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Наукова конференція 

 

“Діячі УНР в еміграції: осмислення подій Революції  

та практики спротиву совєтській окупації України” 

 

 

 

18 квітня 2019 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 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 відділу джерел з новітньої історії України 

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 

 

18 квітня 2019 р., четвер 

 

1040 – 1100 Реєстрація учасників 

1100 – 1330 Секційне засідання  

1330 – 1400 Підведення 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): “Діяльність міністерства фінансів УНР у 

початковий період перебування уряду в еміграції (грудень 1920–

1923 рр.)”.  
 

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

України, доцент кафедри історії світового українства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ): “Гро-

мадсько-політична, політико-дипломатична і журналістська 

діяльність Івана Павловича Багряного (1906–1963) на еміграції: 

інституціональний дискурс”. 
 

Наталя Лисенко – к. філол. н., вчений хранитель фондів відділу руко-

писних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-

ченка НАН України: “Співпраця визначного українського пись-

менника Олександра Олеся з Урядом УНР в еміграції”. 
 

Вячеслав Корнієнко – д. іст. н., заступник генерального директора з 

наукової роботи Національного заповідника “Софія Київська” 

(м. Київ): “З листування Наталії Полонської-Василенко та Юрія 

Готьє”. 
 

Інна Старовойтенко – к. іст. н., старший науковий співробітник Інсти-

туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського НАН України (м. Київ): “Формування та діяльність ДЦ 

УНР у Польщі у відзеркаллі епістолярію його діячів (Є. Лука-

севича, Л. Чикаленка, А. Лівицького, В. Прокоповича)”. 
 

 

Віталій Хоменко – к. іст. н., викладач Індустріально-педагогічного 

технікуму Конотопського інституту Сумського державного уні-

верситету (м. Конотоп): “Директорія та Закордонна делегація 

УПСР: від співпраці до конфронтації”. 



Дмитро Бурім – к. іст. н., старший науковий співробітник, учений 

секретар Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Українська істо-

рична наука в еміграції: педагогічна та науково-дослідницька 

діяльність професора Дмитра Дорошенка в українських вищих 

навчальних закладах та наукових установах Чехо-Словаччини”. 
 

 

 

 

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

туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського НАН України (м. Київ): “Чин Симона Петлюри у візії 

Олександра Лотоцького”. 
 

Юлія Горбач – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 

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

кого НАН України (м. Київ): “Микола Чирський – поет і 

хорунжий армії УНР в еміграції (листи до Л. Білецького)”. 

 

Презентація виконання проекту “Формування моделей національного 

консенсусу в Україні в часи Української революції (1917–1921 рр.): 

джерельна база та інтерпретаційні практики” відповідно до ці-

льової комплексної програми наукових досліджень НАН України 

“Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні 

параметри, прогностична модель” та розпорядження Президії НАН 

України від 07.05.2018 р. № 242. 

1. Аналітична записка. 

2. Формування моделей національного консенсусу в Україні в часи 

Української революції (березень 1917 – січень 1918 рр.): дже-

рельна база та інтерпретаційні практики: монографія / Валентина 

Піскун, Ігор Гирич, Михайло Ковальчук, Валентин Кавунник, Інна 

Старовойтенко, Дмитро Бурім та ін. За заг. ред. В. Піскун. Інститут 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України. Київ: “Видавництво Людмила”, 2018. 413 c. 


