
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

ІНСТИТУТ КНИГОЗНАВСТВА 

ВІДДІЛ ЗАРУБІЖНОЇ УКРАЇНІКИ 

ПРОГРАМА 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

„Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки 
і перспективи” 

21 березня 2017 року 



м. Київ 

 

Програма круглого столу 

Місце проведення: Національна бібліотека України імені 
В. І. Вернадського 

м. Київ, вул. Володимирська, 62 (3‐й поверх) 

Читальна зала відділу зарубіжної україніки 

21 березня 2017 р., вівторок 

 

14.00 – 16.00       Виступи учасників 

16.00 – 17.00      Обговорення виступів, відкрита дискусія, підбиття 

                            підсумків роботи круглого столу 

Регламент:    доповідь до 15 хв. 

                        повідомлення – до 10 хв. 

                        участь у дискусії, запитання, відповіді – до 3 хв. 

Модератор: Антонюк Т. Д. 

 

Під  час  роботи  круглого  столу  діятиме  книжкова  виставка  „Українська 
діаспора в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців” 
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Відкриття круглого столу                                             ПОПИК Володимир Іванович, 

                                           Генеральний директор Національної бібліотеки України імені 



                                                                             В. І. Вернадського, чл.‐кор. НАН України. 

 

Антонюк  Тетяна  Дмитрівна,  д.  і.  н.,  доц.,  заввідділу  зарубіжної  україніки  Інституту 
книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

«Перспективи досліджень науковців відділу зарубіжної україніки НБУВ». 

 

Євтух  Володимир  Борисович,  д.  і.  н.,  чл.‐кор.  НАН  України,  професор,  директор 
Інституту  соціології,  психології  та  соціальних комунікацій Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова. 

«Формування  магістерської  програми  “Українська  діаспора  в  міжнародних 
комунікаціях”». 

 

Железняк Микола  Григорович,  к.  філ.  н.,  в.  о.  директора  Інституту  енциклопедичних 
досліджень НАН України. 

«Представлення української діаспори на сторінках енциклопедії сучасної України». 

 

Піскун  Валентина  Миколаївна,  д.  і.  н.,  проф.,  заввідділу  джерел  з  новітньої  історії 
України  Інституту  української  археографії  та  джерелознавства  ім.  М. С. Грушевського 
НАН України. 

"Використання матеріалів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України 
імені  В. І. Вернадського  у  процесі  вивчення  історії  української  політичної  еміграції 
(1920‐1930‐х років)". 

 

Винниченко Ігор Іванович, к. г. н., доц. кафедри країнознавства та туризму Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

«Українці на пострадянських теренах: вчора та сьогодні». 

 

Чолану  Людмила  Василівна,  представник  Центру  української  мови  та  культури 
Бельцького держуніверситету ім. Алеку Руссо (Молдова). 

«Культура українців Молдови: здобутки та перспективи дослідження». 

 

Матяш Ірина Борисівна, д. і. н., пров. н. с. відділу міжнародних  відносин і зовнішньої 
політики України Інституту історії України НАН України. 

«Зарубіжні дипломатичні архіви як джерело вивчення історії української дипломатії». 

 

Палієнко Марина  Геннадіївна,  д.  і.  н.,  проф.  кафедри  архівознавства  та  спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

"Зберігачі пам'яті: особистісний вимір зарубіжної україніки". 

 

 

 

СПИСОК ЗАПРОШЕНИХ ДО УЧАСТІ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ: 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Онищенко  Олексій  Семенович, д.  філос.  н.,  проф.,  академік  НАН  України, 
почесний  директор  Національної  бібліотеки  України  імені 
В. І. Вернадського. 

Трощинський Володимир Павлович, д. і. н., проф., декан факультету вищих 
керівних  кадрів  Національної  Академії  державного  управління  при 
Президентові України. 

Тюрменко  Ірина  Іванівна,  д.  і.  н.,  проф.,  завідувач  кафедри  історії  та 
документознавства  Навчально‐наукового  гуманітарного  інституту 
Національного авіаційного університету України. 

Сергійчук  Володимир  Іванович,  д.  і.  н.,  проф.  кафедри  давньої  та  нової 
історії  України  Київського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка, академік Академії наук вищої школи України. 

Білокінь Сергій  Іванович,  д.  і.  н.,  заслужений діяч науки  і  техніки України, 
почесний  професор  Києво‐Могилянської  академії,  головний  науковий 
співробітник  відділу  історії  України  другої  половини  ХХ  століття  Інституту 
історії України НАН України. 

Даниленко Олександр Вікторович, д.  і. н., проф., в. о. завідувача кафедри 
історії  зарубіжної  україністики  історичного  факультету  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Ковальчук Галина Іванівна, д. і. н., проф., директор Інституту книгознавства 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Усатенко Тамара Пилипівна, д. філ. н., с. н. с. 

Ясь Олексій Васильович, д. і. н., пров. н. с. відділ української історіографії 
Інституту історії України НАН України. 
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Божук  Людмила  Володимирівна,  к.  і.  н.,  доц.  кафедри  історії  та 
документознавства  Навчально‐наукового  гуманітарного  інституту 
Національного авіаційного університету України. 

Гуменюк Олена Анатоліївна, к.  і. н., с. н. с. науково‐дослідної лабораторії 
інтернаціоналізації  вищої  освіти  Київського  університету  імені  Бориса 
Грінченка. 

Дзюба Олена Миколаївна – к. і. н. 

Єржихівська  Наталія  Олексіївна,  к.  філ.  н.,  н.  с.  відділу  зарубіжної 
літератури  (сектор  слов’янських  літератур)  Інституту  літератури  ім. 
Т. Г. Шевченка НАН України. 

Конопка  Наталія  Олегівна,  к.  і.  н.,  доц.  кафедри  міжнародних  відносин 
Національного університету "Острозька академія". 

Мага Ірина Миколаївна, к. і. н., с. н. с., директор Центрального державного 
архіву зарубіжної україніки. 

Романова Катерина Вікторівна, к.  і. н.,  головн. н.  с. відділу використання 
інформації  документів  Центрального  державного  архіву  зарубіжної 
україніки. 

Солонська Наталія Гаврилівна, к.  і. н., с. н. с. відділу зарубіжної україніки 
Інституту  книгознавства  Національної  бібліотеки  України  імені 
В. І. Вернадського. 

Супронюк  Оксана  Костянтинівна,  к.  філ.  н.,  с.  н.  с.  відділу  зарубіжної 
україніки  Інституту  книгознавства  Національної  бібліотеки  України  імені 
В. І. Вернадського. 

Файзулін  Ярослав Миколайович,  к.  і.  н.,  начальник  Управління  наукового 
забезпечення  політики  національної  пам’яті  Українського  інституту 
національної пам’яті. 

Федорук  Олександр  Олександрович,  к.  філ.  н.,  с.  н.  с.  відділу  рукописних 
фондів  і  текстології  Інституту  літератури  ім.  Т. Г. Шевченка  НАН  України, 
ад’юнкт Університету Монаша (Австралія). 



Фігурний Юрій Степанович,  к.  і.  н.,  завідувач відділу української етнології 
Науково‐дослідного інституту українознавства. 

Хеленюк Анастасія Анатоліївна, к. і. н., директор Музею історії Острозької 
академії, Національний університет "Острозька академія". 

Ціпко Анатолій  Валентинович,  к.  філ.  н.,  заввідділу  української  філології 
Науково‐дослідного інституту українознавства. 

Кучерук  Олександр  Сергійович,  завідувач  Музею  Української  революції 
1917 – 1921 років. 

Підсуха Оксана Григорівна, директор Музею української діаспори. 

Гринько Марія Олексіївна, пров. н. с. Музею книги та друкарства України. 

Арсєєнко  Тетяна  Іванівна,  заввідділом  міжнародної  інформації  та 
зарубіжних  зв’язків  Національної  бібліотеки  України  імені 
В. І. Вернадського. 

Дзира  Олеся  Іванівна,  н.  с.  відділу  зарубіжної  україніки  Інституту 
книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Березкіна  Валентина  Василівна,  м.  н.  с.  відділу  зарубіжної  україніки 
Інституту  книгознавства  Національної  бібліотеки  України  імені 
В. І. Вернадського. 

Шпаргало  Євгеній  Володимирович,  м.  н.  с.  відділу  зарубіжної  україніки 
Інституту  книгознавства  Національної  бібліотеки  України  імені 
В. І. Вернадського. 

Антонова  Вікторія  Дмитрівна,  пров.  бібліограф  відділу  зарубіжної 
україніки  Інституту  книгознавства  Національної  бібліотеки  України  імені 
В. І. Вернадського. 

Бокайло  Олександр  Валентинович,  м.  н.  с.  Інституту  дослідження 
української діаспори Національного університету «Острозька академія». 

Борисович  Галина  Олександрівна,  пров.  бібліотекар  відділу  зарубіжної 
україніки  Інституту  книгознавства  Національної  бібліотеки  України  імені 
В. І. Вернадського. 

Казакова  Наталія  Володимирівна,  головний  бібліограф  науково‐
бібліографічного  відділу  Національної  бібліотеки  України  імені  Ярослава 
Мудрого. 

Логвин  Іван  Степанович,  асп.  кафедри  історії  ім.  М. П. Ковальського 
Національного  університету  «Острозька  академія»,  науковий  співробітник 
Інституту  дослідження  української  діаспори  Національного  університету 
«Острозька академія». 

Петриченко  Катерина  Вікторівна,  асп.  Інституту  української  археографії  та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 

Яворський  Андрій  Іванович,  асп.  кафедри  історії  слов’ян  Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника. 

 

 

 

 

 

 

 



 


