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Організаційний комітет 
 

Голова оргкомітету: д. іст. н., Г. В. Папакін, директор Інституту 
української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України (ІУАД); 

Заступник голови: к. іст. н., О. О. Маврін, заступник директора з 
наукової роботи ІУАД; 

Члени оргкомітету: к. іст. н., Д. С. Гордієнко, старший науковий 
співробітник ІУАД (відповідальний секретар); 
к. іст. н., В. В. Корнієнко, заступник генераль-
ного директора з наукової роботи Національ-
ного заповідника “Софія Київська”; 
к. іст. н., А. В. Стародуб, старший науковий 
співробітник ІУАД; 
к. іст. н., І. О. Каневська, молодший науковий 
співробітник ІУАД; 
А. Л. Кавунник, аспірантка ІУАД. 

 
Місце проведення читань: 

 
Зала засідань Вченої ради Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за адресою: 
Київ, вул. Трьохсвятительська 4, 5-й поверх, зала засідань вченої 
ради. 
 
Початок конференції – о 10.00. Реєстрація – з 9.30. 

 
Регламент доповіді – до 15 хв. 

 
Пленарне засідання: 10.00–11.30 
Перерва: 11.30–11.45. 
Секційне засідання: 11.45–14.00 
Перерва: 14.00–14.30 
Секційне засідання: 14.30–16.30. 
Підведення підсумків: 16.30–16.45. 
Закриття читань: 16.45–18.00 
 
 
 



Відкриття конференції: 
 

Вітальне слово директора Інституту української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, д. іст. н. 
Георгія Папакіна. 

 
 

Пленарне засідання 
 

Ведучий: к. іст. н. Олександр Маврін 
 

Олександр Маврін – к. іст. н., заступник директора з наукової роботи 
Інституту української археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Наукова і видавнича 
діяльність Відділу вивчення та публікації зарубіжних джерел з 
історії України під керівництвом Павла Соханя (1991–2013 рр.)”. 

 

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України; старший науковий співробітник 
Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Українсь-
ко-болгарські відносини доби Середньовіччя в дослідженні 
Павла Соханя”. 

 

Марія Наконечна – к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та 
практичної психології Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя (м. Ніжин): “Життєтворча активність у концепції 
Л. В. Сохань”. 

 

Іван Ярмошик – д. іст. н., професор, завідувач кафедри спеціальних 
історичних дисциплін та правознавства Житомирського держав-
ного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “Листи 
Станіслава Жолкєвського як джерело до історії українського 
козацтва на зламі ХVІ–ХVІІ ст.” 

 

Наталія Солонська – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ): 
“Український комітет славістів і Національна бібліотека 
України імені В. І. Вернадського. 2005–2014 рр.: спільні наукові 
заходи”. 

 

Іван Куций – к. іст. н., доцент, докторант кафедри історії та 
етнології України Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького (м. Черкаси): “Концепт “Слов’янський 
світ” в українській історіографії ХІХ ст.” 

 



Презентація першого випуску “Славістичної збірки” – презентують 
к. іст. н. Дмитро Гордієнко та к. іст. н. Вячеслав Корнієнко. 

 
Секція 1: “Джерела, джерелознавство  
та історіографія слов’янської історії” 

 

Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 

Світлана Мотрук – к. іст. н., доцент кафедри історії слов’ян Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): 
“Гуситська доба в історії Чехії: історіографічний дискурс”. 

 

Інна Калечиц – к. іст. н., доцент кафедри допоміжних історичних 
дисциплін і методики викладання історії Білоруського державного 
педагогічного університету імені Максима Танка (м. Мінськ, Респуб-
ліка Білорусь): “В неделю вербную пришелъ Онисифоръ: графiті-
автографи Спаської церкви”. 

 

Олександр Сухомлин – студент історичного факультету Дніпро-
петровського національного університету імені Олеся Гончара 
(м. Дніпропетровськ): “Джерела з проблеми повсякденної взаємо-
дії слов’янських народів (українців та росіян) на території 
Війська Запорозького Низового доби Нової Січі у фондах 
ЦДІАК”. 

 

Олена Зосімович – аспірантка кафедри історії України Житомир-
ського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): 
“Документи судових установ як джерело для вивчення право-
вих відносин Волинської губернії першої половини ХІХ ст.”. 

 

Ольга Ковтуненко – аспірантка кафедри історії України Житомир-
ського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): 
“Висвітлення ролі країн-учасниць поділів у падінні Речі Поспо-
литої у російській історіографії ХІХ ст.”. 

 

Ніна Грабарчук – аспірантка кафедри історії України Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): 
“Джерельні публікації з історії України польського історика 
Александра Яблоновського у другій половині ХІХ ст.”. 

 

Ірина Ворожбит – аспірантка Інституту української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): 
“Листи О. Кістяківської до О. Кістяківського як джерело до 
вивчення повсякдення міста Києва другої половини ХІХ ст.”.  

 

Артем Папакін – к. іст. н., асистент кафедри історії слов’ян істо-
ричного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ): “Польський збройний чин під час 
Першої світової війни у документах українських архівів”. 

 



Леся Мушкетик – д. філол. н., старший науковий співробітник; 
провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України 
(м. Київ): “Слов’янське народознавство на сторінках угор-
ської історико-статистичної серії «Австро-Угорська монархія 
в описах та ілюстраціях» (кінець XIX – початок XX ст.)”. 

 

Рафал Ковальчик – професор, професор Інституту історії Лодзького 
університету (м. Лодзь, Польща): “Україна в польській технічно-
економічній пресі до 1915 року”. 

 

Лукаш Бартосік – професор кафедри Історії Польщі XIX століття 
Інституту історії Лодзького університету (м. Лодзь, Республіка 
Польща): “Україна (Східна Галичина) – за Варшавського 
герцогства, у світлі польської преси” 

 

Олександра Макміллан – аспірантка кафедри історії України 
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (м. Одеса): 
“Особисті матеріали А. Флоровського в Архіві РАН як джерело 
вивчення “болгарського” періоду життя М. Г. Попруженка”. 

 

Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, провідний науковий 
співробітник Інституту української археографії та джерело-
знавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Дослі-
дження з історії України у британській історичній та політичній 
думці XIX – 1-ї третини ХХ ст.”. 

 

Ірина Каневська – к. іст. н., старший науковий співробітник Інститу-
ту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-
ського НАН України (м. Київ): “Україніка на сторінках празького 
часопису “Slovanský Přehled” (1898–1914 рр.)”. 

 

Оксана Біла – аспірантка кафедри історії України Житомирського 
державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): 
“Публікації із етнографії слов’янських народів на сторінках 
волинської періодики ХІХ – початку ХХ ст.”. 

 

Григорій Кондратюк – д. іст. н., доцент, доцент кафедри історії 
“Кримського інженерно-педагогічного університету” (м. Сімферо-
поль): “Джерела з історії поляків Кримської АРСР міжвоєнної 
доби (1920–1930-ті роки)”. 

 

Інна Мороз – к. іст. н., доцент кафедри історії для гуманітарних 
факультетів Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (м. Київ): “Славістичні погляди Івана Крип’якевича за 
матеріалами його неопублікованої монографії «Київська Русь»”. 

 

Зоя Борисюк – науковий співробітник Інституту української археогра-
фії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України 
(м. Київ): “Листи Дмитра й Наталі Дорошенків до Ілька 
Борщака”. 

 



Ольга Каковкіна – к. іст. н., доцент кафедри всесвітньої історії істо-
ричного факультету Дніпропетровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ): “Матеріали фонду 
ЦК КПУ ЦДАГО України як джерело з історії українсько-
болгарських/радянсько-болгарських відносин другої половини 
1940-х – 1980-х рр.”. 

 

Костянтин Івангородський – к. іст. н., доцент, доцент кафедри історії 
та етнології України Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси): “Сучасна історична 
наука в Білорусі з погляду білоруських істориків”. 

 
 

Секція 2: “Історія та культура слов’ян” 
 

Ведучий: к. іст. н. Андрій Стародуб 
 

Вячеслав Корнієнко – к. іст. н., заступник генерального директора з 
наукової роботи Національного заповідника “Софія Київська” 
(м. Київ): “Нововиявлений фресковий образ св. Лазаря у колиш-
ній внутрішній південній галереї Софії Київської”. 

 

Олексій Джура – аспірант кафедри історії Національного університе-
ту “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Династія Неманичів: 
шлях від католицької до православної ідентичності”. 

 

Наталія Сінкевич – к. іст. н., докторантка Тюбінґенського універси-
тету (м. Тюбінґен, ФРН): “Ще раз про Київський Собор 1620 р.” 

 

Поліна Яницька – провідний археограф Інституту української архео-
графії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України 
(м. Київ): “Лагішинський образ Божої Матері “Королеви Полісся” 
у контексті вивчення релігійного станкового живопису Білорусі 
XVII–XVIII ст.”. 

 

Ольга Малюта – к. іст. н., доцент кафедри україністики Націо-
нального медичного університету імені О. О. Богомольця (м. Київ): 
“«Ерзацування» історичної традиції у слов’янських народів у 
XIX ст.” 

 

Юрій Яковлєв – аспірант кафедри історії України Інституту історії, 
політології і міжнародних відносин Прикарпатського націо-
нального університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ): 
“Русько-українська радикальна партія на Перемишльщичі 
(1890-ті рр.): основні напрями діяльності”.  

 

Ольга Гураль – к. іст. н., заступник директора з наукової роботи Музею 
видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, 
Панаса Саксаганського, Михайла Старицького (м. Київ): “Участь 
Людмили Старицької-Черняхівської у благодійних організаціях, 
1914–1920 рр.”. 

 



Олена Новікова – к. філол. н., науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-
ського НАН України (м. Київ): “Радянська Росія і ми” (погляд 
“вигнанця” В. Мякотіна, 1926 р.)”. 

 

Альона Сенюк – аспірантка Запорізького національного університету 
(м. Запоріжжя): “Болгарські освітні заклади Південної України 
(20–30-ті рр. ХХ ст.)”. 

 

Олег Песчаний – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-
ського НАН України (м. Київ): “Швейцарський період життя 
митрополита Іларіона та його листування з Симоном Наріжним. 
За матеріалами ЦДАГО України в Києві”. 

 

Катерина Петриченко – аспірантка Інституту української археографії 
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України 
(м. Київ): “Закордонні паспорти УНР і ЗУНР: порівняльний 
аналіз інформаційної бази даних”. 

 

Олександр Костючок – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Відділу історії пам’яток Національного заповідника “Софія Київ-
ська” (м. Київ): “Ідеологічна політика радянської влади щодо 
культурного надбання України в 1930-х рр. (На прикладі Софій-
ського собору та архітектурного ансамблю Софійського мона-
стиря XVII – початку ХХ ст.)”. 

 

Андрій Стародуб – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Етнічне походження 
та особливості національної самоідентифікації єпископату Поль-
ської автокефальної православної церкви у 1920–1930-х рр.”. 

 

Андрій Яворський – аспірант кафедри історії слов’ян ДВНЗ “Прикар-
патський національний університет імені В. Стефаника” (м. Івано-
Франківськ): “Українська селянська та робітнича еміграція в 
міжвоєнній Чехословаччині за документами “Празького архіву”. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
За матеріалами читань буде видано збірник наукових праць. 
 
Статті приймаються такими мовами: українська, кримсько-

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

 
Кінцевий термін подачі матеріалів 1 березня 2016 р. 
 
Обсяг 0,5 друк. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки 

за зразком: 
1. На статтю: Г.Я. Сергієнко, Діяльність Т.Г. Шевченка у 
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