


Міністерство освіти і науки України

Науково-дослідний інститут українознавства 

м. Київ
вул. Ісаакяна, 18 

Порядок роботи:

10.00 – 11.00 – реєстрація учасників круглого столу
11.00-12.30 – відкриття, доповіді, дискусії
12.30-13.00 – перерва на каву
13.00-14.30 – доповіді, дискусії
14.30-15.00 – підведення підсумків

Регламент роботи:

Доповіді – до 15 хв.
Участь у дискусії – до 5 хв.
Питання – до 1 хв.
Відповіді – до 1 хв.

Оргкомітет: 

Гай-Нижник Павло Павлович, д.і.н., завідувач відділу 
історичних студій Науково-дослідного інституту 
українознавства

Галайко Богдан Миколайович, к.і.н., директор Науково-
дослідного інституту українознавства

Патриляк Іван Казимирович, д.і.н., професор, декан 
історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Пижик Андрій Миколайович, к.і.н., завідувач кафедри 
новітньої історії України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Савченко Григорій Петрович, к.і.н., професор кафедри 
новітньої історії України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

Салата Оксана Олексіївна, д.і.н., професор, завідувач 
кафедри історії України Київського університета імені 
Бориса Грінченка



 політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН 
України, м. Київ)

«Повчальні уроки Центральної Ради для етнополітичного консенсусу 
в Україні»

Патриляк Іван Казимирович (д.і.н., професор, декан історичного 
факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, м. Київ)

«Українська революція 1917–1921 рр. в оцінках ідеологів українського 
націоналізму (1920–1940 рр.)

Галайко Богдан Миколайович (к.і.н., директор Науково-дослідного ін-
ституту українознавства МОН України)

«Сучасна Українська держава – правонаступниця Української Народної 
Республіки»

Савченко Григорій Петрович (к.і.н., професор кафедри новітньої іс-
торії України Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка, м. Київ)

«З історії створення та діяльності Українського військового клубу 
імені гетьмана Павла Полуботка»

Ковальчук Михайло Анатолійович (к.і.н., старший науковий співро-
бітник Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С.Грушевського НАН України)

«Військове будівництво Центральної Ради і організація оборони 
України від більшовицького вторгнення наприкінці 1917 – на 
початку 1918 рр.»

Губський Сергій Іванович (науковий співробітник Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України, м. Київ)

«Становлення українських збройних сил в добу Центральної Ради: 
здобутки та прорахунки»

Руккас Андрій Олегович (к.і.н., доцент, професор кафедри історії 
Центральної і Східної Європи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ)

«Відновлення Армії УНР на Поділлі взимку 1919–1920 рр.»

Пиріг Руслан Якович (д.і.н., проф., головний науковий співробітник 
відділу Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії 
України НАН України, м. Київ)

«Брестський переговорний процес: генерал Максиміліан Гофман і 
дипломатична місія УНР (грудень 1917 – лютий 1918 рр.)»

Пивовар Сергій Федорович (к.і.н., професор кафедри новітньої історії 
України Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, м. Київ)

«Берестейський мирний договір з погляду історичної ретроспективи»

Дмитрук Світлана Анатоліївна (к.і.н., доцент кафедри історії України 
Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ)

«Погляди Томаша Масарика на українське питання в період Української 
національної революції 1917-1921 років»

Гусєв Віктор Іванович (д.і.н., професор кафедри міжнародних відносин 
Київського славістичного університету, м. Київ)

«Єврейське національне самоврядування в контексті становлення 
української державності (1917-1920 рр.)»

Довгалець Оксана Василівна (аспірантка Рівненського гуманітарного 
університету, м. Рівне)

«Ставлення політичних партій національних меншин до вимог 
українського національно-визвольного руху (весна–літо 1917 р.)»

Толочко Денис Володимирович (к.і.н., вчений секретар Науково-до-
слідного інституту українознавства МОН України, м. Київ)

««Петлюрівська» та «більшовицька» українізація: порівняльний аналіз 
історичного досвіду (1917–1927 рр.)»

Петасюк Олена Іванівна (к.і.н., доцент кафедри новітньої історії Укра-
їни Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка, м. Київ)

«Українські кооператори у першому складі Генерального секретаріату»

Салата Оксана Олексіївна (д.і.н., професор, завідувач кафедри істо-
рії України Київського університету імені Бориса Грінченка, 
м. Київ)

«Київська інтелігенція у вирі Української революції»

Бонь Олександр Іванович (к.і.н., доцент кафедри історії України 
Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ)

«Захоплення більшовиками Києва у січні 1918 року очима українських 
гуманітаріїв»

Сморжевська Оксана Олександрівна (к.і.н., доцент, доцент кафедри 
новітньої історії України історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ)

«Українське авангардне образотворче мистецтво революційної доби»
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Відкриття роботи Круглого столу

Галайко Богдан Миколайович – директор Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН України 

Патриляк Іван Казимирович – декан історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Виступи

Гай-Нижник Павло Павлович (д.і.н., завідуючий відділу історичних 
студій Науково-дослідного інституту українознавства МОН 
України)

«Українська революція: проблеми інтерпретації та хронології»

Калакура Ярослав Степанович (д.і.н., професор, професор кафедри 
архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка, 
м. Київ)

«Людиноцентричний вимір Української революції»

Любовець Олена Миколаївна (д.і.н., заступник директора з наукової 
роботи Державної наукової установи «Енциклопедичне 
видавництво», м. Київ)

«Партійні фракції Центральної Ради: чисельність, склад, політичні 
орієнтири»

Лозовий Віталій Станіславович (д.і.н., професор, головний науковий 
співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного ін-
ституту стратегічних досліджень, м. Київ)

«Радянська модель влади та політика Центральної Ради»

Пижик Андрій Миколайович (к.і.н., доцент, завідувач кафедри новіт-
ньої історії України Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, м. Київ)

«Проект Конституції УНР 1917 р.: змістовий аналіз та сучасні оцінки»

Бевз Тетяна Анатоліївна (д.і.н., професор, головний науковий співро-
бітник відділу соціально-політичної історії Інституту політич-
них і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН Украї-
ни, м. Київ)

«Соборність України: виклики та загрози»

Калакура Олег Ярославович (д.і.н., професор, провідний науко-
вий співробітник відділу національних меншин Інституту 

Савченко Ірина Вадимівна (молодший науковий співробітник відділу 
історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України)

«Історико-географічні дослідження в Українській академії наук в роки 
Української революції»

Лук’янець Катерина Юріївна, Шорсткіна Олександра Федорівна (мо-
лодші наукові співробітники відділу стародруків та рідкісних ви-
дань Інституту книгознавства Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, м. Київ)

«Аркушеві видання як джерело політики українських національних 
урядів доби Центральної Ради (за матеріалами колекції листівок 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)»

Куцик Руслан Ростиславович (аспірант кафедри історії України 
Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ)

«Суспільно-політичні настрої українців на передодні революційних 
подій 1917 р.»

Махорін Геннадій Леонідович (к.і.н., доцент кафедри суспільних наук 
Житомирського національного агроекологічного університету)

«Українська національна революція 1917–1922 років і її перебіг на 
Житомирщині»

Фігурний Юрій Степанович (к.і.н., завідувач відділу української етно-
логії Науково-дослідного інституту українознавства МОН Укра-
їни, м. Київ)

«Історико-цивілізаційні уроки 1917 року для України та світу»

Movchan Mykola Naumovich (Perth, Western Australia, Australia)
«Lessons from 1917 for Ukraine and the world a 100 years on»

Іванець Андрій Валерійович (к.і.н., старший науковий співробітник 
відділу історичних студій Науково-дослідного інституту украї-
нознавства МОН України м. Київ)

«Кримські уроки Української Центральної Ради: досвід спроб вирішити 
кримське питання на першому етапі державотворення (1917 – 
поч. 1918 р.)»

Гуменюк Олена Анатоліївна (к.і.н., доцент кафедри України Київського 
університету імені Бориса Грінченка, м. Київ)

«Переосмислення подій української революції її учасниками на 
еміграції»

Медвідь Федір Михайлович (к.філос.н., доцент кафедри теорії та істо-
рії права Юридичного інституту Київського національного еко-
номічного університету ім. Вадима Гетьмана, м. Київ)

«Українська революція 1917–1921 років: уроки історичної памяті»
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