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ПРОГРАМА
круглого столу

“УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ:
проблеми і перспективи

дослідження історичних джерел”

Київ, 15 жовтня 2015 р.

Круглий стіл відбуватиметься у залі засідань
Інституту української археографії та джерелознавства

ім. М.С. Грушевського НАН України
(Київ 01001, вул. Трьохсвятительська, 4, 5-й поверх, 

кім. 501)

Модератори: Валентина Піскун, Юрій Черченко

Регламент роботи:
Доповіді: 10 хв.
Участь у дискусії: 3–5 хв.

Реєстрація учасників: 9.30–9.55
Початок: 10.00



Вступне слово
директор Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського  д.і.н. Георгій Володимирович Папакін

1. Методика досліджень документів про церковне життя в Україні 
в період Другої Світової війни (1939-1945 рр.) (Преловська Ірина 
Миколаївна, к.і.н., ст. наук. співробітник Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, док. 
церк.-іст. наук, проф. Київської пра-вославної богословської академії 
Української Православної Церкви Київського Патріархату, м. Київ).

2. Документи служб Альфреда Розенберґа як джерело з ідеологічної 
складової нацистської окупаційної політики в Україні під час Дру-
гої світової війни (Кашеварова Наталія Григорівна, к.і.н., науковий 
співробітник Інституту історії України НАН України, м. Київ).

3. Історіософське осмислення культурних процесів в Україні часів 
Другої світової війни (Проценко Євгенія Олександрівна, асистент, 
завідувач навчальної лабораторії кафедри історії України Донецького 
національного університету, м. Вінниця).

4. Діяльність місцевих допоміжних адміністрацій у роки Другої сві-
тової війни в структурі усноісторичних інтерв’ю мешканців півдня 
України (за мате-ріалами етнографічно-археографічних експедицій 
Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького) (Павленко 
Михайло Іванович, пров. археограф науково-видавничого та інфор-
маційного відділу Інституту української археографії та джерелознав-
ства ім. М.С. Грушевського НАН України, здобувач ІІ року навчання 
Запорізького національного університету, м. Київ).

5. Остарбайтери: жителі Волочиського району на Поділлі у 1941–1944 
роках (Ільчишин Сергій Орестович, готується до вступу в аспірантуру).

6. Організація сільськогосподарської дослідної справи у роки оку-
пації (1941–1943) в Україні (Корзун Олена Вікторівна, к.і.н., докто-
рант Національної науко-вої сільськогосподарської бібліотеки Націо-
нальної академії аграрних наук України, м. Київ).

7. Свідчення Отто Олендорфа на Нюрнберзькому процесі як джере ло 
для дослідження діяльності айнзацгрупи «Д» в Україні (Михайлюк 
Марина Володимирівна, к.і.н., докторант Інституту української архео-
графії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, 
м. Київ).

8. Справа резидента НКВС УРСР Івана Кудрі у Галузевому держав-
ному архіві Служби безпеки України: тематика та інформаційний 
потенціал (Себта Тетяна Миколаївна, к.і.н., ст. науковий спів-

робітник Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ).

9. Целленбау концтабору Саксенгаузен – український слід (Кучерук 
Олександр Сергійович, завідувач Музею Української революції 1917–
1921 років, м. Київ).

10. Джерела для дослідження долі українців, потрапивших до нацист-
ського концентраційного табору «Бухенвальд» (Радченко Ольга 
Миколаївна, к.і.н., доцент Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси).

Перерва на каву: 12.00 – 12.30

11. Специфіка архівування та зберігання документів в УПА (Ковальчук 
Володимир Миколайович, к.і.н, ст. науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 
НАН України, головний археограф Галузевого державного архіву СБУ, 
м. Київ).

12. Бойовий шлях курінного УПА Гордія Вротновського-«Гордієнка» 
(Бігун Ігор Валерійович, магістр, науковий співробітник Центру дослі-
джень визвольного руху, м. Львів).

13. Джерела з історії Кримського обласного проводу ОУН (Антонюк 
Ярослав Миколайович, к.і.н., науковий співробітник Галузевого дер-
жавного архіву СБУ, м. Київ).

14. Агентурні справи НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ УССР проти членів ОУН 
і УПА, як джерело з історії українського визвольного руху 1944–
1954 рр. (Іщук Олександр Степанович, к.і.н., завідувач відділу історії 
України періоду 1917–1991 рр. Національного музею історії України, 
Ніколаєва Наталія Борисівна, к.і.н., науковий співробітник історич-
ного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ).

15. Інформація про Другу світову війну в документах Архіву ОУН 
у  Києві (Черченко Юрій Анатолійович, к.і.н., ст. науковий спів-
робітник Інституту укра-їнської археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ).

16. Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Ні-
меччині у 1938–1945 рр. (Бурім Дмитро Васильович, к.і.н, учений 
секретар Інституту укра-їнської археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ).


