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Оргкомітет конференції 
Співголови: 
Г. В. Папакін – д. іст. н., директор Інституту української археографії 

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; 
Н. М. Куковальська – генеральний директор Національного заповідника 

“Софія Київська”, заслужений працівник культури України, 
дійсний член Української академії архітектури. 

 

Члени оргкомітету: 
В. В. Корнієнко – д. іст. н., заступник директора з наукової роботи 

Національного заповідника “Софія Київська”; 
О. О. Маврін – к. іст. н., заступник директора Інституту української 

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

В. М. Піскун – д. іст. н., проф., завідувач відділу джерелознавства 
новітньої історії України Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України; 

Д. С. Гордієнко – к. іст. н., ст. наук. співроб. Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України. 

 
Програма роботи конференції 

 
Місце проведення: зала засідань вченої ради Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України за адресою: 
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. 

 
12 жовтня 2017 р., четвер 

 
930 – 1000 Реєстрація учасників 
1000 – 1030 Відкриття конференції 
1030 – 1600 Робоче засідання 
 
Регламент:   доповідь на засіданні секції до 20 хв. 

повідомлення до 15 хв. 
участь у дискусії, запитання, відповіді до 5 хв. 



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

 
Робоче засідання 

 
Головують: д. іст. н. Вячеслав Корнієнко  

к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 

Георгій Папакін – д. іст. н., директор Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України: “Гетьман Павло Скоропадський і Крим”. 

Валентина Піскун – д. іст. н., проф., завідувач відділу джерелознав-
ства новітньої історії України Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: “Сто-
сунки українських політичних емігрантів із лідером кримсько-
татарського народу Д. Сейдаметом (1920-ті – 1940-ві роки)”. 

Михайло Ковальчук – к. іст. н., ст. наук. співроб. Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України: “Відносини Уряду УНР з білогвардійським 
урядом П. Врангеля (1920 р.)”. 

Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, пров. наук. 
співроб. Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України: “Середньовічний Крим в істо-
ріософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз довоєнного та 
німецького бачень)”. 

Олександр Маврін – к. іст. н., заступник директора Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України: “Кримська археографія 1950-х – 1960-х років. 
Незавершений початок”. 

Костянтин Рахно – д. іст. н., пров. наук. співроб. Національного 
музею-заповідника українського гончарства в Опішному; старший 
науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інсти-
туту народознавства НАН України: “Топонімія Криму як об’єкт 
наукових фальсифікацій”. 

Вячеслав Корнієнко – д. іст. н., заступник директора з наукової 
роботи Національного заповідника “Софія Київська”: “Дѣдилъце 
касожич тъмутороканьць: деякі питання середньовічної біогра-
фістики”. 



Олександр Джанов – наук. співроб. Національного заповідника 
“Софія Київська”: “Монгольські династи та заняття генуезцями 
південного Криму у другій половині XIV ст.”. 

Олександр Алфьоров – к. іст. н., ст. наук. співроб. Інституту 
історії України НАН України: “Нові києво-руські знахідки на 
території окупованого Криму”. 

Рафал Ковальчик – доктор габ., професор Інституту історії Лодзь-
кого університету (м. Лодзь, Польща): “Роль Кримського ханату – 
гаранта рівноваги політичних сил у регіоні Чорного моря в XIV–
XVI віках”. 

Іван Синяк – к. іст. н., ст. наук. співроб. Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України: “Козацькі атестати, як джерело до вивчення запорозької 
розвідки в Кримському ханстві в середині XVIII століття”. 

Гульнара Абдулаєва – редактор телеканалу ATR: “Перша окупація 
або операція Крим”. 

Георгій Потульницький – к. іст. н., наук. співроб. Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України: “Кримське питання у політико-дипломатичній діяль-
ності Григора Орлика на французькій службі (1730–1750-х рр.)”. 

Наталія Волошкова – к. іст. н., асистент кафедри романо-
германської філології та перекладу Білоцерківського національного 
аграрного університету: “Листи з Криму: преподобний Артур Юнг 
та його маєток у Карагозі”. 

Лілія Питльована – к. іст. н., доцент кафедри світової історії нового 
та новітнього часу Українського католицького університету: 
“Російські монархи у карикатурі британського часопису «Панч» 
(«Punch») під час Кримської війни 1853–1856 рр.: формування 
образу ворога”. 

Григорій Кондратюк – д. іст. н., доцент, доцент Кримського 
інженерно-педагогічного університету м. Сімферополь: “Кримські 
татари в радянських органах влади 1920–1921 років”. 

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., ст. наук. співроб. Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України: “Совєтський проект єврейської автономії в 
Криму 1920-х рр. у публікаціях часопису «Тризуб»”. 


