
Музей Гетьманства  

Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України 

Гетьманський фонд імені Петра Дорошенка 

 

ПРОГРАМА 

Наукового круглого столу 

 

 
 

Пам’яті шведського короля Карла XII (1682–1718) – 

першого гаранта Конституції України. 

До 300-х роковин з дня загибелі короля 

 

м. Київ. 14 грудня 2018 р. 



 

Організаційний комітет 

 

Голови оргкомітету: Г. І. Ярова, директор Музею Гетьманства; 

д. іст. н., Г. В. Папакін, директор Інституту 

української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України; 

Члени оргкомітету: к. іст. н., Л. П. Бевз, заступник директора 

Музею Гетьманства з наукової роботи; 

к. іст. н., Д. С. Гордієнко, старший науковий 

співробітник Інституту української археогра-

фії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-

кого НАН України. 

 

Місце проведення круглого столу: 

 

Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16-б, м. Київ (метро Контрактова 

площа) 

 

Початок роботи круглого столу – об 11.00.  

Реєстрація – з 10.45. 

 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

 

 

– вітальне слово директора Музею Гетьманства Галини 

Ярової; 
 

– вітальне слово директора Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. Г. Грушевського НАН України д. іст. н. 

Георгія Папакіна. 

 

Презентація видань з історії Швеції від Посольства Королівства 

Швеція в Україні. 

 

 

 



Пленарне засідання 

 

Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 

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

ографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН Укра-

їни (м. Київ): “Карл ХІІ, Пьотр І та Іван Мазепа в 1700–1708 

роках (за «Письмами и бумагами императора Петра Велико-

го»)”. 
 

Юрій Мицик – д. іст. н., проф., головний науковий співробітник 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Сучасна біографія 

короля Карла ХІІ”. 
 

Сергій Павленко – шеф-редактор наукового журналу «Сіверянсь-

кий літопис» (м. Чернігів): “Російські гарнізони «стримуван-

ня» Гетьманщини на її кордонах та у містах напередодні 

повороту війська Карла ХІІ в Україну”. 
 

Вячеслав Ціватий – к. іст. н., доцент, заслужений працівник освіти 

України, доцент кафедри історії світового українства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): 

“Особливості інституціоналізації зовнішньої політики та дип-

ломатії Швеції в добу раннього Модерного часу: український 

та європейський дискурси”. 
 

Тарас Чухліб – д. іст. н., провідний науковий співробітник відділу 

історії України середніх віків та раннього нового часу Інститу-

ту історії України НАН України (м. Київ): “Шведський вектор 

зовнішньої політики Української ранньомодерної держави”. 
 

Євген Луняк – д. іст. н., професор, завідувач кафедри історії Укра-

їни Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

(м. Ніжин): “Український похід Карла XII 1708–1709 рр. в 

інтерпретації Вольтера”. 
 

Рафал Ковальчик – доктор габ., професор Інституту історії Ло-

дзького університету (м. Лодзь, Республіка Польща): “Полтав-

ська катастрофа 1709 року. Чому союз шведського короля 

Карла XII та гетьмана Івана Мазепи не увінчався перемогою 

над росіянами. Аналіз війни в Україні проти московської 

експансії царя Петра I в 1708–1709 роках”. 
 

 



 

Сергій Сегеда – д. іст. н., проф., провідник науковий співробітник 

Інституту народознавства НАН України (м. Львів): “Новий 

Стокгольм: історія, дослідження і сучасний стан”. 
 

Таїсія Сидорчук – к. іст. н., керівник Науково-дослідного центру 

орієнталістики імені Омеляна Пріцака Національного універси-

тету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Офіцер армії 

короля Карла XII Філіп Йоганн фон Штраленберг як до-

слідник народів Сибіру (за стародруком в колекції Омеляна 

Пріцака: Philipp Johann von Strahlenberg, Das nord- und 

ostliche Theil von Europa und Asia, Stockholm, 1730)”. 
 

Надія Халак – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-

кого, Львівське відділення (м. Львів): “Союз Карла ХІІ з геть-

маном Іваном Мазепою в західноукраїнській історіографії 

поч. ХХ ст.”. 
 

Андрій Батюк – завідувач відділу археології Національного істори-

ко-культурного заповідника “Гетьманська столиця” (м. Бату-

рин): “Два життя, одна доля”. 
 

Ганна Філіпова – старший науковий співробітник науково-дослід-

ного відділу історії та археології Національного Києво-Печер-

ського історико-культурного заповідника (м. Київ): “«Han var 

min bästa vän»: принц Максиміліан Вюртемберзький як 

соратник Карла ХІІ в українській кампанії 1708–1709 рр.”. 
 

Георгій Потульницький – к. іст. н., молодший науковий співро-

бітник Інституту української археографії та джерело-

знавства НАН України (м. Київ): “Шведський вектор полі-

тичної діяльності Французького королівства у XVIII ст. та 

українське питання”. 
 

Зоя Борисюк – науковий співробітник Інституту української 

археографії та джерелознавста ім. М. С. Грушевського НАН 

України (м. Київ): “Образ полководця Карла ХІІ у «Щоден-

нику» Ґустава Адлерфельда”. 
 

 



 

Володимир Парацій – завідувач науково-дослідного та культурно-

освітнього відділу Державного історико-архітектурного запо-

відника у м. Бережани (Тернопільська область): “Великий 

коронний гетьман Адам Микола Сенявський: роль особис-

тості у подіях та політичних взаємовідносинах періоду Вели-

кої Північної війни”. 
 

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник 

Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Король Карл XII 

в українській діаспорній історіографії”. 

 

 

 

За матеріалами круглого столу буде видано збірник наукових 

праць. 

 

Статті приймаються такими мовами: українська, англійська. 

 

Кінцевий термін подачі матеріалів 1 травня 2019 р. 

 

Обсяг 0,5–1 друк. арк. Посилання автоматичні внизу 

сторінки за зразком: 

1. На статтю: B. Krupnytskyj, Karl XII in der alten und neuen 

schwedischen Geschichtsschreibung, Forschungen und Forschritte, 17 

(1933) 249–250. 

2. На книгу: С. Павленко, Військо Карла XII на півночі Укра-

їни, К. (ВД “Києво-Могилянська академія”), 2017, с. 110. 

 

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: 

hetmanmus@ukr.net;   dmytro.gordiyenko@gmail.com 
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