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УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА 
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Програма Всеукраїнської наукової конференції

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Час 

проведення Назва заходу Місце проведення

22 вересня
Київський університет імені Бориса Грінченка

(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б)

9.00–10.00 Реєстрація учасників Хол (І поверх)
10.00–10.30 Відкриття конференції

Зала засідань 
Вченої ради 
(ауд. 227, II 

поверх)
10.30–12.30

Пленарне засідання конференції 
(I частина)

«Еволюція української історіографії у 
контексті розвитку світової і європейської 

історичної науки»
12.30–13.00 Кава-брейк Їдальня (І поверх)

13.00–14.30

Пленарне засідання конференції
 (II частина)

«Академічна і університетська історична 
наука: проблеми взаємодії та інтеграції»

Зала засідань 
Вченої ради 
(ауд. 227, II 

поверх)
14.30–15.15 Кава-брейк Їдальня (І поверх)

15.15–17.00

Робота в секціях
СЕКЦІЯ 1 

«Теоретичні і методологічні орієнтири 
сучасної української історіографії»

Ауд. 413

СЕКЦІЯ 2 
«Деміфологізація історії. Роль ЗМІ у 

популяризації історичних знань»
Ауд. 415

23 вересня
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

(Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Графська, 2)

11.00–12.00
Круглий стіл

«Проблеми взаємодії академічної науки 
й історичної пам’яті в інформаційному 

суспільстві»

Конференц-зала
(ауд 215)

12.00–13.00 Обід Їдальня
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13.00–15.00 Підбиття підсумків конференції Конференц-зала
(ауд 215)

15.00–17.00
Екскурсійна програма 

«Ніжин — переможець конкурсу “7 чудес 
України: історичні міста і містечка”»

м. Ніжин

17.00–18.00 Закриття конференції Конференц-зала
(ауд 215)

Регламент:
доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв;
виступи на секціях — до 10 хв;
запитання та обговорення — до 3 хв.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

22 вересня 2017 року

Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б)

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00–10.30 Зала засідань Вченої ради (ауд. 227)

В С Т У П Н Е  С Л О В О

Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік 
НАПН України

Удод Олександр Андрійович, завідувач відділу української історіографії 
Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України

Самойленко Олександр Григорович, ректор Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
(I частина)

Еволюція української історіографії 
у контексті розвитку 

світової і європейської історичної науки

10.30–12.30 Зала засідань Вченої ради (ауд. 227)

Модератор: 
Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор історичних наук, професор.

Д О П О В І Д І

Проблема подолання «історії» 
в сучасному українському суспільстві
Удод Олександр Андрійович, завідувач відділу української історіографії 

Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України

Студії пам’яті в сучасній гуманітаристиці: 
історіографічний дискурс
Киридон Алла Миколаївна, директор Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор

П’ять візій в історії в сучасному методологічному дискурсі
Левітас Фелікс Львович, завідувач кафедри методики суспільно-гумані-

тарної освіти і виховання Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
історичних наук, професор

Теоретико-методологічні погляди Леопольда Ранке 
і їх послідовники та критики в Україні у хіх — на поч. Хх ст.
Самойленко Олександр Григорович, ректор Ніжинського державного уні-

верситету імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент
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Візуалізація пам’яті про минуле: 
чи існує шлях від «війн» до «примирення»?
Ковалевська Ольга Олегівна, провідний науковий співробітник 

Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук

Історичні міфи та «війни за історію»: 
український і російський контекст
Потильчак Олександр Валентинович, завідувач кафедри джерелоз-

навства та спеціальних історичних дисциплін Факультету істо-
ричної освіти Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор

Польські офіцери та солдати в таборах для військовополонених 
та інтернованих в роки Другої світової війни. 
Спроба порівняльного аналізу
Ян Станіслав Цєханівський, доктор факультету «Артес Лібералес» 

Варшавського університету (Республіка Польща);
Крістіна Гонзалес Гайзан, доктор факультету «Артес Лібералес» 

Варшавського університету (Республіка Польща)

Психолінгвістичний вимір ментальної символіки на прикладі 
іншомовного діалогу в міжкультурному просторі Ніжина
Логінова Галина Миколаївна, докторант Українського вільного універ-

ситету (Мюнхен, Німеччина), кандидат філософських наук

Презентація колективної монографії 
«Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії»
Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор історичних наук, професор

Презентація «Археографічної збірки листів Галагана до дружини» 
Будзар Марина Михайлівна, доцент кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук 

Презентація фахового видання з історії «Київські історичні 
студії»
Щербак Віталій Олексійович, професор кафедри історії України 

Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор
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КАВА-БРЕЙК

12.30–13.00 Їдальня (І поверх)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
(II частина)

Академічна і університетська історична наука: 
проблеми взаємодії та інтеграції

13.00–14.30 Зала засідань Вченої ради (ауд. 227)

Модератор: 
Щербак Віталій Олексійович, професор кафедри історії України 

Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор. 

Д О П О В І Д І

Національний різновид постколоніальної теорії: 
український дискурс
Троян Сергій Станіславович, професор кафедри міжнародних відносин, 

інформації та регіональних студій Національного авіаційного 
університету, доктор історичних наук, професор

Історико-порівняльний метод 
у міждисциплінарних дослідженнях
Бережна Світлана Вікторівна, декан Історико-філософського факуль-

тету Харківського національного педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди, доктор історичних наук, професор
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Використання соціологічних методів у історичних дослідженнях: 
події в Україні 2013–2017 рр. очима київських студентів
Городня Наталія Данилівна, доцент кафедри нової та новітньої історії зару-

біжних країн Історичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, доцент;

Корнієнко Аліна Юріївна, асистентка кафедри нової та новітньої історії 
зарубіжних країн Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат історичних наук

Сучасні проблеми студіювання історії Київської Русі
Ричка Володимир Михайлович, головний науковий співробітник 

Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, 
професор

Інноваційні форми позааудиторної роботи з молоддю: 
діалог академічної та університетської історичної науки
Дмитрук Світлана Анатоліївна, доцент кафедри історії України 

Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Світ козацької старшини крізь призму 
міських книг Лівобережжя другої половини xvii ст.
Кривошея Ірина Іванівна, професор кафедри всесвітньої історії та мето-

дик навчання Історичного факультету Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор історич-
них наук, професор

Єврейське населення позаштатного міста Сальниці 
в ХІХ ст. у показниках демографічної статистики
Кузнець Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри історії України 

Історичного факультету Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, доктор історичних наук, про-
фесор

Феномен столичного міста: історико-географічний дискурс
Гирич Ярослав Миколайович, доцент кафедри історії, правознавства та мето-

дики навчання Глухівського національного педагогічного універси-
тету імені Олександра Довженка, кандидат історичних наук, доцент
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Школа істориків університету Св. Володимира 
(перший та другий періоди формування)
Тарасенко Ольга Олексіївна, доцент кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук, доцент

Музичне середовище Києва 1920-х років 
у дзеркалі его-документів
Бонь Олександр Іванович, доцент кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук, доцент

КАВА-БРЕЙК

14.30–15.15 Їдальня (І поверх)

РОБОТА В СЕКЦІЯХ

15.15–17.00 

С е к ц і я  1

Теоретичні і методологічні орієнтири 
сучасної української історіографії

Ауд. 413

Модератори: 
Будзар Марина Михайлівна, доцент кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук; 

Гуменюк Олена Анатоліївна, доцент кафедри історії України Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук.
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Політика пам’яті в сучасному соціо-гуманітарному дискурсі
Гедьо Анна Володимирівна, професор кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор історичних наук, професор

Історіографія старого українського консерватизму 
кінця хіх — початку хх ст.: національні та міжнародні контексти
Пазюра Наталка Василівна, молодший науковий співробітник відділу 

української історіографії Інституту історії України НАН України

Сучасні західні теорії у вивченні представницьких організацій 
підприємців пореформеного періоду
Шандра Ірина Олександрівна, доцент кафедри історії України і всесвіт-

ньої історії Факультету театрального мистецтва Харківської дер-
жавної академії культури, доктор історичних наук, доцент

Міждисциплінарні історичні дослідження: 
психоісторія як напрям наукових студій
Драч Оксана Олександрівна, професор всесвітньої історії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук, доцент

Психобіографістика — рамки застосування 
(на прикладі робочих щоденників п.м. Попова)
Чередниченко Анастасія Миколаївна, провідний науковий співробітник 

Національного Києво-Печерського історико-культурного запо-
відника, кандидат історичних наук

Усна історія як субдисципліна соціальної історії
Гринь Дмитро Костянтинович, доцент кафедри всесвітньої історії 

Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент

Родинні архіви як джерело для реконструкції маєткового побуту 
лівобережного панства у XIX ст.
Будзар Марина Михайлівна, доцент кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук
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Рецепція досягнень іноземної історичної науки та освіти 
в історіографічному процесі на території Південної України 
у ХІХ — на початку ХХ ст.
Музичко Олександр Євгенович, доцент кафедри історії України 

Історичного факультету Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова, кандидат історичних наук, доцент

Проблеми формування змісту шкільної історичної освіти 
за роки незалежності України
Романюк Іван Миронович, професор кафедри історії та культури 

України факультету історії, етнології і права Вінницького держав-
ного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 
доктор історичних наук, професор 

Сучасна філософія історії: проблеми і перспективи
Александрова Олена Станіславівна, декан Історико-філософського 

факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, док-
тор філософських наук, професор

Горбань Олександр Володимирович, професор кафедри філософії 
Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор

Новітня історія балканських слов’ян в українській історіографії: 
нові тенденції та особливості
Саган Галина Василівна, професор кафедри всесвітньої історії Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор історичних наук, професор

«Окупація» чи «контроль»? Сучасна українська історіографія про 
військову присутність Німеччини та Австро-Угорщини в Україні 
у 1918 р.
Папакін Артем Георгійович, асистент кафедри історії Центральної та 

Східної Європи Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат історичних наук 

Вітчизняна історіографія українських молодіжних організацій 
в Європі в 1920–1939 рр.
Гуменюк Олена Анатоліївна, доцент кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук
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Висвітлення соціального становища колгоспного селянства 
України у другій половині 1940-х — першій половині 1950-х 
років: історіографія проблеми
Романюк Богдан Іванович, аспірант кафедри історії та етно-

логії Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова

С е к ц і я  2
Ауд. 415

Деміфологізація історії. 
Роль ЗМІ у популяризації історичних знань

Модератори: 
Кривошея Ірина Іванівна, професор кафедри всесвітньої історії та мето-

дик навчання Історичного факультету Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор історич-
них наук, професор; 

Куцик Руслан Ростиславович, асистент кафедри історії України 
Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка.

Міф про походження і обраність в історичній пам’яті народу 
та його вплив на подолання постколоніального синдрому 
Доценко Віктор Олегович, професор кафедри теорії права та держави 

Університету державної фіскальної служби України, доктор істо-
ричних наук, доцент

Роль інтернет-ресурсів та соціальних мереж 
у популяризації генеалогії
Кривошея Ігор Іванович, завідувач кафедри всесвітньої історії та мето-

дик навчання Історичного факультету Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат істо-
ричних наук, професор
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Проблема інформаційних процесів на території Російської імперії 
у 1914–1917 рр. в українській та зарубіжній історіографії
Куцик Руслан Ростиславович, асистент кафедри історії України 

Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Перебування інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, 
1923 р. (за матеріалами часопису «Український сурмач»)
Срібняк Ігор Володимирович, завідувач кафедри всесвітньої історії 

Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор

Правляча номенклатура Української РСР повоєнного 
двадцятиріччя в радянській історіографії
Киридон Петро Васильович, професор кафедри історії України 

Історичного факультету Полтавського національного педагогіч-
ного університету імені В.Г. Короленка, доктор історичних наук, 
професор

Проблема інформаційних процесів на території України 
у роки Другої світової війни 1939–1945 рр. 
в українській та зарубіжній історіографії
Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор історичних наук, професор

“Homosoveticus” як концепт дослідження 
суспільства Радянської України другої половини XX ст.
Каганов Юрій Олегович, завідувач відділу аспірантури і докторантури, 

доцент кафедри новітньої історії України Історичного факультету 
Запорізького національного університету, кандидат історичних 
наук, доцент

Публічна історія як спосіб репрезентації громадської активності 
професора Київського університету ХІХ століття
Василенко Віталій Миколайович, аспірант кафедри всесвітньої історії 

Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка
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«Керований» сміх: про взаємовідносини радянської влади 
та сатиричних ЗМІ в 1945–1953 рр. 
(на прикладі журналу «Перець»)
Яковлєв Андрій Вікторович, аспірант кафедри історії України 

Історичного факультету Донецького національного університету 
імені Василя Стуса

Історіографія зовнішньополітичного процесу у Великій Британії
Іванов Денис Ігорович, аспірант відділу Трансатлантичних досліджень 

Інституту всесвітньої історії НАН України

Висвітлення антиукраїнської пропаганди 
в радянському кінематографі в українській історіографії 
Нікітіна Ірина Павлівна, методист Інформаційно-методичного центру 

управління освіти і науки Сумської міської ради

Проект «Джерелознавство»: від ідеї до реалізації
Острянко Андрій Миколайович, завідувач кафедри археології, етнології 

та краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-наукового Інституту 
історії, етнології та правознавства імені О.М.  Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету імені 
Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук, доцент
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23 вересня 2016 року

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
(Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Графська, 2)

КРУГЛИЙ СТІЛ

Проблеми взаємодії академічної науки 
й історичної пам’яті в інформаційному суспільстві

11.00–12.00 Конференц-зала (ауд. 215)

Модератори: 
Мартиненко Володимир Васильович, декан Історико-юридичного 

факультету, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних 
відносин Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя, кандидат історичних наук, доцент; 

Желіба Олександр Володимирович, доцент кафедри політології, права 
та філософії Історико-юридичного факультету Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогіч-
них наук, доцент.

Анна Ярославна — королева Франції: 
міфологізація та деміфологізація образу
Луняк Євген Миколайович, завідувач кафедри історії України Історико-

юридичного факультету Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук, доцент

Виникнення білоруської народної республіки 1918 року: 
історіографічно-джерелознавчий аналіз
Мартиненко Володимир Васильович, декан Історико-юридичного 

факультету, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних 
відносин Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя, кандидат історичних наук, доцент



14  

Проблема походження Русі в сучасній українській та російській 
історіографії: порівняльний аналіз
Кириленко Сергій Олексійович, заступник декана з навчально-методич-

ної роботи, доцент кафедри історії України Історико-юридичного 
факультету Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя, кандидат історичних наук

Українська історична наука і шкільний курс історії
Желіба Олександр Володимирович, доцент кафедри політології, права та 

філософії Історико-юридичного факультету Ніжинського держав-
ного університету імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук

Економічна історія України ХІХ ст.: основні проблеми 
та здобутки у сучасній вітчизняній історіографії
Крупенко Оксана Василівна, доцент кафедри історії України Історико-

юридичного факультету Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент

Історіографічні оцінки періоду 
«розрядки міжнародної напруженості»
Мицик Лариса Миколаївна, доцент кафедри всесвітньої історії та міжна-

родних відносин Історико-юридичного факультету Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат історич-
них наук, доцент

Основні тенденції історіографічної ситуації в Україні 
на межі ХХ–ХХІ ст.
Кузьменко Юлія Володимирівна, доцент кафедри всесвітньої історії 

та міжнародних відносин Історико-юридичного факультету 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кан-
дидат історичних наук

Категорія — держава Русь: 
традиції та наукові трансформації у новітньому історіописанні
Страшко Євгенія Матвіївна, доцент кафедри історії України Історико-

юридичного факультету Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, доцент



 15

Роль ЗМІ у сприйнятті історії України другої половини хіх ст.: 
досягнення і прорахунки
Нікітін Юрій Олександрович, ректор Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної науки, доктор історичних наук, 
доцент

Парадигма, дисциплінарна матриця, модель історіописання: 
спільне і відмінне відомих наукознавчих категорій
Богдашина Олена Миколаївна, професор кафедри історії України 

Історичного факультету Харківського національного педагогіч-
ного університету імені Г.С. Сковороди, доктор історичних наук, 
професор

ОБІД

12.00–13.00 Їдальня

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

13.00–15.00 Конференц-зала (ауд. 215)

ЕКСКУРСІЙНА ПРОГРАМА 
«Ніжин — переможець конкурсу “7 чудес України: 

історичні міста і містечка”»

15.00–17.00

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

17.00–18.00 Конференц-зала (ауд. 215)
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