
 
ДУ «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ  

Національної академії наук України» 

 проведення фундаментальних та прикладних досліджень у царині всесвіт-

ньої історії; визначення актуальних напрямів та тематики наукових дослі-

джень у галузі всесвітньої історії. 

 

 
КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 запровадження у навчальний процес навчальних дисциплін та спецкурсів зі 

всесвітньої історії; проведення тематичних наукових досліджень, забезпе-

чення зв’язку науки і освіти. 

 
КАФЕДРА АРХІВОЗНАВСТВА  

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 запровадження у навчальний процес навчальних дисциплін та спецкурсів з 

архівознавства, джерелознавства спеціальних історичних дисциплін; прове-

дення тематичних наукових досліджень, забезпечення зв’язку науки і освіти. 

 

 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ  

ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ 

 Збагачення НАФ документами української діаспори, збереження, дослі-

дження та популяризація історико-культурної спадщини українців усього 

світу; прагнення об’єднати українців усього світу навколо завдання збере-

ження національних культурних надбань. 

ДУ «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ  

Національної академії наук України» 

• 

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ  

Історико-філософського факультету 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

• 

КАФЕДРА АРХІВОЗНАВСТВА  

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ  

Історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

• 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ  

ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ 

 

 

Програма 

ІV Всеукраїнської наукової он-лайн конференції 

ЛЮДИНА, ЕТНОС, НАЦІЯ 

В СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ: 

ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ  

НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

(від найдавніших часів  

до сьогодення) 
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Київ 



Організаційний комітет: 

 
Андрій Кудряченко – директор Інституту всесвітньої історії НАН України, 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ (співголова орг-

комітету). 

 

Ігор Срібняк – завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор (співголова оргкомітету). 

 

Ірина Мага – директор Центрального державного архіву зарубіжної украї-

ніки, кандидат історичних наук (співголова оргкомітету). 

 

Марина Палієнко  – завідувач кафедри архівознавства та спеціальних га-

лузей історичної науки історичного факультету Київського національного уніве-

рситету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор (співголова 

оргкомітету). 

 

Геннадій Надтока – професор кафедри всесвітньої історії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор (член оргкомітету). 

 

Оксана Драч – професор кафедри всесвітньої історії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук, професор (член оргкомітету). 

 

Галина Саган – професор кафедри всесвітньої історії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор історичних наук (член оргкомітету). 

 

Інна Горпинченко – доцент кафедри всесвітньої історії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат  історичних наук (член оргкомітету). 

 

Дмитро Гринь – доцент кафедри всесвітньої історії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат  історичних наук, доцент (член оргкомітету). 

 

Яна Мартьянова – студентка Історико-філософського факультету Київсь-

кого університету імені Бориса Грінченка, (відповідальний секретар оргкоміте-

ту). 

 

 

Порядок роботи конференції: 

09.00 – 09.30 – реєстрація учасників конференції 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

09.30 – 10.00 – вітальні промови, визначення регламенту роботи  

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

10.00 – 10.30 – Андрій Кудряченко, док. iст. наук, проф. чл.-кор. НАНУ, 

Вікторія Солошенко, канд. іст. наук, с.н.с. «Німеччина і Австрія 

повоєнних десятиліть та захист ними національних культур-

них цінностей» 

10.30 – 10.50 – Віктор Горобець, док. iст. наук, проф. «По аттестатам 

господина генерала фельтмаршала и кавалера». Рекоменда-

ційні листи царедворців Російської імперії як підстава для об-

рання на сотництво в Гетьманаті 

10.50 – 11.10 – Оксана Драч, док. iст. наук, проф. «Соціальний вимір 

жіночої освіти (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.): аспект доступності» 

11.10 – 11.30 – Марина Палієнко, док. iст. наук, проф. «Польський музей 

у Рапперсвілі як місце історичної пам’яті та інституційний 

осередок полоніки у Швейцарії (до 150-річчя діяльності)» 

11.30 – 11.50 – Геннадій Надтока, док. iст. наук, проф., Інна Горпинченко 

канд. iст. наук, доц. «Культурницький аспект суспільної діяль-

ності православного духовенства в Україні на початку XX ст.» 

11.50 – 12.10 – Юрій Стецик, проф., Ігор Кривошея, проф. «Насельники 

Уманського монастиря в умовах реорганізації Святопокров-

ської провінції чину святого Василія Великого (1780-1790 рр.)» 

12.10 – 12.30 – Галина Саган, док. iст. наук, проф., Олександр Саган, док. 

філос. наук, проф. «Київські синагоги в соціокультурному про-

сторі єврейської громади міста: історія та сьогодення» 

12.30 – 12.50 – Wiktor Węglewicz, dr. «Początki jeniectwa ukraińskiego w 

Polsce (listopad-grudzień 1918 r.)»  

12.50 – 13.10 – Ігор Срібняк, док. iст. наук, проф. «Між службою і полі-

тикою: військово-фахова та громадсько-харитативна діяль-

ність Миколи Шаповала у таборах інтернованих Військ УНР у 

Польщі (1921 – квітень 1923 рр.)» 

13.10 – 13.30 – Василь Яблонський, канд. іст. наук, доц. «Ідеологія відно-

влення незалежності України урядом у вигнанні у міжвоєнний 

період (1921-1939)»  

13.30 – 13.50 – Ірина Мага, канд. іст. наук. «Документи ЦДАЗУ з укра-

їнського державотворення: джерельний потенціал» 

14.00 – 15.00 – Запитання-відповіді, дискусія, перерва на обід. 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 
Секція 1. ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ  

Лобко Оксана. Доля історичних цінностей з Немирівського палацу Марії Щер-

батової після 1917 р. у записках сучасників. Роль Федора Ернста у збереженні 

національного спадку України 

 

Дуднік Олександр. Державна політика національної пам’яті в незалежній Україні 

(на прикладі репрезентації подій і вшанування діячів Української революції 

1917–1921 рр.) 

 

Protsiuk Anton. Evolution of holocaust memory in Europe: compative analysis of 

western and eastern Europe 

 

Губицький Любомир, Мельник Ганна. Перспективи партнерства України та Рес-

публіки Польща: минулі рани і майбутні зцілення 

 

Секція 2. СОЦІУМ 

Розумюк Володимир,Фощан Ярослав. Теоретична рефлексія соціального конфлі-

кту: історія, соціологія, політологія. 

 

Губицький Любомир. Споживчі запити держави і суспільства в лісоторговельній 

галузі Київської губернії першої половини ХІХ століття 

 

Савчук Анатолій. Досвід підготовки реформ у Російської імперії на прикладі 

Головного комітету в селянській справі 

 

Срібняк Мілана. Основні групи джерел з історії репатріації полонених після 

Першої світової війни 

 

Бонь Олександр. Українська гуманітарна інтелігенція в «окремій папці» політ-

бюро ЦК КП(б)У в 1920-х роках 

 

Грицюк Ольга. Графіті як культурне явище сучасності 

 

Нахлік Євген. Франків переклад «Анни Русинки» 

 

Савченко Світлана. Біографічні дослідження у науковому доробку Олени Апа-

нович 

 

Темченко Андрій. Структурно-семантичні коди кістяка людини в слов’янській 

міфологічній картині світу 

 

Секція 3. ПОЛОН ТА ЕМІГРАЦІЯ 

Мінаєва Тетяна, Мінаєв Андрій. «Потягнулися один за одним дні… нудні, беззмі-

стовні, такою мірою, що ми з труднощами розрізняли вчора і сьогодні»: повсяк-

денне життя полонених військовослужбовців російської армії в таборах Австро-

Угорщини та Німеччини в роки Першої світової війни 

 

Голоско Світлана. Таборові газети полонених вояків-українців у Німеччині та 

Австро-Угорщині (1915-1918 рр.) як національно-просвітні осередки  

 

Срібняк Ігор, Срібняк Мілана. Культурно-мистецький простір полонених вояків-

українців у таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1915-1918 рр. 

 

 

Мартьянова Яна. Украинская эмиграция в Чехословакии, 1919-1939 гг. (историо-

графический обзор) 

 

Гуменюк Олена. Українська середня освіта за кордоном: школа в таборі інтерно-

ваних 

 

Сидоренко Наталія. З компасом української ідеї в Європі 

 

Срібняк Ігор. До початків українського військового руху новітньої доби: 

Сірожупанна дивізія (Фрайштадт – Володимир-Волинський), лютий – серпень 

1918 р. 

 

Секція 3. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

Голованов Сергій. Формування грецького етносу та держави на Балканському 

півострові в ІІI-І тис. до н.е. 

 

Попенко Ярослав. Оформлення північно-східного кордону королівства Румунія в 

період становлення Версальської системи міжнародних відносин: передумови, хід 

та політико-правові наслідки 

 

Дискусія та обмін думками. 

Підведення підсумків конференції. 

 

17.00 – 18.00 – Презентація видань викладачів кафедри всесвітньої історії 

Київського університету імені Бориса Грінченка: 
 

Sribnyak I. Enzyklopädie der Kriegsgefangenschaft: das ukrainische Rastatt (Gründung 

und Tätigkeit der Gemeinschaft «Die Unabhängige Ukraine» 1915-1918). München-

Paris: Consortium scientifico-éducatif international Lucien Febvre, 2020. 338 s. 


