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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 
 

У НОВИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УМОВАХ – НОВА ІСТОРІЯ? 
 

инішній номер збірника має особливий характер. Він форматувався в 
умовах, коли Європейський Союз відкрив кордони для України, тобто 
угода про безвіз 17 травня 2017 р. у Страсбурзі опісля її вітання 

українською громадою і високим баченням як тієї, що має цивілізаційне 
значення, перейшла у практичну площину. Поряд з цілою низкою інших подій, 
як війна на сході країни, перманентні реформи і нові виклики, як, наприклад, 
кібератака, Україна вітала традиційно з теплотою народжених її громадян, 
випускників, а виші, запрошуючи на навчання, з надією очікують гідних 
вступників.  

Для  нового покоління молоді звична попередньо дискусія: “Що означає бути 
європейцем?” втрачає актуальність. Адже відчуття Європи і України в Європі 
стають іншими. Так, поступово, через конфлікти країна трансформується і 
виходить на новий рівень. При цьому її роль у сучасному світі, зі стрімкими 
швидкостями, зміною політичних лідерів, модерними викликами окреслюється 
лише обрисами. Як кажуть, ідеї і бачення правлять світом і лише те, що спочатку 
цілісно зібране в голові й відчуте серцем, реалізується у практиці. Тож 
посилюється роль істориків, політологів, соціологів, філософів, культурологів, 
загалом освітян у висловленому контексті. Саме вони можуть, осмисливши й 
проаналізувавши минуле й поточний момент, запропонувати нові моделі та 
бачення розвитку і ролі України.  

Поряд з іншими, саме цими мотивами керувалися організатори Міжнародної 
наукової конференції “Європа–Україна–Тернопільщина: міжнародні відносини, 
співпраця, безпека”, яка відбулася на історичному факультеті Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка до Дня 
Європи в Україні 19–20 травня 2017 р. Відзначаючи високий рівень учасників і 
організації, зазначу лиш, що серед співорганізаторів Міністерство освіти і науки 
України, Інститут історії України НАН України, Дипломатична академія України 
при МЗС України, Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська 
міська рада та Польське культурно-освітнє товариство в Тернополі. Інформацію 
про роботу зібрання науковців вміщено у збірнику, як і окремі статті й матеріали 
її учасників. Вони різні, головне – спонукають до дії. Як у теоретичному, так 
практичному полях. 

Зберігаючи традиційні рубрики, маємо надію, що цей випуск бодай певною 
мірою спричинить до кращого розуміння і зближення регіону. Як і загалом 
визначення і позиціонування України у світі. Відрадно, що молодь активно 
долучається до наукового дискурсу. Її слово стає дедалі цікавішим і вагомішим. 
Поряд із виваженими роботами знаних учених. 

Усім, мотивом С. Жадана,: 
... 
стриманості, щоби не йти на голоси з туману, 
мужності, щоби хапати метеорити, 
сили, щоби ховати близьких під шкірою океану, 
слабкості, щоби потому знову когось любити. 

Н 
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І ще – маємо чимало добрих подій історичного 
звучання у нашому редакційному зібранні. Вітаємо 
професора, доктора історичних наук, члена-кореспондента 
НАН України Степана Васильовича Віднянського – 
одного із фактично співтворців “УЄС”, високого 
характеру і чину знаного українського і європейського 
історика, чудову Людину із присудженням Державної 
премії України!!! Бажаємо 
здоров’я, миру, наснаги і нових 
праць, європейських нагород! 

6 квітня 2017 р. 
Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка, низка вишів України і 
Європи вітали ректора, професора, доктора педагогічних 
наук, академіка НАПН Володимира Петровича Кравця з 
70-літнім ювілеєм!  

До усіх добрих слів визнання, поваги, вдячності, 
радості й любові додаємо щирі обійми і, як у свій час 
писали Ви Нам – історичному факультету – Так тримати! 
Володимиру Петровичу – з роси й води на многі й благі 
літа, творити й надалі історію ТНПУ ім. В. Гнатюка як його керманич, педагог, 
науковець. Хай Ваші задуми стають реальністю, гармонії і щастя!!! 

Історія вбирає краплинами життєписи кожного і віддзеркалює океаном 
дійсності. Тож, доброї відпустки і радого літа, шановні колеги й читачі! Щоби із 
новими сенсами, смислами і баченнями й надалі співслухати один одного на 
сторінках, сподіваємося, оновленого наступного випуску наукового видання 
“УЄС” мирної України!  
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