
9.30–10.00
Реєстрація учасників

Володимирська, 60 (Червоний корпус), ауд. 204

Пленарне засідання
10.00 – 11.30

Голова оргкомітету, д. і. н., доц. Ростислав Конта
Секретар, к. і. н, доц. Віктор Пилипенко

Привітальне слово начальника відділу міжнародного
співробітництва Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
Андрія Кравченка

Привітальне слово декана історичного факультету
Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
професора Івана Патриляка

Привітальне слово Надзвичайного і Повноважного Посла
Фінляндії в Україні

Юга Іларі Віртанена

Доповіді

Pekka Hakamies, prof. (University of Turku). «Finnish Folklore 
Studies, Nationalism, and Independence».

Oula Silvennoinen, PhD. (University of Helsinki). «Trailblazers: 
Finnish industrialists and Finnish-Ukrainian diplomatic relations in 
1918».



Timo Vihavainen, prof. (University of Helsinki). «The End of Loyalism. 
Breaking of Finnish-Russian Cooperation in 1899–1917».

Борис Циганок, проф. (Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го»). «25 років діяльності Товариства «Україна-Фінляндія».

Костянтин Тищенко, д. філ. н., проф. (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). «Фінські запозичення в укра-
їнській мові».

Валентина Борисенко, д. і. н., проф. (ІМФЕ імені Рильського 
НАН України). «Культура повсякдення фінів у творчості художни-
ка-етнографа Юрія Павловича».

11.30 – 12.00
Перерва на каву

Виступи (до 15 хв.)

Тетяна Пушкарьова, к. пед. н. (Скандинавська гімназія м. Киє-
ва). «Реформування шкільної освіти Фінляндії: реалії та перспек-
тиви».

Проект учнів Скандинавської гімназії. Відеофільм  «Фінляндія: 
становлення держави». Автори: Перевертень Анастасія, Ан-
дрій Березовський, Іолтуховський Ілля.

Надія Єфимищ. (Президент Спілки уральських народів України, 
член Комісії з міжнаціональних відносин Громадської ради при 
Міністерстві культури України). «Роль Фінляндії у співпраці з гро-
мадським сектором в Україні».

Наталія Терес, к. і. н., доц. (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). «Досвід Фінляндії та України з охорони 
історико-культурної спадщини (порівняльний аналіз)».



Марія Боровікова, студ. (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). «Традиції споживання алкоголю у серед-
ньовічних скандинавських та києво-руських джерелах».

Екскурсія в Музей історії Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка для учасників конференції.

Марія Казьмирчук, д. і. н., доц. (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). «Музеї Фінляндії на українському 
туристичному ринку».

Ірина Ігнатенко, к. і. н., доц. (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). «Гендерні дослідження в Україні та 
Фінляндії».

Оксана Сморжевська, к. і. н., доц. (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). «Представництво жінок в орга-
нах державної влади: досвід Фінляндії».

Оксана Драч, проф. (Київський університет імені Бориса Грінчен-
ка). «Розвиток вищої жіночої освіти Фінляндії в модерну добу: уні-
кальний варіант європеїзму в Російській імперії».

Ольга Казакевич, к. і. н., доц. (Національний педагогічний уні-
верситет імені М. П. Драгоманова). «Українська та фінська мови 
в Російській імперії: компаративний аналіз».

Наталя Яковенко, д. і. н., проф., Галина Піскорська, к. і. н., 
доц. (Інститут міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка). «Інформаційна безпека 
Фінляндії».

Валерій Капелюшний, д. і. н., проф. (Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка). «Українська революція 
1917–1921 рр.: етнічний вимір».

Сергій Пивовар, к. і. н., проф. (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). «Україна та Фінляндія на шляху 
до здобуття державної незалежності в контексті імперіалістичної 
політики Росії».

Юрій Фігурний, к. і. н. (Науково-дослідний інститут українознав-
ства МОН України). «Історичний досвід боротьби Фінляндії та 
України за незалежність: порівняльний аналіз».



Оксана Висовень, доц. (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»). 
«Вплив протестантизму на боротьбу Фінляндії та України за не-
залежність».

Ірина Верховцева, доц. (Черкаський національний університет 
імені Б. Хмельницького). «Самоврядування селян чи самовряду-
вання на селі в Російській імперії у «довгому ХІХ ст.»: Велике кня-
зівство Фінляндське».

Вікторія Венгерська, д. і. н. (Житомирський державний універ-
ситет імені Івана Франка). «Польське, українське та фінське «пи-
тання» в умовах Російської імперії: відмінні стратегії розв’язання».

Денис Ковальов, асп. (ДВНЗ «Національний Гірничий Універси-
тет»). «Шлях революціонерів-самостійників: Конрад-Віктор Зіл-
ліакус і Микола Міхновський».

Андрій Пижик, к. і. н. доц. (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). «Україна та Фінляндія в контексті ні-
мецько-російських відносин (кінець 1917 р. – початок 1918 р.)».

Григорій Савченко, к. і. н., проф. (Київський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка). «Українці Гельсінгфорського 
гарнізону в 1917 році».

Алла Вітенко, учениця (Український гуманітарний ліцей Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка). 
«Роль Карла Густава Еміля Маннергейма у збереженні незалеж-
ності Фінляндії після її отримання у перші повоєнні роки».

Анатолій Остапенко, к. фіз.-мат. наук, проф. (Білоруський ін-
ститут правознавства). «Білоруський національний рух і форму-
вання білоруської національної ідеї в період 1917–1920-х років».

Олександр Пономарьов, к. і. н. (ЦДІАК України). «Вплив Німеч-
чини на зовнішню політику Фінляндії під час Першої світової вій-
ни у світлі неопублікованого документа». 

Андрій Сидоренко, студ. (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). «К. Маннергейм і П. Скоропадський: від 
служби в російській армії до розбудови національної державності 
(порівняльний аналіз)».

Віктор Пилипенко, к. і. н. доц. (Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка). «Відносини між Україною та Фін-
ляндією у 1918–1921 роках».

Галина Невинна, доц. (Рівненський державний гуманітарний 
університет). «Німецько-фінські відносини в європейських інтег-
раційних процесах (1933–1939 рр.)».

В’ячеслав Іванов, асп. (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка). «Висвітлення діяльності українського 
добровольчого воєнного руху на чолі з Ю. Горліс-Горським у Фін-
ляндії під час «Зимової війни» 1939–1940 рр. у вітчизняній істо-
ріографії».

Ігор Римар, асп. (Національний педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова) «Тактико-стратегічна модель ІІІ Інтернаціона-
лу в період радянсько-фінської війни (1939–1940 рр.)».

Вячеслав Ціватий, к. і. н., доц. (Інститут всесвітньої історії НАН 
України). «Дипломатія та дипломатична служба Фінляндії в умо-
вах нових викликів і загроз поліцентричного світу: історичні тра-
диції, інституціоналізація, модель, національні особливості (дос-
від для України)».

Андрій Сорокін, студ. (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка). «Київські міські газети як джерело для дослід-
ження українсько-фінських зв’язків у 1990–1991 рр.».

Наталія Кузіна, к. і. н., доц. (Київський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка). «Формування ідеології державо-
творення в публіцистиці «Літературно-наукового вісника» 
1917–1919 рр.».


