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• Порядок роботи 

• 15 листопада 2017 р. 

•  
• Початок роботи конференції о 1300 

•  

• 1230 – 1300 – реєстрація учасників (ауд. 338) 

• 1300 – 1430 – пленарне засідання (ауд. 349) 

• 1430-1500 – перерва, відвідування Музею  

• історії Київського національного  

• університету імені Тараса Шевченка 

• 1500 – 1700 – робота секцій 

•  1700 – 1730 – підведення підсумків конференції  

• Закриття читань 

 

 

 

• Регламент роботи 

 

• Наукова доповідь – 15 хв. 

• Наукове повідомлення – 10 хв. 

• Виступ у дискусії – до 5 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

•  

• ВІДКРИТТЯ ЧИТАНЬ – Патриляк І. К., доктор історичних 

наук, професор, декан історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

• ВІТАЛЬНЕ СЛОВО -  Баранова Т.І., голова Державної архівної 

служби України, заслужений юрист України  

ДОПОВІДІ 

• Калакура Я. С. (д.і.н., проф. кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) Антропологічний вимір 

історіографії Української революції (Київ) 

 

• Щербак М. Г. (д.і.н., проф., кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Голова Спілки архівістів 

України) Документи жандармських установ як джерело 

дослідження українського національного руху напередодні 

революції 1917 року (Київ) 

 

• Гаранін О.Я. (к.і.н., старший науковий співробітник, директор 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства) Місце, роль та значення Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства в системі державних архівних установ 

України: до 100-ліття розвитку архівної системи в Україні 

(Київ) 

 

• Христова Н. М. (к.і.н., старший науковий співробітник, заступник 

директора Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства) Наукові пріоритети в архівній 

сфері (Київ) 

 

• Палієнко М. Г. (д.і.н., проф., завідувач кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) Від архівів Української 



революції до архівів незалежної України: шлях довжиною в 

100-ліття (Київ) 

14.30-15.00 -  відвідування Музею історії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (тематична 

екскурсія-лекція директора Музею Л. Б. Круглової) 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Секція 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО: 

Історіографія та джерела історії Української революції 

• Підсекція І (ауд. ____) 

• Модератор секції  

• Нікітін Ю.О. (д.і.н., доц. ректор Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, професор кафедри 

соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти) Особливості грошового 

обігу на Сумщині 1917-1919 рр.: історіографічний аспект 

проблеми (Суми) 

 

• Зубко А. М. (к.і.н., доц. кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка) Походження державної символіки 

доби УНР (Київ) 

 

• Войцехівська І.Н. (д.і.н., проф. кафедри історії мистецтв 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Незнане джерело з історії геральдики: зі спадщини 

українських вчених (Київ) 

 

• Могильний Л.П. (д.і.н., проф. кафедри давньої та нової історії 

України Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) Суспільно-політичні погляди Людмили 

Старицької-Черняхівської за матеріалами архіву ГДА СБУ 

(Київ) 

 

• Чуткий А.І. (д.і.н., доц., проф.. кафедри історії та 

документознавства Нац. авіаційного ун-ту) «Не знакові» 

персоналії борців за незалежність України: актуальність 

подальшого вивчення на основі нових архівознавчих пошуків 

Київ) 

 

• Круглова Л.Б. (к.і.н, доц. кафедри давньої та нової історії 

України історичного факультету, директор Музею історії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Діяльність Київського університету в добу Української 

революції 1917–1921 років (за матеріалами фондів Музею 

історії Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) (Київ) 

 

• Ящук А.В. (аспірант історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) Міська та 

територіальна геральдика України у творчості М.О. 

Битинського (1893-1972 рр.) (Київ) 

 

• Круглов Б.В. (магістр архівознавства, архіваріус відділу 

діловодства та архіву Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка) Участь студентів Київського 

університету в подіях Української революції 1917–1921 років 

(Київ) 

 

• Лазаренко В.Г. (студент магістратури історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Роль залізничного транспорту під час подій Української 

революції 1917-1921 рр. (Київ) 

 

• Срібняк М.І. (студентка 3 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Мистецька діяльність В.Кричевського як втілення 

державотворчих ідей (Київ)  

 

• Гончаренко М.Є. (студент 4 року навчання історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) З історії становлення грошової системи періоду 

Української революції (Київ) 

 



• Сідько М.О. (студент 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Локації міністерств і відомств Української Центральної Ради 

в м. Києві. Хронологія становлення (Київ) 

• Басенко О.Е. (студентка 4 року навчання історичного 

факультету Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова) Культурно-просвітницька та політична 

діяльність Євгена Маланюка в роки Української революції 

1918-1921 рр. (Київ) 

 

• Рохманюк А.О. (студентка 4 року навчання історичного 

факультету Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова) Освіта в місті Києві в 1917-1921 рр.: 

архівна розвідка (Київ) 

 

• Підсекція ІІ (ауд. ____) 

• Модератор секції  

• Пшеничний Т.Ю. (к.і.н., заступник декана історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) «Львівський псевдособор» 1946р. в радянській 

історіографії (Київ) 

 

• Коцур А.П. (д.і.н., проф. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) Сучасна вітчизняна історіографія про 

Буковинське віче 3 листопада 1918 р. (Київ) 

 

• Казьмирчук М.Г. (д.і.н., доц. кафедри етнології та краєзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Сучасний стан вивчення матеріального забезпечення євреїв 

Київської губернії у 1917 – 1921 рр. (Київ) 

 

• Коцур Г.Г. (к.і.н., доц. кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка) Українські видання періоду 

Національно-демократичної революції 1917-1921 рр. як 

джерело вивчення історії Нової Січі доби П. Калнишевського 

(Київ) 

 

• Павленко С. Ф. (к.і.н., доц. кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) Українська революція, її 

наслідки та постаті у «Щоденнику» В.Винниченка (Київ) 

 

• Кузіна Н.В. (к.і.н., доц. кафедри етнології та краєзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

«Літературно-науковий вісник» як джерело до висвітлення 

проблем української періодики в 1917-1919 рр. (Київ) 

 

• Гончаренко Л.Л. (к.і.н., доц. кафедри права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С Макаренка) Сучасна українська історіографія питання 

міжнародних відносин українських національних урядів 1917–

1923 рр. (Суми) 

 

• Двірна К.П. (к.і.н, доц.. кафедри історії України Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова) Національна 

ідея в мемуарах вояків армії УНР (Київ) 

 

• Потапова О.Б. (к.і.н., доц. кафедри права та міжнародних 

відносин Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С. Макаренка)   Релігійний чинник у суспільно-політичних 

процесах в Україні у 1917-1921 рр. (Суми) 

 

• Коломієць Н.А. (к.і.н., асист. кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) Життя Університету св. 

Володимира 1917-1921 рр.: реконструкція за мемуарами осіб - 

сучасників революційної доби (Київ) 

 

• Загорулько Р.О. (к.і.н., провідний науковий співробітник відділу 

довідкового апарату документів Центрального державного архіву-

музею літератури і мистецтва України) Спогади митців про 

революційні події 1917-1921 рр., свою участь у них як 

історичне джерело (з фондів ЦДАМЛМ України (Київ) 

 



• Коцур В.А. (к.і.н., викладач ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») 

Періодика доби Української революції 1917-1921 рр. як 

інформативне джерело про тогочасне повсякденне життя 

населення Сумщини (Переяслав-Хмельницький) 

 

• Данилевич А.П. (здобувач історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) Друковані 

праці С.Д. Носа на сторінках періодичної преси 1917-1921-х 

років (Київ) 

 

• Грицик Л.Ю. (аспірантка історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) Політичний 

вимір українського студентського руху кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.: історіографія (Київ) 

 

• Кібець А.В. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Спогади генерала В. Петріва як джерело з історії Української 

революції (Київ) 

 

• Михальчук В.В. (студент 4 року навчання історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) Заснування Української академії мистецтв у 

мемуарах і епістоляріях видатних діячів Української 

революції (Київ) 

 

• Секція 2 

• АРХІВОЗНАВСТВО: 

• 100-ліття розвитку архівної системи в Україні 

• Модератор секції  

• (ауд.___) 

 

• Ковтанюк Ю.C. (к.і.н., директор Центрального державного 

електронного архіву України) Значущість рішення щодо 

створення Центрального державного електронного архіву 

України та перспективи розвитку цього архіву (Київ) 

• Сорока Ю.М. (д.і.н., проф. кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) Просвітянські організації 

на Волині у 1917-1930-х роках (Київ) 

• Срібняк І.В. (д.і.н., проф. завідувач кафедри всесвітньої історії 

Київського університету імені Бориса Грінченка) Табір 

інтернованих вояків-українців у Каліші (Польща, 1921-1924 

рр.) у світлі архівних джерел (Київ) 

 

• Даниленко О.В. (д.і.н., проф., завідувач кафедри історії 

зарубіжної україністики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка) Культурні цінності зарубіжних 

українців і проблеми їх повернення в Україну (Київ) 

 

• Мага І.М. (к.і.н., старший науковий співробітник директор 

Центрального державного архіву зарубіжної україніки) 

Документи Української революції у фондах ЦДАЗУ: 

джерельно-інформаційний потенціал (Київ) 

 

• Тюрменко І.І. (д.і.н., проф., завідувач кафедри історії та 

документознавства Національного авіаційного університету) 

Організація архівної системи у Франції: історія та сучасність 

(Київ) 

 

• Дідух Л.В. (к.і.н., завідувач відділу технологічного забезпечення 

архівної справи Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства) Копіювання документів у 

державних архівах України для виконання основних робочих 

завдань, а також на замовлення користувачів: суперечності 

методичних засад та сьогоденної практики (Київ) 

 

• Мороз І.М. (к.і.н., доц. кафедри зарубіжної україністики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Внесок І.П.Крип’якевича в розвиток архівознавства та 

архівної справи (Київ) 

 

• Бандура М.В. (к.і.н., старший науковий співробітник відділу 

архівознавства Українського науково-дослідного інституту 



архівної справи та документознавства) “Архіви України” як 

провідний науково-практичний журнал з архівної справи. До 

виходу в світ ювілейного номеру (Київ) 

• Майстренко А.А. (к.і.н., провідний наук. співробітник відділу 

науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності 

УНДІАСД); Романовський Р.В. (зав. сектору НТІ відділу 

науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності 

УНДІАСД) Практика оцифровування архівних документів у 

зарубіжних країнах (Київ) 

 

• Дубок І.П. (канд. наук з держ. упр., начальник відділу інформації 

та використання документів Державного архіву м. Києва) 

Забезпечення доступу до архівних джерел як важливий етап 

розвитку архівної системи України (Київ) 

 

• Панченко О.Я. (виконуючий обов’язки директора Державного 

архіву м. Києва) Державний архів м. Києва та його роль у 

збереженні історико-документальної спадщини міста (Київ) 

 

• Бойко Г.В. (заступник директора – головний зберігач фондів 

Державного архіву Київської області) Державний архів 

Київської області: основні напрямки діяльності та 

перспективи розвитку (Київ)  

 

• Кітам В.О. (старший науковий співробітник, сектор розроблення 

технологій забезпечення збереженості архівних документів 

відділу технологічного забезпечення архівної справи 

Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 

документознавства) Проблеми біозбереженності архівних 

документів в Україні (УНДІАСД) (Київ) 

 

• Чернятинська Ю.Г. (начальник відділу забезпечення 

збереженості та обліку документів Центрального державного 

електронного архіву України, аспірант Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства) 

Загальні принципи комплектування Центрального 

державного електронного архіву України електронними 

інформаційними ресурсами (Київ) 

 

• Парацій В.М. (завідувач науково-дослідного та культурно-

освітнього відділу Державного історико-архітектурного 

заповіднику м. Бережани (Тернопільщина) «Товариство охорони 

воєнних могил» (1920-1930-і рр.) через призму збереженої 

відомчої документації (Бережани) 

 

• Кулініч М.Ю. (к.і.н., старший науковий співробітник, 

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків) 

Архівна україніка як новий науковий напрям в українському 

архівознавстві (Київ) 

 

• Левчук О.В. (аспірантка історичного факультету Київського 

національного університету імені  Тараса Шевченка) Колекція 

київської преси початку ХХ ст. у фондах Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історія 

формування, структура, джерельний потенціал, проблеми 

користування (Київ) 

 

• Чуйко Р.В. (аспірантка історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

Джерелознавчі методи дослідження архівних документів (Київ) 

 

• Новак В.О. (студентка магістратури історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Реалізація закону «Про доступ до публічної інформації» в 

електронному архівному просторі (Київ) 

 

• Сорокін А.А. (студент магістратури історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Проблематика Української революції в електронних 

документальних виставках Державного архіву міста Києва. 

(Київ) 

 

• Іванько М. І. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Архіви інформаційного суспільства (Київ) 

 


