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Голова оргкомітету:   Г.В. Папакін, д. і. н., в. о. директора Інституту української
археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського  НАН України (ІУАД)

Заступник голови:       О.О. Маврін, к. і. н., заступник директора ІУАД

Секретар: Д.В. Бурім, к. і. н., вчений секретар ІУАД

Члени оргкомітету:  Д.С. Гордієнко, к. і. н., старший науковий співробітник ІУАД

В.В. Корнієнко, к. і. н., старший науковий співробітник ІУАД

А.В. Стародуб, к. і. н., старший науковий співробітник ІУАД

І.О. Каневська, к. і. н., молодший науковий співробітник ІУАД

Місце проведення колоквіуму

Зала засідань Вченої ради Інституту української археографії та джерелознав-

ства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою:

Київ, вул. Трьохсвятительська 4, 5-й поверх.

Початок конференції – о 1000. Реєстрація – з 900.

Регламент доповіді – до 15 хв.
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За матеріалами колоквіуму буде видано збірник наукових праць.
Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська,

англійська, польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська,
сербська,хорватська та македонська.

Кінцевий термін подачі матеріалів 1 січня 2015 р.
Обсяг 0,5 друк. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки за зразком:

1. На статтю: Г.Я. Сергієнко, Діяльність Т.Г. Шевченка у Київській археографічній комісії

(1845–1847), Український історичний журнал 3 (1991) 43–54.

2. На книгу: І. Дзюба, Тарас Шевченко: Життя і творчість / Вид. 2, Київ (Вид. дім

“Києво-Могилянська академія”) 2008, 718 с.

До статті слід додати назву, ім’я автора і анотацію (бл. 500 друк. знаків)
англійською мовою. Ілюстрації подаються в електронному варіанті з розділь-

ною здатністю не менше 300 dpi.
Електронний варіант статті надсилати за адресами:
aqwila@ukr.net або dmytro.gordiyenko@gmail.com

Організаційний внесок – 150 грн.
(кошти будуть спрямовані виключно на публікацію матеріалів колоквіуму)



Пленарне засідання
(зала засідань вченої ради)

Василь Михайлович Даниленко – д. іст. н., професор,провідний

науковий співробітник відділу зарубіжних джерел з історії

України Інституту української археографії та джерелознав-

ства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Учений
в українському політичному й науковому соціумі 1970-х –
1990-х років”.

Олександр Олександрович Маврін – к. іст. н., заступник директора

Інституту української археографії та джерелознавства імені

М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Візія П.С. Соханя
розвитку української археографії”.

Володимир Іванович Мільчев – д. іст. н., професор, декан Історич-

ного факультету Запорізького національного університету

(м. Запоріжжя): “Проблема переселень болгар в Україну
XVIII–XIX ст.  у дослідженнях П. С. Соханя”.

Сергій Іванович Пачев – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії

Мелітопольського державного педагогічного університету

імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь): “Розвиток укра-
їнської болгаристики у науковому осмисленні П.С. Соханя”.

Олексій Валерійович Марченко –  аспірант Інституту історії України

НАН України (м. Київ): “Внесок П.С. Соханя у відродження ук-
раїнської археографії: щодо діяльності Археографічної комісії
АН України”.
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Секція 1: “Джерела та джерелознавство слов’янської історії”
(кабінет директора)

Ведучий: д. іст. н. Георгій Володимирович Папакін

Дмитро Сергійович Гордієнко – к. іст. н., старший науковий спів-
робітник відділу зарубіжних джерел з історії України Інсти-
туту української археографії та джерелознавства імені
М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Dagomeiudex” як
джерело з історії ранньосередньовічної Східної Європи”.

Ірина Миколаївна Скворцова – к. мистецтв., старший науковий

співробітник ДНУ “Центр досліджень білоруської культури,

мови та літератури НАН Білорусі” (м. Мінськ): “Типологія
слуцьких поясів”.

Тетяна Миколаївна Шевченко – к. іст. н., старший науковий спів-
робітник відділу всесвітньої історії Національного науково-до-
слідного інституту українознавства і всесвітньої історії
(м. Київ): “Етнохороніми українців, білорусів та литовців
у єзуїтських джерелах ранньомодерної доби: порівняльний
аспект”.

Віктор Миколайович Філас – к. іст. н., докторант Інституту ук-

раїнського археографії та джерелознавства імені М.С. Грушев-

ського НАН України (м. Київ): “Погляд з Європи: візуальне
сприйняття  росіян в гравюрах Х.Г. Гейслера”.

Юлія Іванівна Головко – к. іст. н., доцент, доцент кафедри дже-

релознавства, історіографії та спеціальних історичних дисцип-

лін Запорізького національного університету (м. Запоріжжя):

“Матеріали з історії Польської компанії у фонді Канцелярії
будівництва міста Миколаєва (Державний архів Миколаїв-
ської області)”.

Олена Юріївна Зосімович – старший викладач кафедри спеціальних

історичних наук і правознавства Житомирського державного уні-

верситету імені Івана Франка (м. Житомир): “Судові книги Во-
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линської губернії як джерело досліджень персонального складу
судового  чиновництва”.

Сергій Іванович Шевченко – к. іст. н., доцент, доцент кафедри

всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного

університету імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград):

“Джерела Держархіву Кіровоградської області з історії серб-
ської діаспори та українсько-сербських зв’язків дорадян-
ського часу”.

Артем Георгійович Папакін – к. іст. н., асистент кафедри історії

слов’ян Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка (м. Київ): “Українські архівні документи з історії україн-
сько-болгарських дипломатичних стосунків 1918–1920 рр.”

Михайло Георгійович Станчев – д. іст. н., професор, завідувач ка-

федри нової та новітньої історії історичного факультету Хар-

ківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Хар-

ків): “Документи процесу т.зв. “болгарської контрреволюцій-
ної націоналістичної організації” у Харкові як джерело дослі-
дження репресій серед болгар України 30-х рр. ХХ ст.”.

Євген Романович Мацелюх – аспірант Інституту української ар-

хеографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН

України (м. Київ): “Інформаційний потенціал офіційних до-
кументів Тернопільського воєводства як джерело з вивчення
радикалізації політичного життя Другої Речі Посполитої в
добу «санації» 1926–1939 рр.”.

Георгій Володимирович Папакін – д. іст. н., в. о. директора Інституту

української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушев-

ського НАН України (м. Київ): “Польські джерела з історії україн-
ського національно- визвольного руху середини ХХ ст.:
специфіка, труднощі прочитання”.

Оксана Миколаївна Біла – аспірантка кафедри історії України

Житомирського державного університету імені Івана Франка

(м. Житомир): “Міжнаціональні взаємини слов’ян у висвіт-
лені волинської преси (XIX–XX cт.)”.
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Секція 2: “Історіографія та історія слов’янознавства”
(зала засідань вченої ради)

Ведучий: к. іст. н. Олександр Олександрович Маврін

Марина Євгенівна Домановська – аспірантка кафедри українознав-

ства філософського факультету Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків): “Балканські по-
ходи князя Святослава в оцінках М.С. Дринова”.

Лариса Петрівна Ігнатова – к. мистецтв., доцент, доцент ка-

федри історії, теорії мистецтв та виконавства інституту

мистецтв Східноєвропейського національного університету

імені Лесі Українки (м. Луцьк): “Фольклористичні дослід-
ження Оскара Кольберга на теренах Західної України”.

Ольга Іванівна Ковтуненко – аспірантка кафедри історії України

Житомирського державного університету імені Івана Франка

(м. Житомир):“Польська історична проблематика у працях
російського історика М.А. Кареєва (1850–1931 рр.)”.

Тетяна Сергіївна Ляліна – аспірантка, старший лаборант ка-
федри всесвітньої історії Кіровоградського державного педа-
гогічного університету імені В. Винниченка (м. Кіровоград):
“Діяльність В. Каразіна в опублікованих матеріалах “Рус-
ской старины”.

Володимир Арнольдович Потульницький – д. іст. н., провідний на-
уковий співробітник відділу зарубіжних джерел з історії Ук-
раїни Інституту української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Дискусія з
проблеми спільного минулого слов’янських країн на VII
конгресі історичних наук у Варшаві в 1933 році: аргументи
“за” і “проти”.

Володимир Миколайович Ковальчук – к. іст. н., старший науковий

співробітник відділу джерелознавства новітньої історії України

Інституту української археографії та джерелознавства імені
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М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Газета польських
сіоністів “Chwila” – про діяльність УВО і ОУН (1930-і рр.)”.

Марина Сергіївна Бабінська – аспірантка кафедри історії України

Житомирського державного університету імені Івана Франка

(м. Житомир): “Шляхта Поділля і Волині в дослідженнях по-
льського історика Леона Бялковського”.

Вячеслав Васильович Корнієнко – к. іст. н., старший науковий спів-

робітник, старший науковий співробітник Інституту україн-

ської археографії та джерелознавства іменіМ. С. Грушевського

НАН України (м. Київ): “Розвідка Сави Шевченка про
словʼянську етимологію гідроніму “Інгул”.

Олена Олександрівна Новікова – к. філол. н., науковий співробітник

відділу зарубіжних джерел з історії України Інституту україн-

ської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського

НАН України (м. Київ): “Болгарський період життя і творчості
Венедикта Олександровича Мякотіна”.

Зоя Петрівна Борисюк – науковий співробітник відділу зарубіжних

джерел з історії України Інституту української археографії та

джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

(м. Київ): “Україна на сторінках першого славістичного
часопису “Le Mondeslave” (1917–1938)”.

Таїсія Михайлівна Сидорчук – к. іст. н., старший науковий співро-

бітник Науково-дослідного центру орієнталістики імені Оме-

ляна Пріцака Національного університету “Києво-Могилянська

академія” (м. Київ): “Визначний славіст Орест Зілинський та
Український науковий інститут Гарвардського універси-
тету: науково-видавничі плани та співпраця”.

Ольга Володимирівна Скороход – аспірантка кафедри всесвітньої

історії Кіровоградського державного педагогічного універси-

тету імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград): “Історія
українсько-сербських зв’язків на сторінках “Українського
історичного журналу” радянських років”.
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Лариса Костянтинівна Вахніна – к. філол. н., старший науковий спів-

робітник, завідувач відділу мистецтва та народної творчості за-

рубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики

та етнології імені М.Т. Рильського НАН України (м. Київ): “Сла-
вістичні дослідження Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України:
традиції та перспективи”.

Світлана Миколаївна Мотрук – к. іст. н., доцент кафедри історії

слов’ян Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка (м. Київ): “Становлення та розвиток богемістики в Київ-
ському університеті”.

Наталя Гаврилівна Солонська – к. іст. н., старший науковий спів-

робітник Національної бібліотеки України імені В.І. Вернад-

ського, член Українського комітету славістів (м. Київ):

“Науково-бібліографічна діяльність Українського комітету
славістів (2005–2014)”.

Вячеслав Васильович Корнієнко – к. іст. н., старший науковий спів-

робітник, старший науковий співробітник Інституту україн-

ської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського

НАН України (м. Київ): “Дмитро Абрамович та його неопуб-
лікована праця з історії української літератури початку
XVIII ст.”.

Дмитро Васильович Бурім – к. іст. н., старший науковий співро-

бітник, вчений секретар Інституту української археографії

та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м.

Київ): “Дмитро Дорошенко як історик слов’янських народів
і Східної Європи”.
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Секція 3: “Історія та культура слов’ян” (кабінет 520)

Ведуча: д. іст. н. Валентина Миколаївна Піскун

Іван Іванович Ярмошик – д. іст. н., професор, завідувач кафедри

спеціальних історичних наук і правознавства Житомирського

державного університету імені Івана Франка (м. Житомир):

“Українські землі в правовому процесі укладання Люблін-
ської унії 1569 року”.

Ігор Вікторович Кондратьєв – к. іст. н., доцент кафедри всесвіт-

ньої  історії Чернігівського національного педагогічного універ-

ситету імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів): “Служебна шляхта
Остерського та Любецького староств Київського воєвод-
ства – слов’янська та тюркська складники формування”.

Віктор Анатолійович Брехуненко – д. іст. н., завідувач відділу ак-

тової археографії Інституту української археографії та дже-

релознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (м. Київ):

“Словʼяни-полоненики у Війську Запорозькому (перша по-
ловина XVII ст.)”.

Юрій Борисович Нетреба – к. іст. н., науковий співробітник Інсти-

туту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-

шевського НАН України (м. Київ): “Участь сербських офіцерів в
заснуванні слобід на теренах сучасної Маловисківщини в дру-
гій половині XVIII ст.”.

Оксана Анатоліївна Іваненко – к. іст. н., старший науковий спів-

робітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої

політики України Інституту історії України НАН України

(м. Київ): “Місце та роль університетів Наддніпрянської
України у розвитку міжслов’янських культурно-гуманітар-
них зв’язків (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”.
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Сергій Юрійович Страшнюк – к. іст. н., доцент кафедри нової та

новітньої історії історичного факультету, директор Центру

болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

(м. Харків): “Внесок М.Ф. Сумцова в українсько-болгар-
ський науковий діалог (кінець XIX – початок ХХ ст.)”.

Андрій Вікторович Стародуб – к. іст. на., старший науковий спів-

робітник відділу зарубіжних джерел з історії України Інсти-

туту української археографії та джерелознавства імені

М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Сенатор В’ячеслав
Богданович (1878–1939) та білоруський національний рух у
міжвоєнній Польщі (1918–1939)”.

Олена Петрівна Павлова – магістр філол. н., аспірантка Держав-

ної наукової установи “Центр досліджень білоруської культури,

мови та літератури НАН Білорусі” (м. Мінськ, Білорусь): “Зоо-
морфні образи у білоруській весільній обрядовій поезії”.

Ірина Володимирівна Малацай – к. іст. н., доцент, доцент кафедри

історії слов’ян Історичного факультету Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): “Громад-
сько-політична діяльність А.І. Добрянського”.

Олег Олександрович Песчаний – к. іст. н., старший науковий спів-

робітник відділу зарубіжних джерел з історії України Інституту

української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-

ського НАН України (м. Київ): “Іван Франко і Швейцарія”.

Оксана Валентинівна Маркевич – к. іст. н., старший викладач ка-

федри спеціальних історичних наук і правознавства Житомир-

ського державного університету імені Івана Франка (м. Жито-

мир): “Російський губернатор на Волині: завдання та повно-
важення”.

Рафал Ковальчик – професор, професор Інституту історії Лодзь-

кого університету (м. Лодзь, Польща): “Польські інженери і
техніки в економічному житті України кінця XIX і початку
ХХ ст.”.
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Юрій Олегович Яковлєв – аспірант кафедри історії України Інсти-

туту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпат-

ського національного університету імені В. Стефаника (м.

Івано-Франківськ): “РУРП і польська соціал-демократія в Га-
личині у 1890-х рр.: між співпрацею та протистоянням”.

Валентина Миколаївна Піскун – д. іст. н., професор, провідний на-

уковий співробітник, завідувач відділу джерел з новітньої істо-

рії України Інституту української археографії та джерело-

знавства імені М.С. Грушевського НАН України (м. Київ):

“Участь Уряду УНР в еміграції в прометеївському русі: по-
літичний, територіальний та індивідуальний виміри”.

Григорій Миколайович Кондратюк – к. іст. н., доцент, доцент ка-

федри історії Республіканського вищого навчального закладу

“Кримський інженерно-педагогічний університет” (м. Сімферо-

поль): “Чехи в умовах політики коренізації в Кримській АРСР
у 1920–1930-х роках”.

Ірина Олександрівна Каневська – к. іст. н., молодший науковий

співробітник відділу зарубіжних джерел з історії України Ін-

ституту української археографії та джерелознавства імені

М.С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Журналістсько-
публіцистична діяльність О. Бочковського на сторінках
празького часопису “Slovanský Přehled”.

Вікторія Олегівна Свириденко – аспірантка кафедри українознав-

ства філософського факультету Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків): “(Ре-)конструю-
вання образів національного відродження у Народній Рес-
публіці Болгарія: континуїтети і дисконтинуїтети”.

Поліна Олександрівна Яницька – провідний науковий співробітник,

Національного художнього музею Республіки Білорусь

(м. Мінськ): “Національні особливості іконопису Білорусі
XVII–XVIII ст. на прикладі ікон свята Різдва Богородиці”.
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