
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського 

ПРОГРАМА 

Міжнародна наукова конференція 

“Українське зарубіжжя про революційні події в Україні 
(1917–1923 рр.): типологія джерел та оцінка подій” 

6 квітня 2017 р. 
 м. Київ 



Оргкомітет конференції 
Голова: 
Валентина Піскун – доктор історичних наук, професор, завідувач 

відділу джерел з новітньої історії України Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України; 

 

Члени оргкомітету: 
Олександр Маврін – кандидат історичних наук, заступник директора 

Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України; 

Дмитро Бурім – кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, вчений секретар Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України; 

Дмитро Гордієнко – кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу зарубіжних джерел з історії України 
Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України; 

Юлія Горбач – кандидат історичних наук, старший науковий спів-
робітник Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М. С. Грушевського НАН України; 

Людмила Кузьменко – провідний археограф Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України; 

Тетяна Котенко – археограф Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.  

 



 
Програма роботи конференції 

 
Місце проведення: Інститут української археографії та джерелознавства 

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

Зала засідань Вченої ради 
 

6 квітня 2017 р., четвер 
 

1000 – 1030 Реєстрація учасників 
1030 – 1330 Перша частина засідання  
1330 – 1400 Перерва на каву 
1400 – 1630 Друга частина засідання 
1630 – 1700 Презентація видань відділу джерелознавства новітньої істо-

рії України Інституту української археографії та джерело-
знавства ім. М.С. Грушевського НАН України 

1700 – 1730 Підбиття підсумків конференції 
 
Регламент:   доповідь – до 15 хв. 

повідомлення – до 10 хв. 
участь у дискусії, запитання, відповіді – до 3 хв. 

 



  

Головують: Дмитро Гордієнко, Юлія Горбач 
 
 

Валентина Піскун – д. іст. н., професор: Вітальне слово 
 

Тетяна Антонюк – д. іст. н., заввідділу зарубіжної україніки НБУВ 
(м. Київ): “Події в Україні 1917–1923 рр. за документами фонду 
відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського”. 

 

Валентина Піскун – д. іст. н., професор, завідувач відділу, Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України (м. Київ): “Українська преса за кордоном до 10 
роковин революції: осмислення подій та концептуалізація”. 

 

Надія Миронець – д. іст. н., професор (Канада): “Відображення 
реалій більшовицької влади часів Української революції в 
повісті В. Винниченка «На той бік»”. 

 

Анатолій Русначенко – д. іст. н. професор, академік АН ВШ України 
(м. Київ): “Свідчення Емми Голдман про революцію в Україні”. 

 

Олександр Кучерук – завідувач Музею Української революції 1917–
1921 років (м. Київ): “Створення Української Центральної Ради 
за свідченнями учасників та очевидців”. 

 

Галина Басара-Тиліщак – к. іст. н., науковий співробітник відділу істо-
рії Української революції (1917–1921 рр.) Інституту історії України 
НАН України (м. Київ): “Пам’ять про Українську революцію на 
сторінках найстарішого пресового видання української діаспори 
у США − газети «Свобода»”. 

 

Інна Старовойтенко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НАН України (м. Київ): “Щоденники Євгена Чикаленка 
1919–1921 рр. як джерело до дослідження подій та постатей 
Української революції”. 

 

Володимир Парацій – завідувач науково-дослідного відділу Держав-
ного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани (м. Бере-
жани, Тернопільська область): “Події 1917–1921 рр. через призму 
життя повітового східногалицького міста Бережани на шпаль-
тах газети «Свобода» (Нью-Джерсі, США)”. 

 



Михайло Ковальчук – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України (м. Київ): “Революційні події в Україні у 
спогадах Германа Гуммеруса”. 

 

Віталій Боримський (Черкаси): “Польська національна демократія 
про Варшавський договір 1920 р.”. 

 

Юрій Черченко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України (м. Київ): “Згадки про українську рево-
люцію 1917–1921 рр. у документах Євгена Коновальця”. 

 

Тетяна Себта – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України (м. Київ), Лідія Крюкова-Качуровська (м. Київ): 
“Невідомі документи про визнання Аргентинською Республі-
кою у 1921 р. Української Народної Республіки”. 

 

Григорій Кондратюк – д. іст. н., доцент кафедри історії Кримського 
інженерно-педагогічного університету (м. Сімферополь): “Націо-
нальне питання на сторінках газети «Красный Крым» у 1921 
році”. 

 

Дмитро Бурім – к. іст. н., старший науковий співробітник, учений 
секретар Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Висвітлення подій 
Української революції 1917–1923 років на сторінках газети 
“Українська дійсність” (Берлін)”. 

 

Микола Глібіщук – к. іст. н., асистент кафедри історії Нового та 
новітнього часу факультету історії, політології та міжнародних 
відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича (м. Чернівці): “Олександр Керенський у 1917 р.: за 
спогадами діячів Української революції (1917–1921)”. 

 

Андрій Никифоренко – старший викладач кафедри гуманітарних дис-
циплін Донецького державного університету управління (м. Маріу-
поль): “Більшовицький досвід суспільних перетворень в Україні 
очима Івана Майстренка”. 

 



Олег Песчаний – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України (м. Київ): “«Швейцарські» документи ЦДАВО 
України в м. Києві про українські визвольні змагання 1917–
1923 рр. та їх наслідки”. 

 

Надія Наумова – головний зберігач фондів Музею історичного центру 
міста Києва (м. Київ): “Слово упокорене і вільне. Українська 
революція 1917–1919 рр. у художній літературі”.  

 

Віталій Хоменко – аспірант Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): 
“Матеріали про співпрацю Михайла Грушевського з україн-
ською партією соціалістів-революціонерів у фонді Никифора 
Григоріїва (ЦДАВОВ України, ф. 3562)”. 

 

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): 
“Благодійна діяльність Людмили Старицької-Черняхівської, 
1917–1921 рр.” 

 

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України (м. Київ): “Спогади учасників Українсь-
кої Революції на сторінках часопису «Тризуб» (Париж, 1925–
1940)”. 

 

Олександр Демченко – к. іст. н., старший викладач юридичного 
коледжу Національного університету “Одеська юридична акаде-
мія” (м. Одеса): “Діяльність військових та дипломатичних місій 
Великої Британії в Північному Причорномор’ї (1918–1919 рр.)”. 

 

Рафал Ковальчик – професор, професор катедри історії Лодзького 
університету (м. Лодзь, Польща): “Роль генерала Денікіна у війні 
за вільну Україну”. 

 

Катерина Петриченко – аспірантка Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 
(м. Київ): “Представлення паспортів діячів Української револю-
ції у музейних колекціях”. 

 



Оксана Шевчук – науковий співробітник Відділу української філології 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України 
(м. Київ): “Визнання Аргентиною Української Народної Респуб-
ліки у 1921 році”. 

Катерина Романова – головний науковий співробітник відділу вико-
ристання інформації документів ЦДАЗУ (м. Київ): Презентація 
виставки: “На зорі національного відродження”. До 100-ліття 
Української революції та Української Центральної Ради. 

 
 



Загальні вимоги до оформлення тексту 
За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць 

та електронний журнал наукових праць “Ucraina Magna”.  
У документах використовуйте шрифт Times New Roman (12 

кегль, відстань у півтора інтервала між рядками – у статті, у примітках 
– одинарний інтервал з розміром шрифту 10 кеглів). Великі цитати 
(більше одного речення) подавайте, будь ласка, як блокові цитати, 10 
шрифтом та одинарним інтервалом. 

Статті приймаються такими мовами: українська та англійська. 
Кінцевий термін подачі матеріалів 25 травня 2017 р. Обсяг до 1 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, К. 
(Вид. дім “Києво-Могилянська академія”) 2008, 718 с. 
3. На документ: ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 38786, арк. 5. 

До статті додати назву, ім’я автора і розширені анотації (близько 
500 друк. знаків) українською та англійською мовами. Ілюстрації, за 
наявності, подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю 
не менше 300 dpi. 

Електронний варіант статті надсилати за адресами: 
gorbatschjulia@bigmir.net або dmytro.gordiyenko@gmail.com з 

позначкою “Матеріали конференції”. 
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