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Круглий стіл 
 

Українська діаспора: досвід і перспективи взаємодії 
 

Місце та час проведення: 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 203, 10.00 – 15.00 

Регламент: 

Доповідь – 10 хв.  

Питання, дискусії, обговорення – 10 хв. 

Робочі мови круглого столу: українська, англійська, російська 

 

Модератор: Гуменюк Олена Анатоліївна, к.і.н., доцент кафедри історії 
України Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Реєстрація учасників круглого столу – 9.00 – 10.00 (хол, 1 поверх) 

 

Почесний гість: Марек Пжегода, директор Інституту східноєвропейських 
студій Карлового університету в Празі (Чеська Республіка), доктор наук 

 
 
Вітальне слово:  

Александрова Олена Станіславівна, декан Історико-філософського 
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
філософських наук, профессор 
 Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 
професор 

 
 
Презентація Центру дослідження історії української еміграції та діаспори 
 



Панель І 
Центри української діаспори у світі та взаємозв’язок із Батьківщиною 

10.00 – 11.30, ауд. 203 
 

Віднянський Степан, завідувач відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої 
політики України Інституту історії України НАН України, д.і.н., професор, чл-кор. НАН 
України 
Українська еміграція в міжвоєнній Чехословаччині та значення її діяльності для 
актуалізації "українського питання" в Європі 
 
Петриченко Катерина, науковий співробітник Відділу зарубіжної україніки Інституту 
книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського  
Закордонний паспорт громадянина УНР в зарубіжній історіографії 
 
Салата Оксана, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса 
Грінченка, д.і.н., професор  
Українські громадські організації в суспільно-політичному просторі сучасної Чехії 
 
Кабачій Роман, аналітик, к.і.н.  
Процеси видозміни української громади у Польщі: взаємодія VS несприйняття 
автохтонів з акції "Вісла" і прибульців з України 
 
Рудовіч Оксана, аналітик центру CEDOS 
Сравнительный анализ данных о белорусах и украинцах, живущих за рубежом, на 
основании данных национальных переписей населения 
 
Саган Галина, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, д.і.н.  
Українська діаспора в Китаї: тенденції становлення 
 
Ілюк Тетяна, головний аналітик Центру інформаційно-аналітичної підтримки «VPRess», 
к.і.н. Українська діаспора в Греції: проблеми становлення та роль у розбудові 
українсько-грецьких міждержавних взаємин 
 
Тіщенко Ганна, керівник економічного відділу Посольства України в Грецькій 
Республіці 
Преса української громади Греції 
 
Наливайко Сергій, старший науковий співробітник відділу української етнології 
Науково-дослідного інституту українознавства, к.і.н. 
«Нова» українська діаспора початку ХХІ ст. у пошуках сучасної моделі національної 
самоідентифікації 
 

Панель ІІ 
Проблема дослідження та популяризації культурної спадщини 

української діаспори 
11.30 – 12.30, ауд. 203 

 
Палієнко Марина, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної 
науки Київського національного університету імені Тараса Шевченко, д.і.н., професор  
Архіви української діаспори як установи національної пам'яті 
 



Мага Ірина, директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки, к.і.н. 
Сучасні і традиційні форми популяризації матеріалів зарубіжної україніки на 
прикладі Центрального державного архіву зарубіжної україніки 

 
Антонюк Тетяна, завідувач Відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, д.і.н., доцент 
Навчальна книжка української діаспори як важливий елемент дослідження 
книжкової культури України 
 
Солонська Наталія, старший науковий співробітник Відділу зарубіжної україніки 
Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, к.і.н. 
Бібліотека в книжково-інформаційному просторі українського зарубіжжя Канади: 
кінець XIX ст. - 20-ті роки XX ст. 
 
Фігурний Юрій, завідувач відділу української етнології Науково-дослідного інституту 
українознавства, к.і.н. 
Вагоме значення наукових праць вчених діаспори у переосмисленні українських 
етнокультурних процесів в умовах кризи комунізму 
 
Отрошко Любов, науковий співробітник відділу української етнології Науково-
дослідного інституту українознавства 
Аналіз наукового доробку вчених діаспори щодо зміни напрямків етнокультурних 
процесів в Україні у 1985–1993 рр. 
 
Шакурова Ольга, науковий співробітник відділу української етнології Науково-
дослідного інституту українознавства, к.і.н. 
Обґрунтування необхідності зміни підходів до наукового дослідження ґенези 
українського народу у працях діаспорних вчених 

 
Білоус Наталія, провідний науковий співробітник Музею української діаспори, 
к.філол.н., мистецтвознавець  
Колекція Сержа Лифаря у Музеї української діаспори: досвід експонування та 
інтерпретації 

 
Кава-брейк 

 
12.30 – 12.50, ауд. 203 

 
Панель ІІІ 

Напрямки діяльності українських емігрантських та діаспорних організацій 
 

13.00 – 15.00, ауд. 203 
 

Єржиківська Наталія, науковий співробітник Відділу зарубіжної літератури Інституту 
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, к.філол.н. 
Рецензія Євгена Маланюка на поетичну книжку Казимира Вєжинського «Трагічна 
воля» (Варшава, 1936) 
 
Голубнича-Шленчак Юлія, аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка 
Діяльність видавництва «Чорномор» у таборі м. Каліш 1923 р. 

 



Нікіфоров Карен, аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка 
Лемківська діаспора Польщі: між православ’ям і католицизмом 

 
Зубко Ольга, фахівець Центру міжнародних зв’язків та діяльності Вінницького 
національного аграрного університету, к.і.н. 
Специфіка конфесійно-церковної комунікації української празької еміграції. 
«Подєбрадський період». Автокефалія (1921 – 1939) 
 
Гула Оксана, старший науковий співробітник відділу філософії та геополітики Науково-
дослідного інституту українознавства, к.і.н.  
Громадсько-політична діяльність В. Войтанівського як спосіб збереження зв’язків 
між українськими емігрантами в Королівстві СХС/Югославія 
 
Розлуцький Назарій, старший науковий співробітник Музею історії міста Києва  
Політична діяльність української еміграції у 1945 – 1948 рр.: проблеми і перспективи 
 
Даниленко Олександр, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
д.і.н., професор   
Мистецька та освітня діяльність українських емігрантів у США (друга пол. ХХ ст.) 
 
Тарасенко Ольга, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, к.і.н., 
Джеймс К. Дейлі, Сетон Хол університет, Нью Джерсі (США)  
Дослідження історії життя та діяльності української діаспори штату Нью Джерсі 
(США) 
 
Сморжевська Оксана, доцент Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, к.і.н.  
Вплив української діаспори на рідновірський рух в Україні 
 
Гедьо Ганна, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса 
Грінченка, д.і.н. 
Грідіна Ірина, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики 
Донецького національного університету імені Василя Стуса, д.і.н. 
Українські вчені за кордоном 
 
Чирков Олег, науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного 
інституту українознавства 
Зарубіжні українці як чинник етнокультурних процесів в Україні (1985–1995) 
 
Будзар Марина, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, к.і.н.  
Нарис «Український будинок Григорія Галагана" К. В. Мощенка як дослідження з 
історії формування "українського архітектурного стилю» 
 
Мудрак Марина, студентка Київського університету імені Бориса Грінченка 
Культурна діяльність української діаспори в Сербії (1991-2017 рр.) 
 
Гуменюк Олена, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса 
Грінченка, к.і.н. 
Молодь на еміграції: від організаційного становлення до рушійної сили нації  
 

 


