

Тож від щирого серця вітаємо, шановний професоре, з ювілеєм!  Бажаємо довголіття, наснаги, міцного духу і 

творчого натхнення! 

Літературний редактор наукового журналу “Українознавець”        

Андрій Захарченко 

 
Головний редактор В.Ідзьо, О.Огірко - член редколегії  наукового  журналу  «Українознавець» 
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30 років науково - педагогічної праці(1979-2009), та        

20 років науково - педагогічної співпраці (1989-2009), 

головного редактора “Українознавця” Віктора Ідзьо та  

члена Редакційної Ради  Ярослава Дашкевича 

 
Переднє  слово 

З великою приємністю спостерігаю зростання журналу «Українознавець». Тематика стає 

багатограннішою, науковий рівень підвищується, коло авторів поширюється.  

Велика заслуга в цьому головного редактора журналу, доктора історичних наук, академіка  

Віктора Ідзя. Необхідно, щоб «Українознавець» доходив до наукового і ненаукового читача 

проблеми, явища, факти, про які повідомляє журнал твердо входили до наукового  світу. 

Перед редакцією виникає важке завдання збільшувати наклад видання, а  це в наших сьогоднішніх 

умовах не просто, та залучати  до авторства дальших прихильників «Українознавця». 

Ярослав  Дашкевич 
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почесний доктор Академії наук  Вірменії,  

професор Українського Університету міста Москви,  

академік Української Вільної Академії наук (США),  

член  Редакційної   Ради   

наукового журналу «Українознавць» 
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Міністерство освіти і науки України 

Національний науково-дослідний Інститут українознавства 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

Natіonal Scientific Research Institute of  Ukrainian  Studies 

Друкується за рішенням  Редакційної  Ради  журналу Українознавець 

протокол № 1  від 25  квітня  2010 р. 

The journal is published according to the decision of  the Academic Council of   

Connoisseur of  Ukraine,  transactions  №1, April 25, 2010 r. 
 

Число IХ - 2010 р.,  присвячене 50 - ти ліллю з дня народження  засновника та головного  редактора 

Українознавця, доктора історичних наук, професора, академіка Віктора Ідзя(1960-2010рр.), та 80 - ти літтю з 

дня народження  члена  Редакційної Ради та Редколегії доктора філолгічних наук, професора, академіка Петра 

Кононенка(1930-2010рр.), та 5 – ліття з часу  заснування та виходу журналу Українознавець(2005-2010рр.).  

У IХ-й випуск Українознавця  ввійшли праці вчених  та рецензії  з Івано-Франківська,  Львова,  Києва,  

Харкова,   Москви  та   Мінська  які  досліджують проблеми  українознавства.  
 

Українознавець - Connoisseur of  Ukraine 
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Науковому  журналу  Українознавець  5 років  (1995 - 2005рр.)! 

Засновнийку та головному  редактору  Українознавця  

Віктору Ідзю -  50 років (1960 - 2010рр.)! 

Члену  Редакційної  Ради  та  Редколегії  Українознавця  

Петру  Кононенку - 80 років (1930 - 2010рр.)! 

 
Переднє слово 

20 – ти літня наукова співпраця  філолога Петра Кононенка та  історика Віктора Ідзя  кристалізувала  новий 

науковий журнал  ”Українознавець”, що виходить у Львові  у продовж  5 - ти років (1995 – 2010pp.). 

За короткий  час журнал “Українознавець” став відомим в науковому житті історичної та філологіної науки 

Української держави, світової української діаспори. У своїх ІХ випусках, які вийшли за 1995-2010 роки 

журнал “Українознавець” не наслідував притаманну для українських часописів передньої доби кількісну 

тенденцію. Передусім, головний редактор, Редакційна Рада та Редколегія керувались  якістю та новизною 

наукових праць. 

За  нових історичних обставин, що склались в українській науці після “Помаранчевої революції”, 

опираючись на вимоги ВАК України та Болонської конвенції, “Українознавець” став новим фаховим 

гуманітарним журналом, який не дублює жоден з існуючих в Україні  наукових журналів і керується своєю 

власною науковою концепцією та стратегією, які  розвивають українську історичну та філологічну  науку. 

Перші п’ять років “Українознавець” затведржувався Вченою Радою Інституту  Українознавства  МОН 

України. Сьогодні в зв’язку з вступом МОН України в Болонський освітній та науковий процес для 

підтверження фахового рівня Українознавця потрібно виключно рішення кваліфікованих фахівців Редакційної 

Ради та Редколегії, відповідно з історії та філології де згідно фахової кваліфікації  Редакційна Рада складається 

з не менше шести, відповідно до вимог, докторів історичних та філологічних наук.  Як відомо з попередніх  

чисел  Українознавця, з 2005 по 2010 роки  Редакційна Рада Українознаця, за участь в якій  у продовж 5 - ти 

років, Редколегія висловлює  велику подяку, скаладалася з високого рівня кваліфікованих фахівців з 

української історії та філології, що в цю пору дає право головному редактору, Редакційній Раді  самостійно 

приймати рішення в затвердженні кожного наступного числа журналу. Цим Редколегія Українознавця, 

наголошує, що Українознавець в подальшому для затверження наступного числа з поданими науковими 

працями, як вільний, незаангажований сучасними бюрократичними навантаженнями, науковий журнал, 

керуватиметься фаховою компетенцією вчених Редакційної Ради Українознавця, настановами ВАК України та 

Болонської конвенції до наукових статтей та рецензій, вимоги до яких, для авторів,  зосереджені в Пам’ятці.                                                                        

                                                                                                   Головний редактор – Віктор Ідзьо      

                                                                                                 Editor-in-chief –Viktor Idzio 
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Українському державному університету в Москві – XX років! 

 (1992-2012рр.) 

 
Виступ  ректора, доктора історичних наук, професора, академіка В.С.Ідзьо на засіданні  Вченої Ради з  

нагоди  ХХ-ти ліття  Українського державного університету міста Москви(1992-2012рр.)! 

Отець  УГКЦ  міста Москви  благословляє Вчену  Раду, колектив  Українського державного 

університету міста Москви  в час його  ХХ-ти  ліття  на  подальшу  науково-освітню  працю! 

Ось і пройшло 20  важких і  активних років  діяльності  єдиного за всю багатовікову історію  Росії 

Українського державного університету  в  Москві(УУМ)!(1992-2012рр.).  

Вже у 1992 році ректорат УУМ, під час реєстрації та розбудови Українського державного університету 

в Москві, зрозумів прописну істину Кузьми Пруткова: «Спасіння потопаючих, справа рук самих потопаючих». 

Однак не дивлячись на всю важкість науково-освітньої діяльності в Росії, Український державний університет 

в Москві за час 20-ти літнього функціонування(1992-2012рр.) зробив багато, щоб розбудити українську 

діаспору в Росії, з наукової точки зору з’ясовувати її  запити і потреби.  

Будучи єдиним державним освітньо-науковим закладом за всю багатовікову історію української 

діаспори в Росії, вперше кінці ХХ століття, на межі тисячоліть, та в першій чверті ХХІ століття, Український 

державний університет в Москві надав українську вищу освіту українцям в Москві та в Росії, з наукової точки 

зору вивчав проблеми зародження, становлення та розвитку української діаспори в Росії, українсько-російські 

відносини в нових історичних реаліях,  в  яких опинилися українців Росії після розвалу радянської імперії.  

Через призму 20-ти ліття(1992-2012рр.) ректорат, вчена рада та колектив Українського державного 

університету в Москві в 2012 році опинилися  сам на сам  у протистоянні з новими проявами російського 

реваншизму, українофобії та великодержавного шовінізму в Росії. В умовах демократії в Росії та розвитку 

дружніх взаємостосунків між українцями та росіянами, УУМ мав би бути в Росії у ХХІ столітті 

найуспішніший український діаспорний вищий освітній та науково-дослідний заклад, як приклад для всього 

решти українського світу, однак цього за 20 років не сталось і на жаль, мрії українців в єдиний демократичний 

період історії  Росії не збулись…  

Сьогодні в час 20-ти літнього ювілею(1992-2012рр.) Український державний університет в Москві  у 

важких умовах російської реальності, терору, провокацій та дискридитацій творить українську науку в Москві 

та Російській Федерації, яку напрацював на Міжнародних наукових конференціях, які проводились 

колективом УММ  в  Росії  та  Україні у 1997-2012 роках  та у XVІIІ  томах   Наукового  Вісника...                          

                                                              Ректор Українського державного університету в Москві,  

                                                              головний редактор  наукового журналу «Українознавець», 

                                                                           доктор історичних наук, професор, академік  -   Віктор Ідзьо 
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З новою силою і енергією  науковий  журнал «Українознавець» продовжує крокувати під 

невтомним редагуванням доктора історичних наук, професора, академіка відділення українознавства 

Академії Наук Вищої Школи України Вікора Ідзя на ниві українознавства в лоні реформованого 

Національного науково-дослідного Інституту  українознавства та  всесвітньої  історії  Міністерства 

освіти і науки молоді та спорту України, який і на всі решту часи надає «Українознавцю» свій гриф 

та право фахового редагування та видання в інфраструктурі наукових видань Національного 

науково-дослідного Інститутуту українознавства та  всесвітньої  історії  Міністерства освіти і науки 

молоді та спорту України, що затверджено  новим офіційно  договором   від  1 вересня  2012 року. 

Водночас розуміючи і підтримуючи наукову та видавничу специфіку  журналу «Українознавець», 

Національний науково-дослідний Інститутут українознавства та  всесвітньої історії Міністерства 

освіти і науки молоді та спорту України залишає за головним редактором,  редакційною радою та 

редколегією «Українознавця» право формування та затвердження  до друку  наукових праць. 
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 член  Редакційної Ради  та Редколегії  
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Кафедра   українознавства 
Українського державного  університету  в  Москві, 

Редакційна рада  та  редколегія  наукового  журналу  «Українознавець»  

вітають  українську  громадськість з  200 - літтям Тараса  Шевченка(1814 -2014рр.)! 

 
Згідно з останнім переписом  населення Російської Федерації, який  був оприлюднений недавно в Засобах 

масової інформації  Російської Федирайії(РФ)  на теренах  Росії  залишилося у 2014 році всього 1, 93 мільйона 

українців. Це вже що схоже на українську діаспору  США та Канади. За статистичними дослідженнями  

М.Мартинової  в  Москві у 2014 році із принаймі до 1 млн. українців, що проживало на 2000 рік, залишилося 

154 тис., 104 українці. Попри окозамилювання властиве статистичній службі РФ, цифра 1,93 млн. українців в 

Росії  і в Москві 154 тис, 104 чоловік показова… Вона засвідчує про несприятливі умови проживання 

українців у  Росії та її столиці Москві, відсутність в українців права на національну культуру, освіту, науку 

участь в бізнесі та політиці. 

Власне сьогодні у 2014 році  в час святкування українцями  РФ 200-ліття з дня народження українського 

Мойсея - Тараса Григоровича Шевченка, можемо говорити про повне політичне безправ’я українців Росії. 

Антиукраїнські акції навколо роботи Української бібліотеки в Москві, заборона  національної культурної 

автономії українців в Росії, заборона і ліквідація Об’єднання українців Росії, цькування терор та дескридитація 

Українського Історичного Клубу міста Москви, обмеження діяльності та нефінансування Українського 

державного університету в Москві демонструють лише крихту тих проблем з якими щоденно стикаються 

українці в Москві та Росії. 

За відсутністю будь-якої інформаційної бази(газет, радіо, телебачення) українці в Москві, Росії не 

спроможні захищати свої права, тому чимало українців за минулі роки виїхали і продовжують виїзджати з 

Москви та регіонів  РФ  в Україну… Звичайно російська влада по своєму трактує різке зменшення числа 

українців в РФ., зокрема процесами асиміляції українців та небажанням організовувати своє громадське, 

освітнє, наукове, культурно-релігійне середовище… 

Однак факти говорять, що влада РФ оголосила українцям справжній терор та тероризм в якому українці у 

2014 році опинилися сам на сам з проявими українофобії, великодержавного шовінізму та небажанням 

задоволення російською владою національних, освітніх, наукових та культруно-релігійних портеб, що й 

спричинило і буде в подальшому спричиняти українців до переселення  в  Україну…  

                                                                  © Віктор Ідзьо,   доктор історичних наук, професор, академік  
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Зразок подання статті в науковий журнал  

 «Українознавець». 
УДК 94 (477)  

Володимир Баран 

Анти, сіверяни чи руси? 

  

Анотація: У статті подається проблема з історії України ІХ століття, зокрема, з’ясовується питання 

появи норманів-русів в середовищі автохтонів антів, полян та сіверян. 

Основний акцент концентрується на племінних взаємовідносинах слов’ян, автохтонів України та 

норманів “варягів”, хозарів та фіно-угрів. 

Ключові слова: Анти, руси, поляни, древляни, сіверяни, східнослов’янська єдність, давньоруська 

народність.  

 

 Підходячи до “Повісті минулих літ” як до історичного джерела, де датована, а навіть не датована вступна 

частина відповідає історичним реаліям (за винятком окремих легендарних епізодів, які не важко виділити), то 

дискусії про норманство, слов’янство чи іранство русів втрачають свій сенс. 

Об’ємний пласт лінгвоісторичної літератури, присвячений цій проблемі, значною мірою заполітизованої, 

набуває переважно історіографічного значення. Київський літописець чітко, впевнено й однозначно 

висловлює свою позицію з цього питання. Він знає норманів-русів, до яких належить і київська династія 

князів  Рюриковичів.  Оскільки в часи літописця князі вже ослов’янилися, а очолена ними держава,, 

отримавши назву Русь, поступово поширювала її на племінні об’єднання, що входили до неї (“поляне иже 

ныне зовомая Русь”), то він, ніби передбачаючи полеміку, вважав за необхідне довести і пояснити нащадкам 

походження князів і цієї назви. 

Називаючи всі чотири північно-східні племена (чудь, словени, кривичі і весь), що посилали посольства 

“…за море, до варягів, до Русі”, - літописець пише: “Бо так звали тих варягів – русь, як ото одні звуться 

свеями (шведами), а другі – норманами, англами, інші готами, отак і ці”[8,c.12-16].  

Літопис, Бертинські анали й перші договори київських князів з Візантією, на наш погляд, дають, 

порівнюючи, найбільш виразний джерельний матеріал для розуміння складних, часто непередбачено 

сплетених в єдиний клубок міжетнічних відносин слов’янських племінних об’єднань і різних груп степових 

номадів, хозарів, норманів (“варягів”) напередодні виникнення Київської держави.  В інших джерелах “русь” 

як озброєні загони, купці чи посольства згадуються лише принагідно і слабо піддаються або не піддаються без 

натяжок, історичним реконструкціям. Звідси така велика кількість різних суперечливих концепцій, історична 

сутність яких час від часу дещо змінюється, уточнюється, але більш під тиском політичних обставин, ніж з 

огляду на перегляд старих чи появу нових джерел. 

Ми вже в одній із статей, а також монографії проаналізували концепцію Б.О.Рибакова про росомонів-

русів[2,c.15-27], підхоплену багатьма радянськими дослідниками. Суть концепції зводиться до того, що багаті 

скарби VI-VIII ст. Середнього Подніпров’я  мартинівського та перещепинського типів належали племенній 

верхівці слов’янського племені русів. Останнє, на думку Б.О.Рибакова, утворилося внаслідок сармато-

слов’янського симбіозу. Воно поглинуло всі інші подніпровські племена й утворило область, яка пізніше, в 

часи Київської держави, отримали назву “руської землі”. Згодом ця назва поширилась на всю державу, відому 

як Київська Русь. Вже V- VI ст. роси або руси, за Б.О.Рибаковим, витісняють давні імена слов’янських 

(антських) племен – полян, деревлян, полочан, сіверян та інших і утворюють східнослов’янську єдність – 

основу майбутньої давньоруської народності[14,c.86-88].  

Наступні дослідження і виявлення нових місцезнаходжень скарбів мартинівського типу в ареалі і на 

поселеннях пеньківської культури антів, а також колочинської культури, показали, що вони належать 

останнім, як це доводив О.О.Спіцин ще у 1928р[5,c.10-23]. Що стосується скарбів перещепинського типу 

(Перещепин, Глодоси, Келагеї, Нові Санжари та ін.), то О.К.Амброз та інші дослідники довели, що скарби 

фактично є багатими елітними поховання тюркських номадів  [1,c.109-23]. Разом цей пласт багатих знахідок 

співпадає у часі з інтегративними процесами на межі Степу і Лісостепу, що відбувалися в середовищі 

болгарських, аварських та антських племенних елітних груп. Як відомо, саме кочовики, особливо їх еліта, з 

найдавніших часів накопичувала у своїх руках великі багатства, які нерідко потрапляли разом з ними в 

могилу. На відміну від них, слов’яни V- VIІ ст. не залишили нам багатих елітних поховань, хоч за писемними 

джерелами відомі імена слов’янських племенних вождів (Бож, Мусокій, Ардагаст, Пірогаст, Межамир та ін.). 

При цьому необхідно підкреслити, що ні в одному із писемних джерел імена слов’янських князів у 

додержавний період не згадуються у зв’язку з русами. Усі знахідки, що належать до мартинівського типу, 

разом становлять 24 місцезнаходження – це скарби, закопані перед загрозою пограбування, яку становив для 

слов’янського землеробського населення та його еліти номадський Степ. У кінці VIІ – на поч. VIІІ ст., за 
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археологічними матеріалами, простежується також інфільтрація правобережного населення склавінів в області 

антів та їх інтеграція. Недавно з’явилася навіть концепція (І.О.Гавритухін, А.М.Обломський), за  якою антська 

племінна еліта закопала скарби у зв’язку з приходом сюди склавінів[4,c.140-148]. І хоч вона виглядає дещо 

надуманою щодо воєнної загрози, яку для антів становили склавіни, факт переходу правобережного 

склавінського населення на лівий берег Дніпра незаперечно підтверджений археологічними матеріалами. Цей 

процес був тривалим і мирним, тому ховати скарби не було причин. Варто пригадати, що в VIІ ст. був 

закопаний скарб і на території давнього Галича, де жили склавіни. Належність скарбів мартинівського типу 

антам підтверджується не тільки тим, що вони  включають один і той самий набір речей, а й тим, що наявні в 

них речі знаходять собі аналогії  серед металевих виробів слов’янських ремісників і нерідко відповідають 

кам’яним відливним формам із ремісничих майстерень, відкритих як на антських, так і на склавінських 

поселеннях (Скибинці, Семенки, Бернашівка, Зимне). Якщо порівняти карти розповсюдження скарбів VІ-VIІ 

ст. мартинівського типу  з картами пеньківської і колочинської культур, то неважко переконатися, що 

переважна їх кількість знаходиться в межах і навіть на поселеннях цих культур. Це визначає їх належність 

антській верхівці в цьому регіоні. 

Отже, скарби мартинівського типу, як і пеньківська культура, належали антам, відомим у Середньому 

Подніпровії за писемними джерелами. Наявність деяких з них в ареалі Колочинської культури свідчить про 

інфільтрацію антів у райони Верхнього Подніпров’я, де у ІІІ-VIІІ ст. основною групою було слов’янське 

населення київської та колочинської культур, що поступово слов’янізувало балтський субстрат.  

В основу своєї концепції про належність скарбів слов’янським русам Б.О.Рибаков поклав 129-й параграф 

праці готського історика Йордана “Гетика”, написаної в середині VI ст.[7,c.91-92]. Він  інтерпретує етнонім 

“росомони” як “русские люди” і припускає, що в складі лісостепових слов’янських племен, внаслідок сармато-

слов’янського симбіозу, “… окреслилось близько ІV ст. плем’я “росів”, які жили очевидно в південній частині 

слов’янського світу, найближчий до готів на р. Рось[14,c.86]. Але з контексту §129  “Гетики” випливає, що 

термін “gens” вжитий тут Йорданом не в значенні племені, як вважає Б.О.Рибаков, а в значенні роду,, “клану”, 

як його тлумачить О.М.Анфертьєв (не плем’я, а рід росомонів – як “ingente Amala” – рід 

Амалів)[15,c.113,c.155]. На користь того, що Йордан писав про рід росомонів, а не про плем’я, свідчить і 

конкретика цього абзацу. Йордан називає імена сестри (Суніхільда) та братів (Сар та Аммій). У тексті 

“Гетики”, де йдеться про племена, по імені називаються, як правило, лише вожді (рекси) чи їх найближче 

оточення. О.Анфертьєв вважає, що співставлення імені роду росомонів (“Rosomonorum gens”) з “… етнонімом 

русь не має під собою ніякого грунту”[15,c.155]. Тому поняття “Русь”, “Русская земля”, що нібито означають 

майже споконвічну етнографічну, мовну, політичну єдність східних слов’ян, а пізніше – давньоруську 

народність на величезному просторі від Вісли до Волги і від Балтійського до Чорного морів, надумане і 

нереальне. Писемні джерела для кінця ІV – початку VIІ ст. засвідчують слов’янських антів, а не русів, які, за 

Б.О.Рибаковим, мали становити ядро майбутньої літописної “Руської землі” у Середньому Подніпров’ї[11,c. 8-

15]. 

Не посилюють концепції про інтеграційну діяльність легендарних слов’янських росів у ІV- VIІ ст. і дані, 

наведені Б.О.Рибаковим із  географічного нарису сирійського автора з середини VI ст. Захарія Ритора або 

Псевдозахарія. 

Легендарний народ “hrws” (грос, ргос), що, за Псевдозахарієм, живе на північ від не менш легендарних 

амазонок, також не може бути визнаний за слов’ян-русів. Ці казкові неозброєні люди-велетні, “яких і коні 

носити не могли із-за ваги їх тіла”, краще вписуються в міфологію, ніж у реальність. Крім того, лінгвісти 

пояснюють “hrws” (рос, рус) як іранські форми “rouka”/“ruk”, що означає “світло”, “блискучий”, “білий”. 

О.М.Трубачов приводить багато прикладів ономастичної термінології Північно-Причорноморського регіону, 

що більш-менш співвідноситься з цими термінами, але він також виводить їх від індоіранської основи 

“ruksa/rus(s)a”, що означає “світлий”, “білий”[16,c.223]. Він допускає, що у Приазов’ї, в Північному 

Причорномор’ї і Тавриді міг існувати етнос з назвою “роси”, яка пізніше була перенесена на слов’ян. 

Приєднавшись до поглядів О.М.Трубчова, В.В.Седов, на основі  археологічної ситуації в цих регіонах, 

вважає, що асиміляція іраномовних скіфо-сарматів Північного Причорномор’я слов’янським населенням 

відбулася в час існування черняхівської культури (ІІІ – IV ст.), до появи тут тюркських номадів. Це  

припущення було б  логічне, коли б справді на берегах Чорного моря були відкриті слов’янські пам’ятки IV – 

VII ст. Але їх тут немає . Відомі численні сарматські, скіфо-сарматські або гото-сарматські, а пізніше – 

тюркські могильники. З приводу білявого народу, що живе у першій половині І тис. н.е. у степах Північного 

Причорномор’я, хочу вказати на повну відсутність у цьому регіоні навіть елементів слов’янської матеріальної 

культури на сарматських могильниках у період черняхівської культури. Разом із цим пригадаємо, що Аміан 

Марцелін пише про наявність  там красивих аланів із світлим волссям[7,c.275-276] . Отже, світлі люди, що 

жили у причорноморських степах, не обов’язково повинні бути  слов’янами, на що натякає і О.М.Трубачов. У 

всякому разі , нам не вдалося жодного разу у степах Дніпровського Причорномор’я виділити  будь-які 

пам’ятки першої половини І тис. н.е., які можна було б зв’язати із слов’янами, хоча ми займалися їх пошуками 

багато років. Слов’янські пам’ятки першої половини І тис. н.е. відкриті лише у лісостеповій частині України. 
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Отже, росомони – це сарматське родове ім’я. Термін “hrws”  сирійця Псевдозахарія у лінгвістичній 

літературі пояснюється не як іменник – назва якоїсь етнічної групи, а як прикметник “біляві” (“біляві люди”). 

Це означення через названі вище причини не відносяться до слов’ян. Спроба вичленити русів із етнонімів 

“росомони” або “роксолани”, розділяючи їх на дві частини (такі спроби відомі з XV–XVII ст.) типу 

роксолани=рос-алани=алани-роси,  виявились неспроможними. 

Нещодавно (1999 р.) з’явилося нове монографічне історико-археологічне дослідження В.В.Сєдова 

“Древнерусская народность”, де зроблена ще одна спроба виділити серед слов’янських старожитностей 

археологічні пам’ятки русів, але вже на  матеріалах іншого хронологічного зрізу. Тепер  у центрі своїх 

побудов В.В.Сєдов поставив волинцівську археологічну культуру кінця  VII–IX ст. Дніпровського 

Лівобережжя, в ареалі якої існував крупний “Каганат русів”,  що тримав у постійному страху Хозарію[17,c.50-

82]. 

Ця культура досить добре вивчена українськими археологами та інтерпретована як старожитності 

літописних сіверян, які “…сіли на Десні і по Сейму, і по Сулі.
i
. Останнім належить і роменська культура VII–

X ст., що є наступним хронологічним етапом волинцівської[8, c.3]. 

Волинцівська культура обрана В.Сєдовим не випадково. Територіально вона межує з Хозарським 

каганатом, представленим в археологічному відношенні салтівським поселеннями , городищами і 

некрополями. Як відомо з літопису, носії волинцівської культури – сіверяни перебували у сфері впливу 

Хозарії  і платили данину. Порівняно високорозвинена Хозарська держава справляла економічний і 

культурний вплив на своїх сусідів. Тому волинцівська старожитності дещо виділяються серед інших 

східнослов’янських культур високим рівнем залізоробного  ремесла і металообробки взагалі, землеробства і 

навіть блиском імпортної високохудожньої досконалої гончарної кераміки, Це, як і скарби, про що йшлося 

вище, підходить вибраному, майже хоризматичному племені русів, яке за В.Сєдовим, утворивши свій каганат, 

вершило історичні долі всіх  східних слов’ян. 

Друга причина вже не є чисто археологічною. Вона випливає з того, що, на думку В.Сєдова, можна знайти 

в писемних джерелах свідчення про русів, які дозволяють помістити їх у “каганат” у межах ареалу 

волинцівської культури, поряд з Хозарією. Для цього В.Сєдов використав журнал спостережень франкського 

уряду за подіями у Північному Подунав’ї, відомий у літературі як “Опис міст і областей Північного Дунаю”, 

іменований “Баварським географом”. Його дослідники, зокрема О.Назаренко, О.Пріцак, О.Трубачов, 

Й.Геррманн, Г.Ловмянський та інші, вважають першою згадкою про русів (Ruzzi) у латино-германському 

варіанті[3,c.21-26]. Але  на цьому виразність джерела кінчається. В.Назаренко, який найдетальніше опрацював 

це джерело, датує його другою половиною ІХ ст.[10,c.40-45], а це – фінал волинцівської культури і початок 

роменської. Отже, це дані – синхронні не волинцівській, а роменській культурі. З іншого боку, VІІІ-ІХ ст. – це 

період активності вікінгів у Європі. У цей час на території угро-фінів та північно-східних слов’янських 

племінних союзів закріплюються нормани (варяги) і збирають з них данину. “В лето 6367 (859) имяхо варязи 

изь за моря на чуди и на словенех, на мери и на всехь кривичех”[10,c.8]. Але ці, другі історичні реалії В.Сєдов 

опускає, хоч археологія засвідчує, що в Ладозі у ІХ ст., ще до покликання князів, жили як слов’яни, так і 

нормани-варяги. Це стосується й інших городищ північно-східної частини слов’ян. 

Із списку  етнообластей (civitates) обираються ті, які відносяться до східноєвропейського ареалу. Серед них 

Caziri (хозари),  після яких Ruzzi (руси), після них Forsderen, Liudi,  Fresiti. За послідовністю назв у списку 

В.Сєдов поселяє русів в ареалі волинцівської культури на північний захід від Хозарського каганату. Forsderen 

Liudi читаються як одне складне слово з давньоверхньонімецької – Forsderriliudy і вважаються деревлянами 

(лісними людьми);[ Fresiti (за Й.Геррманном – з давньоверхньонімецької мови (Freisassen – “вільні 

люди”)[6,c.164-165], тобто на думку В.Сєдова, мешканці поля – поляни. Правда, тут є одне неузгодження. Як 

відомо, літописні поляни займали регіон, що лежить між деревлянами і волинцівською культурою, що не 

відповідає послідовності списку[22,c.194-200]. Крім того, і Forsderen, і Liudi, і Fresiti – це за списком 

“Баварського географа” окремі назви етнообластей, тому їх інтерпретація, а тим більше місце на карті Європи 

не ясні, їх можна  і навіть слід вважати невизначальними. Й.Геррманн вважає, що етнообласті “Баварського 

географа” зафіксовані відповідно до напрямів торгових шляхів[6,c.164-165].  

Отже, в нього етнообласті: Ruzzi, Forsderen, Liudi,  Fresiti незалежно від того, як він їх інтерпретує, 

знаходяться між хозарами (Caziri) та уграми (Ungare) у Причорномор’ї, тобто південніше від регіону 

волинцівської культури, на Дніпрі. 

Дещо по-іншому представляє собі список civitates “Баварського географа” О.Назаренко і вже зовсім інакше 

читає його О.Пріцак[13,c.44-45,c.53]. 

О.Назаренко, як і Г.Ловмянський, Й.Геррманн та ін., розділяє етноназви на групи за торговими 

магістралями
ii
. Він зводить їх до чотирьох груп, позначаючи цифровою нумерацією.  1-ша група з першої 

частини списку (№ 3-17) веде свій перелік з півночі на південь уздовж кордону Франкської держави; 2-га –  

Сілезько-Лужицька група (№54-64); 3 – група, що відповідає балтійсько-волзькому торговому шляху (№42-48) 

з можливим північно-причорноморським продовженням (№49-53). Через велику кількість неідентифікованих 

назв велика центральна група civitates (№18-40) не може бути підведена під будь-яку закономірність. Для 
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нашої теми найважливішою є третя група civitates, прив’язана до балтійсько-волзького торгового 

шляху[19,c.164-165]. За О.Назаренком, сюди входять етнообласті від назви Прішани (Prissani) до назви Угри 

(Ungare). Ідентифікація трьох перших (Prissani, Velunzani, Bruzi) не зовсім ясна, але серед них вписана назва 

Bruzi (Пруси), тому їх локалізація на північному торговому шляху допустима. Четвертий за порядком списку 

етнікон Вісунбейри (Vuizunbeire). Він приблизно визначається О.Назаренком як весь. Отже, його відношення 

до балтійського шляху зрозуміле. (В.Сєдов цей етнікон визначає як волиняни?). Безсумнівно, з волзьким 

шляхом зв’язані Caziri (хозари), а між ними й уграми  (Ungare), що у ІХ ст. кочували в Причорномор’ї, стоять 

у списку Ruzzi (руси), Forsderen, Liudi, Fresiti, Seravici, Lukolane. Усі спроби ідентифікації останніх п’яти 

етніконів, на нашу думку, безуспішні. Навіть Lukolane, якщо їх співвідносити з лучанами, випадають із групи, 

поєднаної назвами хозар та уграми. Тому визначати за ними локалізацію русів, перетворивши останніх на 

Руський каганат, як це робить В.Сєдов, принаймні занадто сміливо і ризиковано[17,c,50-82]. Отже, до їх 

однозначної ідентифікації вони ніяк не можуть служити історико-географічними реперами. 

О.Пріцак, який присвятив лінгвістичному та історичному аналізу “Баварського географа” як джерела, 

багато сторінок праці “Походження Русі” повністю заперечує, що тут ідеться про слов’янських русів із 

Середнього Подніпров’я. На його думку, в останній чверті VIII ст. цю назву перенесла до Північно-Східної 

Європи Рутено-фризько-норманська торговельна компанія, що сформувалася в Галії під назвою “Русь”. Саме 

цих русів фіксує “Географ Баварський”, що складений в імперії Каролінгів[13,c.40-45,c.53].  

Отже, етнікони із списку етнообластей, де велика їх кількість не піддається перевірці і не може бути 

визначена, дуже ризиковано, а то й просто недопустимо ставити в основу відповідальних історико-

археологічних реконструкцій. 

Уже сам факт того, що В.Сєдов поселяє русів ІХ ст. у лівобережному Середньому Подніпров’ї[17.c.50-58], 

Й.Геррманн[6,c.160-168] та О.Трубачов – в Азовсько-Причорноморському регіоні[16,c.221-225], а О.Пріцак у 

регіонах, де діяла Рутено-фризько-норманська торгівельна компанія, говорить про рівень невизначеності 

“Баварського географа” як історичного джерела[13,c.40-45]. Якщо вважати ймовірною спробу О.Назаренка 

зв’язати ідентифіковані етнікони пруси, хозари, руси, угри з балтійсько-волзьким торговим шляхом[10,c.15-

42], (навіть при тому, що він повертає в бік Причорномор’я), то з цього ніяк не випливає, що руси середини ІХ 

ст. – це слов’яни – носії волинцівської культури, і що жили вони в цей час  до приходу норманських князів – 

Рюриковичів, у Середньодніпровському Лівобережжі, як вважає В.Сєдов[18,c.194-200]. 

В історичній реконструкції В.Сєдова це виглядає так: частина черняхівського слов’янського населення в 

симбіозі з сарматами під тиском гунів наприкінці ІV-V ст. переселилася з Північного Причорномор’я в далеке 

Самарське Поволжя. Тут воно створює іменьківську культуру. В кінці VІІ на початку VІІІ ст. носії 

іменьківської культури вже в зовсім іншій іпостасі переселяються у Середньодніпровське Лівобережжя і 

створюють тут Каганат русів, представлений археологічно волинцівською культурою. Типологічний зв’язок 

між іменьківською та волинцівською культурами пояснюється наявністю в їх керамічних комплексах 

високоякісних гончарних посудин та виготовлених за їх зразком поодиноких проголошених ліпних горщиків. 

У керамічних комплексах на волинцівських пам ятках дійсно присутні високоякісні гончарні посудини 

салтово-маяцьких зразків. Вони разом складають близько 10%  посуду. На іменьківських пам’ятках (і то не 

всіх) – це лише окремі рідкісні знахідки. Все це, на нашу думку, свідоцтво хозаро-болгарських культурних 

впливів на обидві культури. За виразом дослідника волинцівської культури С.Юренко, гончарна високоякісна 

кераміка, що присутня в її комплексах, є “іншокультурними впливами”, що засвідчують етнічну 

неоднорідність населення Дніпровського Лівобережжя[19,c.244-250]. В усіх культурах, що перебували під 

впливом Хозарського каганату, такий посуд,  характерний для салтово-маяцьких старожитностей – присутній, 

В.Сєдов не приводить ніяких доказів, які б свідчили про відхід великої групи черняхівського населення з 

Нижнього Дніпра на Волгу. Писемні джерела, зокрема Йордан та Прокопій Кесарійський подають відомості 

про відхід черняхівських готів та аланів на Дунай і не знають готських відселень у Поволжя. Одним 

невиразним наземним житлом, відкритим на Старо-Майнському городищі в Ульяновській області, яке нібито 

може мати аналогії на вельбарських і тих черняхівських поселеннях, де жили готи, пояснити переселення не 

готів-германців, а слов’янських великих груп із черняхівського ареалу на Волгу нелогічно і неможливо. На 

цьому городищі і на інших поселеннях іменьківської культури відкриті численні квадратні житла – 

напівземлянки з центральним стовпом, близькі до жител київської культури. Вони і належали слов’янським 

переселенцям у Поволжі. 

Слід вважати надуманим слов’яно-іранський симбіоз у черняхівській культурі Північного Причорномор’я, 

де сарматські матеріали відомі, але немає слов’янських, про що говорилось вище. Немає ніяких даних, що 

саме цей симбіоз – і є руси, які спочатку пішли на Волгу, а звідти вже у вигляді іменьківсько-волинцівської 

культури повернулися на Дніпро і створили тут “Руський каганат”. З приводу слов’яно-іранського симбіозу 

висловився недвозначно О.Трубачов. Він вважає, що іранське походження слова “Русь” позбавлене 

лінгвістичної опори [16,c.22-224].  

Питання витоків волинцівської та її спадкоємиці роменської культури виникло з появою перших публікації 

про них. Воно дискутується і сьогодні. 
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І.Ляпушків вважав, що роменська культура, куди він включав і волинцівські пам’ятки, виникає з приходом 

на Лівобережжя на початку VІІІ ст. населення слов’янської райковецької культури з правого берега 

Дніпра[9,c.356-366]. Спостереження дослідника про близькість пам’яток райковецької і роменської культур 

підтверджуються все новими матеріалами. Більш того, нині вдалося встановити, що процеси інфільтрації 

слов’янського правобережного населення на Лівобережжя почалося ще на етапі празько-корчацьких та 

пеньківських старожитностей на початку VІІ ст. Про це однозначно свідчить поява тут глиняних печей, 

вирізаних у материковому останці, курганних поховань, певних типів ліпного посуду, що не мають на 

Лівобережжі місцевих попередників, але характерні для Волинського Правобережжя. Недавно виникла навіть 

концепція (І.Гавритухин, А.Обломський, О.Щеглова), за якою склавини силою підпорядкували Лівобережжя, 

про що говорилося вище. Аналіз усіх категорій знахідок, масового ліпного посуду, жител, поховань приводить 

до висновку, що основну масу прибульців на Лівобережжя складали слов’яни – носії райковецької культури на 

її сахнівському етапі. На Правобережжі, зокрема на Поділлі, процеси інтеграції антів та склавинів за 

археологічними матеріалами спостерігаються вже з кінця VІ – початку VІІ ст. 

В.Петрашенко провела статистичний аналіз співвідношення керамічних комплексів пам яток сахнівського 

та волинцівського етапів, з одного боку та їх відношення до кераміки райковецької і роменської культур, з 

другого. Коефіцієнт подібності основних форм посуду виявився вражаючим. Подібність основних форм 

ліпного посуду Монастирки Канівського поселення, Сахнівки Житомирського Полісся, Ходосівки, Києва 

досягає 80–88%; Волинцівського поселення Житомирського Полісся, Ходосівки, Києва – 81–86%; 

Новотроїцького городища, Житомирського Полісся, Пастирського городища, Стецівки – 80–81%. Авторка 

підкреслює, що в усіх трьох групах присутнє Житомирське Полісся, тобто класична кераміка райковецької 

культури. Середній коефіцієнт подібності керамічних комплексів коливається в межах 80-85%. Якщо 

врахувати, що І.Русанова тим же методом довела пряме переростання пам’яток празько-корчацької культури в 

райковецьку, то не можна не погодитися з обома дослідницями в тому, що населення, яке створило празько-

корчацьку і райковецьку культуру в процесі розселення та асиміляції носіїв пеньківської культури антів було 

також основним творцем волинцівської та роменської культур.  В.Петрашенко посилює свою тезу і 

прикладами влаштування інтер’єрів жител[12,c.230-237]. Усі наведені нами дані повністю спростовують 

спроби поселити на Дніпровському Лівобережжі вихідців із Поволжя – носіїв іменьківської культури. 

Археологія засвідчує поступове розселення слов’ян з верхнього Дніпра на Волгу, а не навпаки.  

Отже, ні сарматських росомонів, ні Ruzzi (русів) “Баварського географа” у світлі  проведеного багатьма 

дослідниками аналізу писемних та археологічних джерел, неможливо признати творцями східнослов’янського 

каганату русів. Археологічні матеріали Середнього Подніпров’я VІ–Х ст., зокрема скарби мартинівського 

типу і волинцівсько-роменська культура співвідносяться відповідно з антами Йордана Прокопія та сіверянами 

“Повісті врем’яних літ”[11,c.17-19] 

На нашу думку, такого племінного утворення, яке поглинуло інші східнослов’янські племена за 

Б.Рибаковим у кінці ІV–VІІІ ст., а за В.Сєдовим у ІХ ст. і створило східнослов’янську єдність – основу 

майбутньої давньоруської народності, на Середньому Дніпрі не існувало. 

Історична картина, змальована літописцем Києво-Печерської лаври, і надалі залишається найбільш 

реальною і неспростованою. 
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Анты, северяне или русы? 

 

Аннотация: В статтье рассматриваются вопросы по истории Украины IХ века, вчастности вопрос 

прихода норманнов-русов в среду автохтонов антов, полян и северян.  

Основной акцент сконцентрирован на племенных взаимоотношениях славян, автохтонов України  с 

норманнами “варягами”, хозарами и финно-уграми. 
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народность. 
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Anty, Nothern People or Russes. 

 

  Anotation: The article deals with the problem of the history of Ukraine of IX-th century, the questions on the 

appearance of normans-russ in the environment of avtohtonivs, ants, polyans and northern people are cleared up. 

 The main stress is given to the tribe relations of slovanic people, avtohtoniv of Ukraine and nornans “varyag’, 

hozariv and fino-ugriv. 
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