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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); 
д. іст. н., В. В. Корнієнко, заступник генераль-
ного директора з наукової роботи Національ-
ного заповідника “Софія Київська”; 
к. іст. н., Г. В. Потульницький, науковий спів-
робітник 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, 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: 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): “Українська революція 1917–1921: сучасний стан і 
перспективи розвитку джерельно-археографічної дослідницької 
бази”. 

 

Дмитро Бурім – к. іст. н., старший науковий співробітник, вчений 
секретар Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Дмитро Дорошенко 
– історик Української Революції 1917–1923 років”. 

 

Олександр Маврін – к. іст. н., заступник директора з наукової роботи 
Інституту української археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Розвиток методики 
передачі українських історичних іншомовних документів 
в українській археографії періоду 1945–1980-тих рр.”. 

 

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): “Ключові засади моделювання археогра-
фії доби Романтизму в радянській науці 1950-х – 1960-х років”. 

 

Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, провідний науковий 
співробітник Інституту української археографії та джерелознав-
ства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Бачення 
України в структурі європейських міжнародних відносин швед-
ським геополітиком Рудольфом Челленом”. 

 

Світлана Мотрук – к. іст. н., доцент кафедри історії слов’ян Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): 
“Формування та реалізація концепції чехословацької держав-
ності (1914–1918 рр.)”. 

 
 

 



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

 

Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 

Іван Ярмошик – д. іст. н., професор, завідувач кафедри спеціальних 
історичних дисциплін та правознавства Житомирського держав-
ного університету імені Івана Франка (м. Житомир): “«Latopisec 
albo kroniczka…» Йоахима Єрлича  як джерело для вивчення 
історії України середини ХVІІ ст.” 

 

Олена Зосімович – старший викладач Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (м. Житомир): “Джерела до історії 
адвокатури Волинської губернії першої половини ХІХ ст.”. 

 

Юлія Конарівська – аспірантка Житомирського державного універси-
тету імені Івана Франка (м. Житомир): “Діяльність Союзу поль-
ського народу на Правобережній Україні в польській історіо-
графії”. 

 

Ніна Весельська – аспірантка Житомирського державного універси-
тету імені Івана Франка (м. Житомир): “Матеріали люстрацій-
них актів та ревізій польського уряду XVI–XVII ст. у наукових 
дослідження А. Яблоновського”. 

 

Ірина Ворожбит – аспірантка Інституту української археографії та 
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): 
“«Ідеальна наречена»: механізми саморепрезентації у епісто-
лярії В. Кремкової”.  

 

Валерій Левченко – к. іст. н., доцент кафедри “Українознавство, 
історико-правові та мовні дисципліни” Одеського національного 
морського університету (м. Одеса): “Наукові комунікації одеських 
вчених-істориків з часописом «Slavia» та їх значення для роз-
витку українського слов’янознавства”. 

 

Юлія Пахачук – аспірантка Історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; молодший 
науковий співробітник сектору комплексних наукових досліджень 
пам’яток Заповідника науково-дослідного відділу “Інститут “Свята 
Софія” Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): 
“Минуле і сучасність: маловідомі сторінки в біографії та 
дослідженнях Сергія Висоцького”. 

 

Таїсія Сидорчук – к. іст. н., старший науковий співробітник Науково-
дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака Націо-
нального університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): 
“Видання Українського наукового інституту Гарвардського 
університету: класифікація, типологія, внутрішня структура”. 

 



Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України (м. Київ): “Академік Степан Смаль-Стоць-
кий як славіст”. 

 

 
Секція 2: “Історія та культура слов’ян” 

 

Ведучий: д. іст. н. Вячеслав Корнієнко 
 

Віталій Хоменко – аспірант Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): 
“Партійна діяльність Михайла Грушевського у добу Директо-
рії: свідчення мемуарів, спогадів, щоденників”. 

 

Вячеслав Корнієнко – д. іст. н., заступник генерального директора з 
наукової роботи Національного заповідника “Софія Київська” 
(м. Київ); Максим Стрихар – художник-реставратор І категорії 
науково-реставраційної майстерні Національного заповідника “Со-
фія Київська” (м. Київ): “Амфора-корчага з розкопок Т. Мовча-
нівського у південній внутрішній галереї Софійського собору 
1936 р.: дослідження та реставрація”. 

 

Ігор Ліхтей – к. іст. н., доцент, завідувач кафедри історії Старо-
давнього світу і Середніх віків Ужгородського національного уні-
верситету (м. Ужгород): “На терезах кохання й політики: доля 
королеви Кунігунди на тлі кризових явищ у Чеській державі 
другої половини ХІІІ ст.”. 

 

Наталія Солонська – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ): 
“Українство в слов’янському світі Канади: особливості інтегра-
ції. 1950–1970 рр.”. 

 

Олена Ясинецька – провідний редактор видавничого сектору науково-
дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” Національного запо-
відника “Софія Київська” (м. Київ): “Шлюб Казимира І Відно-
вителя та Доброніги-Марії в контексті династичних взаємин 
Польщі та України ХІ–ХІІ ст.” 

 

Георгій Потульницький – к. іст. н., науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України (м. Київ): “Протистояння українофілів та русо-
філів в середовищі французької інтелектуальної еліти щодо 
козацького питання в другій половині XVIII століття”. 

 



Рафал Ковальчик – професор, професор Інституту історії Лодзького 
університету (м. Лодзь, Польща): “Смоленськ 1812 року: як 
Наполеон спонукав Олександра I до поразки у війні”. 

 

Артем Папакін – к. іст. н., асистент кафедри історії слов’ян істо-
ричного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (м. Київ): “Польські та українські військові 
формування в політиці Німеччини і Австро-Угорщини під час 
Першої світової війни”. 

 

Інна Чигирик – к. іст. н., провідний науковий співробітник сектору 
комплексних наукових досліджень пам’яток Заповідника науково-
дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” Національного 
заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Домова церква на честь 
ікони Божої Матері – «Виховання»  в історії Києво-Софійського 
духовного училища”. 

 

Олег Песчаний – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушев-
ського НАН України (м. Київ): “Михайло Драгоманов про 
українсько-російські стосунки”. 

 

Юрій Яковлєв – випускник аспірантури кафедри історії України 
Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпат-
ського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-
Франківськ): “До братів моїх з Перемиського!”: діяльність 
Михайла Новаковського в Русько-Українській радикальній 
партії (1890-ті рр.)”.  

 

Катерина Петриченко – аспірантка Інституту української археографії 
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; мо-
лодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ): “За-
кордонний паспорт громадянина УНР: процедура отримання в 
1920–1921 рр.”. 

 

Андрій Стародуб – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Розгляд на Всеросій-
ському Помісному Соборі 1917–1918 років питання про реорга-
нізацію управління Варшавської єпархії”. 

 

Ольга Каковкіна – к. іст. н., доцент кафедри всесвітньої історії істо-
ричного факультету Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара (м. Дніпро): “Болгарські туристи в радян-
ській Україні: особливості прийому та враження гостей”. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
Кінцевий термін подачі матеріалів 1 березня 2018 р. 
 
Обсяг 0,5 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 історич-
ний 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. 

 
До статті слід додати назву, ім’я автора і анотацію (бл. 500 

друк. знаків) англійською мовою. Ілюстрації подаються в електрон-
ному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi. 

 
Електронний варіант статті надсилати за адресами: 
aqwila@ukr.net або dmytro.gordiyenko@gmail.com 
 
Організаційний внесок – 200 грн. (кошти будуть спрямовані 

виключно на публікацію матеріалів читань) 


