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«Українська діаспора: напрямки, осередки, виклики»
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Київ – 2019



ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ ТА ДІАСПОРИ

«Українська діаспора: напрямки, осередки, виклики»


Програма круглого столу


ПОРЯДОК РОБОТИ

Київський університет імені Бориса Грінченка
м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 
Час 
проведення 
Захід 
Місце 
проведення
11.00 – 12.00
Реєстрація учасників
Хол (І поверх)
12.00 – 12.15
Вітальне слово до учасників круглого столу
204 ауд. 

12.15 – 16.30
Круглий стіл



Робочі мови:
українська, англійська


Регламент:

Доповідь – 10 хв.
Питання, дискусії, обговорення – до 5 хв.


ПОРЯДОК РОБОТИ

17 квітня 2019 року


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, доктор історичних наук, професор


Модератори: 
Гуменюк Олена Анатоліївна, координатор Центру дослідження історії української еміграції та діаспори, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук
Тарасенко Ольга Олексіївна, координатор Центру дослідження історії української еміграції та діаспори, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент 














Панель І
Українці на Батьківщині та за кордоном: досвід взаємодії, проблематика дослідження

12.15 – 13.45, ауд. 204

Атаманенко Алла, директор НДЦ «Інститут досліджень української діаспори» Національного університету «Острозька академія», декан факультету міжнародних відносин, професор, д.і.н.
Закордонне українство як суб’єкт публічної дипломатії

Вєдєнєєв Дмитро, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, д.і.н.
Вплив міжблокового протистояння доби «холодної війни» на структурування та ідеосферу української діаспори

Ціватий Вячеслав, доцент кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.і.н.
Інституціональна діаспорологія та діяльність українських діаспорних організацій в умовах поліцентричного світу ХХІ століття: європейський досвід

Кучерук Олександр, завідувач відділу НМІУ «Музей Української революції 1917–1921 років», к.і.н.
Наукове товариство імені Шевченка в Європі: історія та здобутки.

Солонська Наталія, старший науковий співробітник Відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, к.і.н.
Українська мова і фольклор канадських українців: інформаційні ресурси НБУВ, їх дослідження та оптимізація

Піркл Дмитро, краєзнавець
Промислова спадщина в Україні як чинник культурної дипломатії

Власенко Валерій, доцент, завідувач секції історії кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Сумського державного університету, к.і.н.
Міжвоєнна українська політична еміграція в Югославії: відносини з владою

Саган Галина, заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, д.і.н.
Українці Югославії: досвід спілкування з Батьківщиною у 1960–1980-ті роки.

Андрєєв Віталій, професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, д.і.н.
Андрєєва Світлана, доцент, к.і.н.
Операція «Аргентинець» (1959–1960): КДБ проти НТС (за матеріалами Галузевого державного архіву СБУ)

Сергійчук Володимир, завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.і.н., професор
Родинний архів члена Центральної Ради Тимоша Олесіюка як важливе джерело для вивчення  національно-визвольного руху українського народу в ХХ столітті

Кава-брейк

13.45 – 14.15, ауд. 204

Панель ІІ
Осередки української діаспори у світі: від першої «хвилі» до сучасності

14.15 – 16.30, ауд. 204

Срібняк Ігор, завідувач кафедри всесвітньої історії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, професор, д.і.н.
Ліквідація таборів інтернованих українців в Польщі та їх подальша соціалізація в країнах Європи

Голубнича-Шленчак Юлія, аспірантка Київського університету імені Бориса Грінченка
Видання часопису «Табор» українською військовою еміграцією в Польщі (1923–1939 рр.)

Гуменюк Олена, доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, к.і.н.
Воєводкіна Альона, Вечірко Андрій, студенти Київського університету імені Бориса Грінченка
Українські студентські корпорації в міжвоєнній Польщі: інтерактивна мапа

Даниленко Олександр, професор кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.і.н.
Соціальна адаптація українських емігрантів в Чехо-Словацькій республіці (1920-ті роки) 

Антонюк Тетяна, завідувач Відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, д.і.н., доцент
Український вільний університет: навчальна та видавнича діяльність 

Рибачок Ірина, старший викладач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського Національного університету «Острозька академія»; Інститут досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія», к.і.н.
Основні напрями діяльності Об’єднання українських жінок на еміграції (1945–1950)

Дзира Олеся, науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, к.і.н.
Українські громадські об’єднання Канади міжвоєнного періоду у зарубіжній історіографії

Петриченко Катерина, молодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Висвітлення життя та діяльності митрополита Василя Липківського: за матеріалами фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ

Гула Оксана, старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, к.і.н. 
Літературна спадщина Валерії О’Коннор-Вілінської
Розлуцький Назарій, старший науковий співробітник Музею української діаспори, к.і.н. 
Творчий шлях Христини Пеленської

Сачко Дар`я, провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури Херсонського державного університету, к.і.н.
Творче життя та організаційно-літературна діяльність Докії Гуменної у США

Кабачій Роман, аналітик, к.і.н.
Нова діаспора в Польщі та громада автохтонів: конфліктність і співпраця 

Крупник Любов, головний спеціаліст відділу аналізу українського  державотворення Управління наукового забезпечення політики національної пам’яті, к.і.н.
Роль діаспори у налагодженні взаємодії між польською «Солідарністю» на українським національно-визвольним рухом 1980-х – початку 1990-х років

Нікіфоров Карен, аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка
Роль Православної Церкви в збереженні етнічної ідентичності українців в Польщі

Чекаленко Людмила, професор Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, д.політ. наук
Українці Польщі: шляхи збереження ідентичності

Сергійчук Григорій, молодший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
Українська колонія Москви 1917–1918 рр.: передумови становлення, діяльність під час національного відродження

Мудрак Марина, студентка Київського університету імені Бориса Грінченка
Діяльність діаспорних організацій в м. Новий Сад (1990-ті – поч. 2000-х рр.) 

Сарапина Анастасія, студентка Київського університету імені Бориса Грінченка
Ідея української незалежності в діаспорній періодиці Литви наприкінці 1980-х років.

Шабранська Вікторія, студентка Київського університету імені Бориса Грінченка
Радянська пропаганда як засіб повернення переміщених осіб в Україну

Ольга Тарасенко, доцент кафедри історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, к.і.н., доцент
Вивчення історії діяльності україно-американських діаспорних організацій штату Нью Джерсі

Джеймс К. Дейлі, професор, доктор педагогічних наук, Коледж освіти і соціальних служб Сетон Хол Університету (США)
Калліопі Логотетіс, бакалавр наук в галузі освіти, Коледж освіти і соціальних служб Сетон Хол Університету (США)
Окрім співробітництва: зростання довгострокового партнерства

Світлана Мельник, кандидат філологічних наук, кафедра слов'янських та східноєвропейських мов та культур Індіанського університету (США)
Українські студії в Індіанському університеті 

Наталія Шпильова-Саїд, кандидат філологічних наук, кафедра слов'янських та східноєвропейських мов та культур Індіанського університету (США)
Українські студії в США: досвід, проблематика, перспективи 

Казімірова Ірина, заступник директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки – головний зберігач фондів

Мажара Олена, в.о. начальника відділу формування НАФ Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Ґаґан Віталій, провідний науковий співробітник відділу формування НАФ Центрального державного архіву зарубіжної україніки



