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Наукова конференція 

 
 

“Розвиток гуманітаристики в українському зарубіжжі:  
основні напрямки, установи, постаті” 

 
 
 

5 квітня 2018 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: 
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 
 

5 квітня 2018 р., четвер 
 

1000 – 1030 Реєстрація учасників 
1030 – 1330 Перша частина засідання  
1330 – 1400 Перерва на каву 
1400 – 1630 Друга частина засідання 
1700 – 1730 Підбиття підсумків конференції 
 
Регламент:   доповідь – до 20 хв. 

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

 



  

Головують: Валентина Піскун, Дмитро Гордієнко 
 
 

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

Валентина Піскун – д. іст. н., професор, завідувач відділу, Інститут 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України (м. Київ): “До історії постання Українського 
Історичного Товариства та видання часопису «Український 
історик» (з листування Любомира Винара з Дмитром Андрієв-
ським)”.  

 

Тетяна Антонюк – д. іст. н., доцент, завідувач відділу зарубіжної 
україніки НБУВ (м. Київ): “Закордонні центри НТШ: здобутки та 
нові тенденції”. 

 

Ігор Гирич – д. іст. н., завідувач відділу джерелознавства нової історії 
України Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Любомир Винар – 
творець нової діаспорної структури в ділянці історичної науки”. 

 

Василь Даниленко – д. іст. н. провідний науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України (м. Київ): “«Смолоскип» – світоч правди  
і свободи”. 

 

Оксана Супронюк – к. філол. н., старший науковий співробітник 
відділу зарубіжної україніки НБУВ (м. Київ): “Культурно-інте-
лектуальний феномен Ігоря Костецького: тексти, контексти, 
інтерпретації”. 

 

Людмила Кузьменко – провідний археограф Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України (м. Київ): “Два листи Віктора Доманицького до Дмитра 
Донцова, як джерело до вивчення біографії та творчого доробку 
наймолодшого з Доманицьких”. 

 

Андрій Стародуб – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського НАН України (м. Київ): “Конфлікт між професором Студі-
ум православного богослов’я Варшавського університету Іваном 
Огієнком та митрополитом Діонисієм (Валединським) у 1928–
1929 роках: контексти та підтексти”. 



 
Олеся Дзира – к. іст. н., науковий співробітник відділу зарубіжної 

україніки НБУВ (м. Київ): “Популяризація інформації про сус-
пільно-політичну ситуацію в Україні українськими громадсь-
кими організаціями Канади 1918–1939 рр.”. 

 

Елла Стьопченко – к. іст. н., науковий співробітник Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України (м. Київ): “Дослідження історії та культури німців Укра-
їни в Німеччині (друга половина ХХ – початок ХХI ст.)”. 

 

Юрій Черченко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України (м. Київ): “Документи про Фундацію для 
дослідів життя і діяльності полковника Коновальця в Архіві 
ОУН у Києві та Центральному державному архіві зарубіжної 
україніки”. 

 
 

Дмитро Бурім – к. іст. н., старший науковий співробітник, учений 
секретар Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Джерела до історії 
діяльності Українського наукового інституту в Берліні в фон-
дах Політичного архіву Міністерства закордонних справ ФРН”. 

 

Ольга Комарова – аспірантка кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
(м. Кам’янець-Подільський): “Викладацька діяльність Віктора 
Доманицького у празько-мюнхенському періоді Українського 
вільного університету (1924–1949 рр.)”. 

 

Віталій Хоменко – аспірант Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): 
“Співробітництво Михайла Грушевського та Української Пар-
тії Соціалістів-Революціонерів: інформаційний потенціал есерів-
ських партійних  документів”. 

 
 



Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України (м. Київ): “Відображення розвитку україн-
ської науки в еміграції в публікаціях ВУАН”. 

 

Юлія Горбач – к. іст. н., старший науковий спів-робітник Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України (м. Київ): “Володимир Дорошенко – представ-
ник гуманітаристики в українському зарубіжжі: основні віхи 
діяльності”. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 15 червня 2018 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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