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ПРОГРАМА 
Всеукраїнської наукової конференції 

 

 
 
 

Богдан Хмельницький –  
творець держави та “переяславські міти” 

в джерелах, історіографії та ідеології 
 
 
 

м. Київ. 21 березня 2019 р. 
 



 
Організаційний комітет 

 
Г. І. Ярова, директор Музею Гетьманства; 
д. іст. н., Г. В. Папакін, директор Інституту української археографії 

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; 
к. іст. н., Л. П. Бевз, заступник директора Музею Гетьманства з 

наукової роботи; 
к. іст. н., Д. С. Гордієнко, старший науковий співробітник Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України. 

 
Місце проведення конференції: 

 
Музей Гетьманства, вул. Спаська, 16-б, м. Київ (метро Контрактова 
площа) 
 
Початок роботи конференції – об 11.00.  
Реєстрація – з 10.30. 

 
Регламент доповіді: до 15 хв. 

 
Відкриття конференції 

 
– 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; 

– вітальне слово голови правління ГО “Фонд Великий Льох” 
Павла Костенка; 

– вітальне слово президента Гетьманського фонду імені Петра 
Дорошенка Олексія Дорошенка. 

 
 
 



Пленарне засідання 

 

Ведучий: к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 

Тарас Чухліб – д. іст. н., провідний науковий співробітник відділу 
історії України середніх віків та раннього нового часу Інсти-
туту історії України НАН України (м. Київ): “Гетьман Богдан 
Хмельницький – творець офіційної назви «Україна» для Вій-
ська Запорозького”. 

Федір Медвідь – д. н. в галузі політології, к. філос. н., проф., про-
фесор кафедри конституційного права, історії та теорії дер-
жави і права Міжрегіональної Академії управління персоналом 
(м. Київ): “Національні інтереси і геополітичні пріоритети 
української козацької республіки Богдана Хмельницького”. 

Сергій Пивовар – к. іст. н., проф., професор кафедри новітньої 
історії України Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка (м. Київ): “Антимосковський вектор диплома-
тичної діяльності Богдана Хмельницького”. 

Віктор Мельник – асистент кафедри політології Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, викладач ка-
федри філософії та суспільних наук Вінницького національного 
медичного університету імені Миколи Пирогова, головний редак-
тор наукового журналу “Аннали юридичної історії” (м. Київ): 
“Епоха, постать і держава Богдана Хмельницького (1595–
1657) у дослідницькому вимірі політичної антропології”. 

Михайло Гордієнко – к. політ. н., доцент Національного універси-
тету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київсь-
ка обл.): “Державотворчі потуги Б. Хмельницького в консер-
вативному вимірі”. 

Ірина Кривошея – д. іст. н., професор кафедри всесвітньої історії 
та методики навчання гуманітарних дисциплін Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
(м. Умань): “Структура козацької старшини в документах 
першого десятиліття існування Української козацької дер-
жави середини XVII ст.”. 



Володимир Сергійчук – д. іст. н., професор Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): “Віднов-
лення Київської православної митрополії в 1620 році як 
початок творення майбутнього Переяслава”. 

Володимир Горак – к. іст. н., старший науковий співробітник від-
ділу української історіографії Інституту історії України НАН 
України (м. Київ): “Антигетьманська збройна опозиція як 
важливий аспект історії Хмельниччини”. 

Іван Сварник – директор Львівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки (м. Львів): “Іван Крип’якевич про державу Хмель-
ницького – погляди науковця й радянська цензура”. 

о. Юрій Мицик – д. іст. н., проф., головний науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства ім.  
М. С. Грушевського НАН України (Київ): “Цінні джерела до 
історії генеалогії козацтва другої половини ХVІІ ст.” 

Євген Луняк – д. іст. н., проф., завідувач кафедри історії України 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
(м. Ніжин): “Образ Богдана Хмельницького в інтерпретації 
Проспера Меріме”. 

Ольга Ковалевська – д. іст. н., провідний науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України (м. Київ): “Інтерпрета-
ції образу Богдана Хмельницького в живописі та пластиці 
радянських часів”. 

Олександр Юга – к. іст. н., старший викладач кафедри всесвітньої 
історії Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський): “Прийняття 
Б. Хмельницьким царської протекції в оцінці політичної 
еліти Речі Посполитої”. 

Володимир Мокляк – заступник директора з наукової роботи 
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського 
(м. Полтава): “Козацькі старожитності Переяславщини у 
зібранні Полтавського єпархіального давньосховища”. 

Надія Кукса – завідувачка відділу “Суботівський історичний музей” 
Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” 
(с. Суботів, Черкаська обл.): “Маловідомі аспекти археологіч-
них студій 1970 р. у Свято-Іллінській церкві в Суботові (за 
щоденником Романа Юри)”. 



Володимир Панченко – к. іст. н., науковий співробітник Музею 
Гетьманства (м. Київ): “Вірш «На старожитній клейнод панів 
Хмельницьких» як характерна пам’ятка української гераль-
дичної поезії”. 

Тетяна Гедзь – незалежний дослідник (м. Київ): “Дім Богдана 
Хмельницького в Суботові: інформація та інтерпретація”. 

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник 
Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Богдан Хмель-
ницький і Церква”. 

Людмила Абашіна – старший науковий співробітник Національ-
ного історико-культурного заповідника “Чигирин” (м. Чигирин): 
“Переяславська рада 1654 року – окремі візії часів Україн-
ської революції 1917–1921 років”. 

Володимир Баров – аспірант Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин): “Друге повстання ота-
мана Зеленого та рефлексії щодо «Переяслава 1654 р.»”. 

Григорій Кондратюк – д. іст. н., доцент: “Основні параметри еко-
номічного стану Кримської області в 1950-х роках”. 

Володимир Верстюк – старший викладач кафедри всесвітньої 
історії Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський): “Відносини Війська 
Запорозького з Московією за гетьманату Б. Хмельницького в 
оцінці М. Костомарова”. 

Анна Ткачук – к. іст. н., доцент кафедри правових дисциплін Херсон-
ського інституту Міжрегіональної академії управління персона-
лом (м. Херсон): “Постать Б. Хмельницького в українській, 
російській і польській історіографії”. 

Мар’яна Юхимчук – молодший науковий співробітник відділу 
історії Берестецької битви НІМЗ “Поле Берестецької битви” 
(м. Пляшева, Рівненська обл.): “Берестецька битва в дослі-
дженні Ю. Тис-Крохмалюка «Бої Хмельницького» Огляд 
історичного джерела”. 

Надія Чорноморець (м. Київ): Сонети про Хмельницького. 
 
 



 
 
 
 
За матеріалами конференції буде видано збірник 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: О. В. Ясь, Образи Переяслава в українській 

історіографії академічної доби (початок XIX – кінець 80-х років ХХ 
століття), Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та дослі-
дження), редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін., К., 2003, 
с. 524–604. 

2. На книгу: А. Яковлів, Договір Богдана Хмельницького з 
Москвою 1654, Нью-Йорк, 1954, с. 11. 

 
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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