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ПРОГРАМА 
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До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН 

України, доктора історичних наук, професора Павла 

Степановича Соханя (1926–2013) 
 

До 25-річчя заснування Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 

 

м. Київ. 18 листопада 2016 р. 



 

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); 

д. 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., Г. В. Потульницький, науковий спів-

робітник ІУАД; 

А. Л. Кавунник, аспірантка ІУАД. 

 

Місце проведення колоквіуму: 

 

Зала засідань Вченої ради Інституту української археографії та 

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

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

 

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 колоквіуму: 16.45–18.00 

 

 

 



Відкриття конференції: 

 

Вітальне слово директора Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, д. іст. н. 

Георгія Папакіна. 

 

Пленарне засідання 
 

Ведучий: д. іст. н. Георгій Папакін 
 

Георгій Папакін – д. іст. н., директор Інституту української архео-

графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 

(м. Київ): “П. С. Сохань і становлення сучасної української 

академічної археографії”. 
 

Степан Віднянський – д. іст. н., професор, чл.-кор. НАН України, 

завідувач Відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої полі-

тики України Інституту історії України НАН України (м. Київ): 

“Становлення, основні етапи і напрями славістичних дослі-

джень в Інституті історії України НАН України”. 
 

Юрій Булгаков– к. іст. н., науковий співробітник Інституту архіво-

знавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

(м. Київ): “Наукова спадщина члена-кореспондента НАН України 

П. С. Соханя в Інституті архівознавства НБУВ”. 
 

Олександр Маврін – к. іст. н., старший науковий співробітник, 

заступник директора з наукової роботи Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України (м. Київ): “Славістична бібліотека П. Соханя: особли-

вості формування та джерелознавчий потенціал”. 

 

Презентація: 
 

– О. Ф. Петрушенко, В. М. Мельник, Українці та українська мова в 

Словаччині, Вінниця (Друкарня ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 2016, 

40 c. – презентують Олена Петрушенко та Віктор Мельник. 
 

– Другий випуск “Славістичної збірки” – презентують к. іст. н. 

Дмитро Гордієнко та д. іст. н. Вячеслав Корнієнко. 

 

 



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

Ведучий: к. іст. н. Олександр Маврін 
 

Ірина Матяш – д. іст. н., професор, провідний науковий співробітник 

Відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України 

Інституту історії України НАН України (м. Київ): “Джерела зі 

славістики в канадських архівах”. 
 

Оксана Ковальчук – д. іст. н., старший науковий співробітник Відділу 

теорії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України (м. Київ): “Романтичний проект наративу: з історії 

формування джерельної бази сучасної гуманітаристики”. 
 

Вячеслав Корнієнко – д. іст. н., заступник генерального директора з 

наукової роботи Національного заповідника “Софія Київська” 

(м. Київ): “Графіті на уламку личкувального розчину Золотих 

Воріт з фондів Національного заповідника “Софія Київська”: 

нові дослідження”. 
 

Олена Сирцова – к. філос. н., старший науковий співробітник Відділу 

історії філософії України Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАН України (м. Київ): “Афонський рукопис Житія Стефана 

Сурожського”. 
 

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

історичних дисциплін та правознавства Житомирського держав-

ного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “«Апологія» 

Б. Претвича як джерело до історії українського козацтва 

середини ХVІ ст.” 
 

Володимир Поліщук – к. іст. н., cтарший науковий співробітник 

Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Судова скарга чи 

приватний лист? Джерелознавчий аналіз найранішого випису з 

луцьких замкових книг 1520 р. за скаргою княгині Олени 

Заславської на князя К. І. Острозького”. 
 

Володимир Мільчев – д. іст. н., професор, декан історичного факуль-

тету Запорізького національного університету (м. Запоріжжя): 

“Зібрання православних церков общини Брезово Пловдивської 

області Респубілки Болгарія як джерело до вивчення зв’язків 

болгар-колоністів Південної Бессарабії із прародиною”. 



Ірина Преловська – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-

туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України; д. церк.-іст. н., професор Київської право-

славної богословської академії Української Православної Церкви 

Київського Патріархату (м. Київ): “Джерела з історії Української 

Автокефальної Православної Церкви (1921–1930), як складова 

українознавства”. 
 

Олеся Лазаренко – к. філол. н., старший науковий співробітник 

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ): 

“«Дійство про велику людину»: Ігор Костецький і його архівна 

спадщина”. 
 

Юлія Головко – к. іст. н., доцент кафедри джерелознавства, історіо-

графії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національ-

ного університету (м. Запоріжжя): “Матеріали з історії Польсь-

кої компанії у фонді Канцелярії будівництва міста Миколаєва 

(Державний архів Миколаївської області)”. 
 

Оксана Іваненко – к. іст. н., старший науковий співробітник Відділу 

історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інсти-

туту історії України НАН України (м. Київ): “Діяльність польсь-

ких шкіл у Київській губернії на початку ХХ століття (за 

документами Державного архіву Київської області)”. 
 

Ірина Ворожбит – аспірантка Інституту української археографії та 

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

“Закордонне відрядження Т. Флоринського у листах В. Флорин-

ської: джерельно-інформаційний аспект”.  
 

Інна Старовойтенко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-

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

шевського НАН України (м. Київ): “Матеріали про Кубань на 

сторінках української газети “Рада” (1909–1911 роки): джерель-

ний потенціал”. 
 

Віталій Хоменко – аспірант Інституту української археографії та 

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

“Повернення Михайла Грушевського до України у 1924 році в 

світлі історичних джерел”. 
 



Євген Сінкевич – д. іст. н., професор кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики Чорноморського національного універси-

тету імені П. Могили (м. Миколаїв): “Документи про життя та 

діяльність «петлюрівців» на теренах Другої Речі Посполитої в 

архівах Республіки Польща”. 
 

Дмитро Бурім – к. іст. н., старший науковий співробітник, вчений 

секретар Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Джерела до історії 

діяльності Українського національного об’єднання в Німеччині 

в фондах Архіву Організації українських націоналістів у місті 

Києві”. 

 

 

Секція 2: “Історіографія та історія слов’янознавства” 
 

Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 

Ірина Малацай – к. іст. н., доцент кафедри історії країн Центральної 

та Східної Європи Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (м. Київ): “Діяльність Українського комітету 

славістів”. 
 

Валерій Левченко – к. іст. н., доцент кафедри “Українознавство, 

історико-правові та мовні дисципліни” Одеського національного 

морського університету (м. Одеса): “Славістичні дослідження 

науковців Одеси у 1920-х – 1940-х роках: напрями, пробле-

матика, особливості”. 
 

Наталія Солонська – к. іст. н., старший науковий співробітник 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ): 

“Канадське наукове видання «Slavistica» (1948–1958): історич-

ний огляд”. 
 

Зоя Борисюк – науковий співробітник Інституту української архео-

графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 

(м. Київ): “Україніка на сторінках журналу «La Revue des études 

slaves»”. 
 



Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, провідний науковий 

співробітник Інституту української археографії та джерело-

знавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Зарубіжні 

відрядження науковців Київського університету святого Воло-

димира у 1870-ті роки як засіб формування фахового історика”. 
 

Ніна Весельська – аспірантка кафедри історії України Житомир-

ського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): 

“Культурна та наукова місія Києво-Могилянської академії в 

оцінці польського історика О. Яблоновського”. 
 

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., докторант Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України (м. Київ): “«Історія України-Руси» Михайла Грушев-

ського як історіографічне джерело до історії слов’янської 

колонізації Балкан VI ст.”. 
 

Оксана Біла – аспірантка кафедри історії України Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (м. Житомир): 

“Питання розвитку культури і науки в публікаціях періодичних 

видань Волинської губернії у ХІХ – поч. ХХ ст.”. 
 

Артем Папакін – к. іст. н., асистент кафедри історії Центральної та 

Східної Європи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (м. Київ): “Проблема походження ранньосередньовічної 

держави П’ястів: нові підходи у сучасній польській історіо-

графії”. 
 

Ігор Ліхтей – к. іст. н., доцент, завідувач кафедри історії Старо-

давнього світу і Середніх віків Ужгородського національного уні-

верситету (м. Ужгород): “Історія середньовічної Чехії крізь 

призму сучасної української богемістики”. 
 

Наталія Зіневич – к. іст. н., старший науковий співробітник Відділу 

пам’яток української культури Інституту української археографії 

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

“Ромська тематика в фокусі зацікавлень видатних славістів”. 
 

Антон Ганул – аспірант історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): “Іван 

Хорват як очільник Нової Сербії у сучасній британській та 

американській історіографії”. 
 



Марія Наконечна – к. психол. н., доцент кафедри загальної та 

практичної психології Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя (м. Ніжин): “Психологічні ідеї Володимира 

Михайла Яніва”. 
 

Юлія Пахачук – молодший науковий співробітник сектору комплексних 

наукових досліджень пам’яток Заповідника науково-дослідного від-

ділу “Інститут “Свята Софія” Національного заповідника “Софія 

Київська” (м. Київ): “Фортифікаційні споруди давнього Києва в 

дослідженнях Сергія Висоцького”. 
 

Олена Петрушенко – старший викладач кафедри Українознавства 

Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пи-

рогова, декан підготовчих курсів Вінницького національного медич-

ного університету (м. Вінниця); Віктор Мельник – студент юри-

дичного та філософського (відділення політології) факультетів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

стипендіат Інституту міжнародних відносин факультету соціаль-

них наук Вроцлавського університету (Польща), член Української 

асоціації зовнішньої політики, член редакційної колегії Українського 

медієвістичного журналу (Львів) (м. Київ): “Василь Михайлович 

Мельник (1930–1992) як дослідник історії Закарпаття та україн-

сько-словацьких зв’язків: біографічний портрет і матеріали до 

бібліографії”. 

 

 

Секція 3: “Історія та культура слов’ян” 
 

Ведучий: к. іст. н. Андрій Стародуб 
 

Світлана Мотрук – к. іст. н., доцент кафедри історії Центральної та 

Східної Європи Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (м. Київ): “Святовацлавська традиція: витоки 

та основні етапи розвитку”. 
 

Олексій Джура – аспірант кафедри історії Національного університе-

ту “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Історико-географічні 

знання Теодосія (на основі аналізу житія св. Сави Сербського)”. 
 



Інна Чигирик – провідний науковий співробітник сектору комплексних 

наукових досліджень пам’яток Заповідника науково-дослідного від-

ділу “Інститут “Свята Софія” Національного заповідника “Софія 

Київська” (м. Київ): “Кіоти на хорах Софійського собору: історія 

та атрибуція”. 
 

 

Іван Синяк – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України: “Запорозька розвідка в часи Нової Січі (1734–

1775)”. 
 

Дмитро Семко – науковий співробітник Відділу пам’яток української 

культури Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Чернігово-Новго-

род-Сіверський культурний осередок другої половини ХVІІ – 

початку ХVІІІ ст. в контексті історико-антропологічних дослі-

джень”. 
 

Рафал Ковальчик – д. іст., професор Інституту історії Лодзького 

університету (м. Лодзь, Польща): “Герой трьох народів – поля-

ків, французів та українців – Кароль Отто Княжевіч”. 
 

Григорій Кондратюк – д. іст. н., доцент кафедри історії Кримського 

інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь): “Поляки, 

чехи та болгари в умовах політики коренізації в Кримській 

АРСР міжвоєнної доби (20–30-ті роки ХХ століття)”. 
 

Андрій Стародуб – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-

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

шевського НАН України (м. Київ): “Переговори між дипломатич-

ним представництвом ІІ-ї Речі Посполитої у Туреччині та 

Вселенським Патріархатом у справі автокефалії Православної 

церкви в Польщі (1921–1924 роки)”. 
 

Андрій Яворський – аспірант кафедри історії слов’ян ДВНЗ “Прикар-

патський національний університет імені В. Стефаника” (м. Івано-

Франківськ): “Професійні організації українських емігрантів у 

Чехословаччині в 20–30-х рр. ХХ ст. за документами Національ-

ного архіву Чеської республіки”. 



 

Олег Песчаний – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 

української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-

ського НАН України (м. Київ): “Український, канадський, швей-

царський економіст, громадський діяч, меценат Богдан Гаври-

лишин про українсько-російські стосунки”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2017 р. 
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