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смерті гетьмана П. Скоропадського) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
29 квітня 2015 р. 



 

Місце та час проведення: 
29 квітня 2015 р. о 15 год. 
Музей гетьманства 04070, м. Київ, вул. Спаська, 16-Б 
(ст.м. «Контрактова площа») 
Тел./факс: (044)462-52-90, тел.: 425-55-49 
e-mail: hetmanmus@ukr.net 

 

Порядок роботи конференції: 
14.30-15.00 – реєстрація учасників конференції 
15.00 – 15.30 – відкриття конференції 
15.30 – 18.00 – пленарне засідання 
16.30 – 17.00 – кава-брейк 
 
Регламент доповіді – 10 хв. 
 

Відкриття конференції: 
 

Ярова Галина Іванівна, директор Музею гетьманства 
 
Терещенко Юрій Іларіонович – д.і.н., професор, завідувач кафедри історії 
України, країнознавства і туризмознавства Київського національного 
лінгвістичного університету 

 
Пленарне засідання 

 
Чухліб Тарас Васильович, д.і.н., провідний науковий співробітник відділу 
історії середніх віків Інституту історії України НАН України, директор 
науково-дослідного інституту козацтва 
Родинне коріння Павла Скоропадського: гетьман Іван Скоропадський. 
 
Гай-Нижник Павло Павлович, д.і.н., старший науковий співробітник 
відділу української історії Національного науково-дослідного інституту 
українознавства та всесвітньої історії, академік Української академії наук  
Гетьман Павло Скоропадський – глава Української Держави. 
 
Буравченков Анатолій Олександрович д.і.н., професор Інституту 
туризму Федерації професійних спілок України 
Деякі аспекти розбудови збройних сил Української Держави. 



 
 
Осташко Тетяна Сергіївна, к.і.н., провідний науковий співробітник відділу 
історії української революції 1917-1921 рр. Інституту історії України НАН 
України 
Родинні фотоальбоми Скоропадських.  
 
Бойко Олена Дмитрівна, к.і.н., провідний науковий співробітник відділу 
історії української революції 1917-1921 рр. Інституту історії України НАН 
України 
Збірник документів «Держава гетьмана Павла Скоропадського».  
 
Андрієвська Лариса Вікторівна, учений секретар Українського науково-
дослідного інституту архівної справи та документознавства 
Діяльність генеральних консульств Української Держави в Москві та 
Петрограді, за документами ЦДАВО України. 
 
Алфьоров Олександр Анатолійович, к.і.н., молодший науковий 
співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних 
інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України 
Участь гетьманців у Русі Опору під час Другої світової війни. 
 
Петренко Євген Дем'янович, к.і.н., доцент кафедри суспільно-політичних 
наук, глобалістики та соціальних комунікацій Інституту права та 
суспільних відносин університету «Україна» 
Гетьманська традиція в Україні на сучасному етапі. 
 
Бевз Людмила Петрівна, к.і.н., заступник директора Музею гетьманства з 
наукової роботи 
Традиція рукоділля жінок родини Скоропадських (на прикладі фондових 
матеріалів Музею гетьманства). 
 
Павлишин Мирослава Гаврилівна, завідувач відділу науково-експозиційної 
роботи Музею гетьманства 
Твори Василя Масютіна в колекції Музею гетьманства. 
 
Ралдугіна Тетяна Павлівна, завідувач відділу Української революції 1917-
1921 рр. Національного музею історії України 
Доба Гетьманату Павла Скоропадського в документальній та іконографічній 
збірках Українського національного історичного музею. 
 
Петренко Іван Євгенович, аспірант історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
Дипломатія Української Держави в Чорноморському регіоні. 
 



Кушинська Лариса Анатоліївна, к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії 
держави і права Інституту політології та права Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
Діяльність комісії по виучуванню звичаєвого права за доби Павла 
Скоропадського 
 
Гедін Максим Сергійович, к.і.н., доцент кафедри історії України, 
країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного 
університету 
Ідеї слов’янського єднання в контексті міжнаціональних взаємин в 
Українській Державі. 
 
Комова Олена Станіславівна, старший викладач кафедри історії України, 
країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного 
університету   
Військово-організаційна діяльність Павла Скоропадського в контексті 
українізації частин російської армії (березень – жовтень 1917 р.) 

 


