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ПРОГРАМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

 Відкриття тематичної виставки копій архівних документів «Давні монастирі 

Мукачівської єпархії (1360-1800)»: 10.00 – 10.30 

 Презентація предметно-тематичного каталогу: 10.30 – 11.30 

 

ВИСТУПИ 

 

(Модератор – Данилець Юрій Васильович, к.і.н., PhD., доцент) 

 Феодор, Митрополит Мукачівський і Ужгородський 

  Місюк Михайло Дмитрович, директор ДАЗО 

  Ливч Мирослава Михайлівна, керуюча справами Закарпатської Обласної 

Ради 

  Протоієрей Стефан Пружинський, doc. ThDr., PhD, декан 

Богословського факультету Пряшівського універстету (Словаччина)  

(ВІДЕО-РЕЦЕНЗІЯ) 

  Федака Сергій Дмитрович, д.і.н., професор, ДВНЗ «УжНУ» 

  Петрова Ірина Валеріївна,  

  Бурега Володимир Вікторович, к.і.н., професор (Київська духовна 

академія і семінарія) (ВІДЕО-РЕЦЕНЗІЯ) 

  Міськов Іван Олексійович, к.і.н., доцент кафедри культури та соціально-

гуманітарних дисциплін Закарпатської академії мистецтв 

  Данилець Юрій Васильович, к.і.н., PhD., доцент кафедри археології, 

етнології та культурології, ДВНЗ «УжНУ», директор БІНДЦ імені о. Василія 

(Проніна) 

  Єремкіна Марія Геннадіївна, заступник начальника відділу забезпечення 

збереженості та використання інформації документів ДАЗО 

  Протоієрей Олександр Монич, кандидат богослов’я, PhD., аспірант кафедри 

археології, етнології та культурології, ДВНЗ «УжНУ», вчений секретар БІНДЦ 

імені    о. Василія (Проніна) 

  Питання, підсумки, кава-брейк 



ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

Зведений предметно-тематичний каталог містить архівні документи 

Державного архіву Закарпатської області, які відтворюють історію давніх 

монастирів Мукачівської єпархії вказаного періоду.  

У дослідницькій праці предметно проаналізовано та упорядковано документи двох 

фондів ДАЗО. Фонд № 64 (Мукачівський монастир отців Василіан, м. Мукачево), 

який загалом містить 5999 справ та Фонд № 151 (Управління Мукачівської греко-

католицької єпархії, м. Ужгород), який всього містить 58347 справ.  

З вказаних фондів опрацьовано тільки окремі описи, власне ті, які відповідають 

хронологічним, встановленим авторським задумом рамкам каталогу. Зокрема, мова 

йде про фонд № 64, опис № 1 (1675 справ / опрацьовано всі справи), опис № 4 (559 

справ / опрацьовано 237 справ), опис № 5 (482 справи/опрацьовано 249 справ) та 

фонд № 151, опис № 1 (3851 справа / опрацьовано всі справи), опис № 5 (2368 справ 

/ опрацьовано 2351 справи), опис № 6 (2803 справи / опрацьовано 425 справ), опис 

№ 22 (997 справ / опрацьовано 52 справи) та опис № 25 (3426 справ / опрацьовано 

218 справ). Загалом, опрацьовано 9058 ахівних документів.  

Проєкт є спробою індексації, кодифікації та систематизації наявних документів, 

чим суттєво сприяє комунікації та верифікації, передусім у пошуковій 

дослідницькій роботі за вказаною тематикою. Каталог знайомить читача з 

оригіналами та копіями архівних справ з історії давніх монастирів єпархії.  

Видання здійснено за участі: Мукачівської православної єпархії, Богословсько-

історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна), 

Закарпатської Обласної Ради, Державного архіву Закарпатської області і Факультет 

історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ». 

Упорядником видання є: протоієрей Олександр Монич, кандидат богослов’я, PhD 

(Богослов’я) аспірант факультету Історії та міжнародних відносин, ДВНЗ «УжНУ». 

Наукові консультанти проекту: Данилець Ю., к.і.н., PhD., доцент кафедри 

археології, етнології та культурології, ДВНЗ «УжНУ», директор БІНДЦ імені 

архімандрита Василія (Проніна), Єремкіна М., заступник начальника відділу 

забезпечення збереженості та використання інформації документів ДАЗО. 

Рецензенти видання: Федака С., д.і.н., професор, ДВНЗ «УжНУ», Міськов І., к.і.н., 

доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закарпатської 

академії мистецтв. 

Видання вийшло друком в ужгородському видавництві ТОВ «РІК-У». 

Рекомендується широкому колу читачів, науковцям, історикам-краєзнавцям, 

докторантам та аспірантам, студентам духовних і гуманітарних вузів, а також 

дослідникам, які цікавляться автентичною церковно-історичною спадщиною 

Православної Церкви Закарпаття.  


