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Оргкомітет 
 
 

Голова оргкомітету:  
 
Георгій Папакін, д. і. н., в. о. директора Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 
 
Заступник голови: 
 
Валентина Піскун, д. і. н., професор, зав. відділу Інституту української 
археографії та джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України 
 
Члени оргкомітету: 
 
Олександр Маврін, к. і. н., заступник директора Інститут української 
археографії та джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України  
 
Дмитро Бурім, к. і. н., вчений секретар Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України  
 
Ігор Гирич, к. і. н., зав. відділу Інституту української археографії та 
джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України, головний редактор 
журналу "Пам’ятки України"  
 
Інна Старовойтенко, к. і. н., ст. н. с. Інституту української археографії та 
джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України 
 
Юлія Горбач, к.і.н., ст. н. с. Інституту української археографії та 
джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України, секретар 
оргкомітету 

 
Місце проведення: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України, 5 поверх (зала засідань Вченої ради Інституту, кімн. 501) 

 
 

Регламент: доповідь до 20 хв., повідомлення  до 10 хвилин;  
участь в дискусії до 3 хв. 

 
 

 
 
 
 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

10.30 – 12.00 
 

Головують на засіданні: Георгій Папакін, Валентина Піскун 
  
Георгій Папакін, д. і. н., в. о. директора Інституту української археографії та 
джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України  
Археографія Першої світової війни: стан і виклики 
 
Олександр Кучерук, директор Музею Української революції 1917–1921 рр. 
Постріли в Сараєво -  варіантність стереотипів 
 
Світлана Панькова, завідувач Історико-меморіального музею Михайла 
Грушевського  
1914 рік в долі Михайла Грушевського: слідами жандармських документів 

 
Марина Палієнко, д. і. н., професор кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
Таборові архіви періоду Першої світової війни як складова архівної україніки: 
джерельно-інформаційний потенціал 
 
Віталій Масненко, д. і. н., професор кафедри історії та етнології України 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  
Українські історики в умовах першої світової війни: особисті долі та 
науковий дискурс 
    
Валентина Піскун, д. і. н., професор, завідувач відділу Інституту української 
археографії та джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України 
Українське питання в першій світовій війні: джерельна база та 
історіографія 

 
ПЕРЕРВА НА КАВУ 12.00 – 12.30 

 
 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

12.30 – 15.00; 15.30 -18.00 
15.00 – 15.30. Перерва на каву 

 
Секція 1. Джерела з участі українців у  військовій справі  

Головують на засіданні: Олександр Маврін, Дмитро Гордієнко 
 



Вадим Стецюк, к. і. н., доцент кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
Німецька військова преса доби І світової війни як джерело з історії України 

  
Світлана Іваницька, к. і. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій  
Праця Сергія Єфремова «Против течения. Памяти В. П. Обнинского» (1916 
рік) як документ доби. 

 
Мар’яна Байдак, аспірантка кафедри новітньої історії України Львівського 
національного університету імені Івана Франка  
Листи з фронту і на фронт як джерело до історії Першої світової війни в 
Галичині 
 
Григорій Савченко, к. і. н.,професор кафедри новітньої історії України 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Українці-вояки російської армії в 1917 р.: відображення в публікаціях і 
документах 

 
Секція 2. Військовополонені українці: країни перебування, 
статус,  способи самоорганізації, культурна спадщина 

Головують на засіданні: Іван Хома, Юлія Горбач 
 
 

Кагальна Марія,  архівіст І категорії Центрального державного архіву 
громадських об’єднань України,  
Становище українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини, 
Німеччини та Туреччини (за документами ЦДАГО України) 
  
Ірина Букіна, к. і. н., викладач вищої категорії Сумського вищого училища 
мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського 
Просвітницька діяльність Союзу Визволення України серед 
військовополонених на прикладі таборів Фрайштадт, Вецляр та Раштат 
  
Віталій Гайсенюк, аспірант кафедри історії України Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 
Біженці-москвофіли у Ростові-на-Дону в роки Першої світової війни 
 

Секція 3. Джерела, що висвітлюють суспільно-побутову та медичну 
історію воєнного часу 

Головують на засіданні: Іван Хома, Юлія Горбач 
 

Ірина Шандра, к. і. н., докторант кафедри історіографії, джерелознавства та 
методики викладання історії Донецького національного університету 



(м. Вінниця); доцент кафедри історії України Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) 
«У такий момент, коли на мапу поставлена доля Батьківщини, у всіх 
соціальних групах знайдуться люди, які зуміють обійняти інтереси цілого»: 
колективний портрет буржуазії в умовах Першої світової війни 
  
Іван Хома, к. і. н., доцент кафедри історії України та етнокомунікації 
Національного університету «Львівська політехніка» 
Діяльність Українського центрального Галицько-Буковинського комітету 
допомоги жертвам війни 
 
Оксана Бублик, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. 
С. Грушевського НАН України 
Стратегія будівництва незапланованої забудови Катеринославщини у роки 
Першої Світової війни 
 
Світлана Пошивайло, старший науковий співробітник Національного 
музею-заповідника українського гончарства; Інститут керамології - 
відділення Інституту народознавства НАН України 
Керамологічні студії в Україні в умовах І світової війни 

 
Секція 4. Українське питання в Першій світовій війні: політичний та 

національний аспекти 
Головують на засіданні: Ігор Срібняк,  Михайло Ковальчук 

 
Ігор Срібняк, д. і. н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
Політика Німеччини та Австро-Угорщини у вирішенні проблеми полонених 
царської армії крізь призму українського державотворення 

 
Ігор Гирич, к. і. н., завідувач відділу джерелознавства нової історії України 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України 
Перша світова війна і Україна: національно-політичний контекст 
 
Олександр Музичко, к. і. н., доцент кафедри історії України історичного 
факультету  Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова 
Світанок у темряві: українці Одеси у роки Першої світової війни 
 
Інна Старовойтенко, к. і. н., старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН 
України 
Репресії проти українського національного руху Наддніпрянщини в роки 
Першої світової війни 

 



Зоя Борисюк, науковий співробітник Інституту української археографії та 
джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН України 
Політика Франції щодо українського питання в роки Першої світової війни 
  
Михайло Ковальчук, к. і. н., старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства  ім. М. С. Грушевського НАН 
України 
Перша Світова війна і Українська Держава гетьмана П. Скоропадського 
1918 року 
 
Артем Папакін, к. і. н., асистент кафедри історії слов’ян  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка  
Польсько-українські дипломатичні контакти на заключному етапі Першої 
світової війни  
 
Валентин Кавунник, м. н. с. відділу джерелознавства нової історії України 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України  
Українсько-російська війна в системі міжнародних відносин 1918-1920 років 
 
Володимир Парацій, завідувач науково-дослідного відділу Державного 
історико-архітектурного заповідника у м. Бережани (Тернопільська область)  
Події першої світової війни в регіональній ретроспективі: на прикладі 
Бережанського краю (Тернопільщина) 
 
Світлана Мешковая, к. і. н., доцент Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), доцент кафедри 
політичної історії, докторант-заочник НТУ «ХПІ» 
 «Велика війна» в  долях радянських українців, позбавлених виборчого права 
(за матеріалами архівів Харкова та Києва)» 
 

Секція 4. Особистісний портрет сучасників 
Головують на засіданні: Інна Старовойтенко, Дмитро Гордієнко 

  
Дмитро Гордієнко, к. і. н., старший науковий співробітник відділу 
зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України 
Велика війна через призму щоденника професора Михайла Бережкова  
 
Ігор Калінін, студент 5 курсу Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка  
Лев (Левко) Сильвестрович Лепкий 
  
Олександр Тригуб, молодший науковий співробітник Національного 
архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»  



Генерал-майор Григорій Федорович Туманський: віхи біографії 
 

Секція 6. Історіографія проблеми 
Головують на засіданні: Ростислав Пилявець, Валентина Піскун 

  
Сергій Троян, д. і. н., професор кафедри зовнішньої політики і 

дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України 
Новітня українська історіографія першої світової війни (1991 – 2014 рр.) 
 
Олексій Сухий, д. і. н., професор, завідувач кафедри новітньої історії України 
Львівського національного університету імені Івана Франка 
Сучасна українська історіографія Першої світової війни: візії та напрями 
досліджень 
 
Наталія Григорук, к. і. н., доцент кафедри нової і новітньої історії та 
методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 
Галицька битва 1914 р. в оцінках українських та зарубіжних дослідників. 
             
Ростислав Пилявець, к. і. н., доцент, провідний науковий співробітник 
відділу досліджень історичних трагедій народів України Українського 
інституту національної пам’яті 
Воєнне мистецтво у Першій світовій війні: історіографічний аспект 

 
Сергій Шевченко, к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії 
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка  
Ю. О. Писарєв про роль українських земель у союзних зв’язках із Сербією в 
Першій світовій війні. 


