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Порядок роботи 

17 грудня 2013 р. 

 

12.30 – 13.00 – Реєстрація учасників 

Відкриття читань 

13.00 – 14.00 – Пленарне засідання 

14.00 – 14.40 – Перерва 

14.40 – 17.40 – Секційні засідання 

17.40 – 18.00 – Підсумкове засідання 

Закриття читань 

 

 

 

Регламент роботи 

 

Наукова доповідь – 15 хв. 

Наукове повідомлення – 10 хв. 

Виступ у дискусії – до 5 хв. 
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ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
 

  
 

ВІДКРИТТЯ ЧИТАНЬ –  Колесник В.Ф., доктор історичних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України, декан історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

ДОПОВІДІ 
 
 
 

 Щербак М.Г. (д.і.н., завідувач кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка) Внесок Д.Г. Бібікова в становлення та розвиток 
Київської археографічної комісії  (Київ) 
 

Калакура Я.С. (д.і.н., професор кафедри архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка) Археографічна школа Університету Св. Володимира 
(Київ) 

 
Палієнко М.Г. (д.і.н., професор кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка)  Діяльність Київської археографічної комісії у 
контексті розвитку європейської археографії XIX - початку XX ст. (Київ) 

 
Міщенко Д.М. (студентка 4 року навчання кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка) Діяльність М.Д. Іванишева в Київській 
археографічній комісії  (Київ) 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Секція 1 
Джерелознавство 

 
 

Сорока Ю.М. (д.і.н., проф. кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) Соціально-економічні чинники міграційних процесів 

та використання трудових ресурсів населення західноукраїнських 

земель в 1944-1950-х рр. XX ст. (Київ)  

Булгаков Ю.В. (к.і.н., науковий співробітник Інституту архівознавства 

НБУ ім. В.І. Вернадського) Створення електронної бази даних на особові 

архівні фонди – досвід Інституту архівознавства НБУВ (Київ) 

Гарнагіна С.О. (к.і.н., ст. викладач кафедри політології та 

правознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка») Інформативні можливості матеріалів архівів України для 

вивчення проблем адаптації  українських емігрантів у країнах Західної 

Європи після Другої світової війни (Луганськ) 

Двірна К.П. (к.і.н., доц. кафедри історії України Інституту історичної 

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова) Преса України 1917-1921 рр. як 

джерело вивчення освітянського профспілкового руху (Київ) 

Єловських У.О. (к.і.н., ст. викладач кафедри політології та 

правознавства ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка») Телеграми українських військових товариств з фондів 

Державного архіву Російської Федерації як джерело з історії формування 

політичної свідомості населення України у травні – червні 1917 р. 

(Луганськ) 

Коцур Г.Г. (к.і.н., доц. кафедри історії для гуманітарних факультетів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Військова 

діяльність кошового отамана Петра Калнишевського: джерельна база та 

її інформаційний потенціал (Київ)  
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Кравченко О.М. (к.і.н., Сумський державний педагогічний 

університет ім. А. С. Макаренка) Джерела з дослідження монастирів 

Північно-Західної Слобожанщини (Суми) 

Лобач Д.В. (к.і.н., ст. викладач кафедри політології та правознавства 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка») 

Зображальні джерела з історії холодної зброї (Луганськ) 

Михайліченко М.А. (к.і.н., ст. викладач кафедри державно-правових 

дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного 

університету) Фонди дворянських опік Харківського намісництва у 

ЦДІАК України (Суми)  

Нікітін Ю.О. (к.і.н., доц., докторант Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова) Методологічні засади аналізу 

джерел з історії міського самоврядування другої половини ХІХ ст. (на 

прикладі Лівобережної та Слобідської України) (Київ) 

Павленко С.Ф. (к.і.н., доц. кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) Джерельне значення сатиричної періодики для 

вивчення умонастроїв російського соціуму початку XX ст. (Київ) 

Потапова О.Б. (к.і.н., доц. Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка) Діяльність українського духовенства з 

вирішення соціальних проблем (1991-2011 рр.): джерелознавчий аспект 

(Суми) 

Радченко Н.М. (к.і.н., докторант ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка») Відображення історії кредитних 

установ України у часопису «Вестник Европы» (1866-1917 рр.) (Луганськ) 

Соловйова Т.М. (к.і.н., доц. Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Г.Сковороди) Статистичні описи повітів 

Київської губернії як джерело вивчення економічного розвитку краю 

першої половини  XIX ст. (Переяслав-Хмельницький) 
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Сухобокова О.О. (к.і.н., доц. кафедри нової і новітньої історії 

зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) Інформаційний потенціал інтернет-ресурсів у дослідженні 

четвертої хвилі української імміграції до США і Канади (Київ) 

Тарапон О.А. (к.і.н., доц. кафедри історії та культури України ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди») Преса як джерело вивчення історії повсякденності 

в УСРР 1920-1930-х рр. (Переяслав-Хмельницький) 

Ткаченко Т.В. (к.і.н., доц. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Епістолярна спадщина Г.П. Галагана у фондах Інституту рукопису НБУ 

ім. В. Вернадського (Переяслав-Хмельницький)  

Ткаченко Л.В. (к.і.н., доц. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») Розвиток 

освіти Київщини другої половини XIX ст. за документами Інституту 

рукопису НБУ ім. В. Вернадського (Переяслав-Хмельницький) 

Тоїчкін Д.В. (к.і.н., старший науковий співробітник Інституту історії 

України НАН України) Козацькі кинджали у складі найбільших музейних 

збірок України: проблеми вирізнення (Київ)   
Томазов В.В. (к.і.н., зав. сектору генеалогічних і геральдичних 

досліджень Інституту історії України НАН України) Історія благодійництва 

та меценатства на півдні України: аналіз джерельної бази (Київ) 

Томазова Н.М. (молодший науковий співробітник відділу 

культурології та театрознавства Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України) Джерела 

щодо історії єврейських театрів у Києві 1920-30-х рр. ХХ ст.: загальний 

огляд, класифікація, інформаційний потенціал (Київ) 

Юрченко В.В. (к.і.н., старший науковий співробітник Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства) Справи 
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видавничої діяльності київських цензурних установ як джерело з історії 

України XIX ст. (Київ) 

Черепанов А.І. (викладач ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет) Історіографія та джерельна база вивчення 

процесу формування та функціонування суддівського корпусу в Україні 

в кінці XVIII – першій половині XIX ст. (Переяслав-Хмельницький)  

Алейнікова Д.О. (аспірантка ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка») Відображення в пресі історії 

розвитку діловодства в УСРР у 1926-1927 рр. (Луганськ) 

Алєксєєв С.Ю. (здобувач кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) Документи Крайового управління про реорганізацію 

архівної справи на території Рейхскомісаріату Україна (Київ) 

Булгакова А.В. (аспірантка кафедри історії для гуманітарних 

факультетів історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка)  Архівні документи СБУ як джерело дослідження 

жіночого питання в роки голодомору 1932–1933 рр. (Київ) 

Главацький М.В. (аспірант кафедри історії України Інституту 

історичної освіти НПУ ім. М.П.Драгоманова) Соціальна політика на 

території генеральної області "Київ" (1941-1944 рр.): за матеріалами 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України (Київ) 

Грукач В.О. (аспірантка історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди») Документи фонду Київського генерал-губернатора ЦДІАК 

України як історичне джерело  (Переяслав-Хмельницький)  

Дмитренко А.А. (аспірант кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) До визначення поняття "мемуарні джерела" (Київ) 
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Дон Ю.М. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Джерела 

опозиційного руху в Україні (друга половина 1950-х-60-ті рр. XX ст.) 

(Київ) 

Зінченко П.В. (аспірант кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) Особові справи членів Київської судової палати як 

історичне джерело (Київ)  

Ковальонок С.С. (аспірант ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка») Інформативний потенціал архівів України з 

історії українських емігрантів у Китаї періоду японської окупації 

(Луганськ) 

Кузьміна І.В. (аспірантка сектору генеалогічних і геральдичних 

досліджень Інституту історії України НАН України) Приватне листування 

Д. Дорошенка та Ф. Штейнгеля як історичне джерело з вивчення 

дипломатичної історії України (Київ) 

Левченко Ю.І. (аспірант кафедри історії України Інституту історичної 

освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова) Політика німецької цивільної 

адміністрації дистрикту "Галичина" 1941-1944 рр. за матеріалами 

Державного архіву Львівської області (Київ) 

Мельниченко А.М. (магістрантка ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка») Матеріали виступів та доповідей 

Миколи Плав’юка як джерело з історії державотворчої діяльності 

Державного центру УНР в екзилі (Луганськ) 

Назаренко В.М. (аспірант кафедри давньої та нової історії України 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Розписні 

списки м. Києва як джерело до історії київського гарнізону другої 

половини XVII - початку XVIII ст.  (Київ)  
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Нікітін М.Ю. (аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова) Спогади 

Є.С. Гордеєнка як джерело з історії земського самоврядування в 

Харківській губернії у другій половині ХІХ ст. (Київ) 

Онісімчук І.М. (студент 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Однострої 

УСС за опублікованими фотоматеріалами (Київ) 

Павельчик Г.О. (аспірантка кафедри історії України Інституту 

історичної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова) Полтавські єпархіальні 

відомості як джерело вивчення соціального становища духовенства 

Лівобережної України у 1861-1917 рр. (Київ) 

Павлюк А.С. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Відображення в джерелах діяльності Олександра Довженка на Київській 

кіностудії (Київ) 

Постика І.О. (аспірантка ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка») Газета зарубіжної україніки «Новий шлях» як 

джерело з історії українського жіночого руху у другій половині XX ст. 

(Луганськ)  

Рудик О.В. (здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова) Періодична 

преса як джерело з історії благодійництва в освітній та медичній сферах 

(на прикладі Харківської губернії другої половини XIX - початку XX ст.) 

(Київ)  

Саррий Т.О. (аспірантка кафедри політології та  правознавства   ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка») 

Листування Данила Мордовця з громадськими та культурними діячами 

(1892-1903 рр.) (Луганськ) 

Ступак І.В. (пошукач кафедри історії України Інституту історичної 

освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова) Основні напрямки відновлення 

діяльності освітянських структур для дітей з вадами у повоєнний період 
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(за матеріалами Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України) (Київ)   

Тинченко Я.Ю. (пошукач сектору генеалогічних і геральдичних 

досліджень Інституту історії України НАН України) Нагороди УНР з 

фондів Національного історичного музею України – джерело для 

дослідження фалеристичної спадщини України (Київ) 

Халмурадова А.А. (аспірантка відділу історії науки і техніки Центру 

досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва 

НАН України) Архівні фонди Національної академії наук України як 

джерело для реконструкції біографій вітчизняних науковців (на 

прикладі біографії відомого біохіміка А.Г. Халмурадова) (Київ) 

Ящук А.В. (студент 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Джерела з 

історії міської геральдики Південної України XVIII-XIX ст. (Київ) 

 

Історіографія 
 

Щербак Н.О. (д.і.н., проф. Національної академії внутрішніх справ) 

Українська історіографія польського питання в Російській імперії (Київ)  

Ярмошик І.І. (д.і.н., проф., завідувач кафедри спеціальних історичних 

дисциплін та правознавства Житомирського державного університету ім. І. 

Франка) Публікації джерельного матеріалу з історії України в польській 

історіографії першої половини ХІХ ст. (Житомир) 

Зубко А.М. (к.і.н., доц. кафедри архівознавства та спеціальних галузей 

історичної науки історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) Розвиток історичної думки в Візантії 

в IV - XV ст. (Київ) 

Ковач Л.Л. (к.і.н., науковий співробітник Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України)  Діяльність 
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національно-культурних товариств Донецького регіону (кінець XX - 

початок XXI ст.): історіографія проблеми  (Київ) 

Коломієць Н.А. (к.і.н., кафедра архівознавства та спеціальних галузей 

історичної науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) Археографічна діяльність представників київської історико-

економічної школи М. В. Довнар-Запольського  (Київ) 

Круглова Л.Б. (к.і.н., головний зберігач фондів Музею історії  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Археографічний доробок І.М. Каманіна на сторінках часопису «Чтения в 

Историческом Обществе Нестора-Летописца» (Київ) 

Лєбєдєва Ю.О. (к.і.н., науковий співробітник Національний науково-

дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії) Відображення в 

новітній історіографії періодизації княжої доби української державності    

(Київ) 

Макаренко Н. І. (к.і.н., науковий співробітник Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України) Основні 

напрями сучасних етнодемографічних досліджень: історіографія 

проблеми (Київ) 

Надтока О.М (к.і.н., доц. кафедри давньої та нової історії України 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка).  

Проблематика історії православної церкви в Україні в сучасній 

польській історіографії (Київ) 

Шеліхова В.В. (к.і.н., доц. кафедри історії України Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка) Міграція селян 

Харківської губернії в період утвердження капіталістичних відносин 

(друга половина ХІХ ст.): історіографічний аспект (Суми)  

Бровендер Д.Ю. (асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Донбаського державного технічного університету)  Журнал «Краєзнавство» 

в науковому та громадському житті України (1993-2013 рр.) (Алчевськ) 
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Василюк В.В. (студент 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Внесок 

Ореста Левицького в діяльність Київської археографічної комісії (Київ) 

Гарагуля О.В. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Внесок 

українського часопису «Свобода» у становлення української діаспори, 

формування національної свідомості та збереження самобутності 

українців на теренах США  (Київ) 

Грегуль Д.В. (студент історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) Відображення життя та 

діяльності Пантелеймона Куліша у наукових працях сучасних 

українських істориків (Київ) 

Закринична І.М. (провідний науковий співробітник ЦДКФФА 

України) Комплекс біографічних документів про життя та наукову 

творчість Михайла Марченка (Київ)  

Коцур В. А. (студентка 2 курсу магістратури історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Сучасна 

українська історіографія про благодійність гетьмана П. Дорошенка 

(Київ)  

Круглов Б.В.  (студент історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) Нагородна система 

незалежної України: історіографія проблеми (Київ) 

Левчук О.В. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка)  

Висвітлення подій Української революції 1917-1921 рр. на сторінках 

«Українського історичного журналу» (Київ) 

Оліянчук А.М. (аспірант кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) Новітня історіографія козацьких утворень на 

Лівобережжі України середини XIX ст. (Київ) 
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Пляшник М.А. (аспірантка кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка)  Внесок В.І. Стрельського в розвиток джерелознавства 

(Київ) 

Постольник І.В. (аспірант кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) Погляди українських і польських істориків на аграрну 

реформу 1848 року в Австрійській імперії (Київ)   

Сидорова О.М. (здобувач кафедри архівознавства та спеціальних 

галузей історичної науки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка) Шевченкознавчі студії Володимира Варлаамовича 

Міяковського (Київ) 

Стельмах О.А. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Проблеми 

екології в працях вчених-природодослідників XIX ст. (Київ) 

Чумаковська А.Ю. (студентка 4 року навчання історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Публікації Симона Петлюри на сторінках паризького журналу «Тризуб» 

(Київ) 

 

Архівознавство та документознавство  
 

Бандура М.В. (к.і.н., старший науковий співробітник відділу 

архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи 

та документознавства) Дослідження нормативно-правової бази України з 

метою розроблення СОУ «Порядок створення страхового фонду 

документів Національного архівного фонду» (Київ) 

Гаранін О.Я. (к.і.н., директор Українського науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства) Становлення архівної 

справи в Україні 1991-2001 рр. (Київ) 
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Мага І. М. (к.і.н., старший науковий співробітник, заступник 

директора, зберігач фондів ЦДАЗУ)  Джерельно-інформаційний потенціал 

архівних фондів ЦДАЗУ (Київ) 

Приходько Л. Ф. (к.і.н., старший науковий співробітник, завідувач 

відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної 

справи та документознавства) Теоретичні засади та методичні аспекти 

визначення підходів щодо категорійності архівних фондів (Київ) 

Щербак Н.М. (к.ю.н., доц. Білоцерківського інституту економіки та 

управління)  Звіти цензурних установ ЦДІАК України як джерело з 

історії України XIX ст. (Біла Церква)  

Кульчий О.В. (директор Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтва України) Домінанти сучасної архівної освіти в 

Україні (Київ) 

Ус О.М. (директор Центрального державного електронного архіву 

України) Документи про утворення Молдавської АРСР в ЦДАВО 

України (Київ) 

Апеннікова М.О. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Архівна 

справа в міжвоєнний період в Польщі: основні тенденції розвитку (Київ) 

Білошицька Н.П. (аспірантка кафедри української історії та 

етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Діяльність фабрично-заводської інспекції Київської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах фондів Центрального 

державного історичного архіву, м. Київ) (Київ) 

Волкотруб О.Н. (аспірант Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України) Архівна освіта в 

США та її висвітлення на сторінках «American Archivist» (Київ) 

Данилевич А.П. (здобувач кафедри етнології та краєзнавства 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Архівні 
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документи про етнографічну діяльність Степана Носа (1864-1911 рр.) 

(Київ)  

Мацьків Т.Я. Внесок губернських вчених архівних комісій у 

розвиток архівної справи в Україні (студентка 4 року навчання 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) (Київ) 

Носенко Н.С. (студентка 4 року навчання історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

Дослідження життя та діяльності українського художника XX ст. 

А.М.Комашки за матеріалами фонду ЦДАМЛМ України (Київ)  

Сема В.М. (магістрант Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка) Умови становлення жіночих організацій 

в Україні у 1991-2011 рр.: нормативно-правова база (Суми) 

Чернецький С.І. (аспірант кафедри історії та культури України ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди») Матеріали про життя та діяльність професора І. 

М.Єремеєва у фондах Державного архіву Сумської області (Київ) 

Шило А.М. (студентка історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) Архівна справа в 

Галичині: джерела дослідження (Київ) 

 


