
Київська обласна державна адміністрація 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Українська наукова конференція 

«ШЛЯХАМИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ» 

(до 25-ої річниці Незалежності України) 

18 СЕРПНЯ 2016 РОКУ 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

м. Київ 



 

Аудиторія Керівництво та працівники Державного 

архіву Київської області, начальники 

архівних відділів (секторів) 

райдержадміністрацій, міських рад, 

представники музейних установ Київської 

області, краєзнавці, історики, представники 

громадськості 

 

Місце та час 

проведення 

Державний архів Київської області 

м. Київ, ул. Мельникова, 40 , читальний зал 

18 серпня 2016 року 

10-00 – 17-30 

 
  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.00-10.00 реєстрація учасників конференції, брейк-кава 

 

Пленарне засідання 

 

10.00 - 10.20 – відкриття наукової конференції  

Царенко Михайло Олександрович- Заступник голови – керівник апарату 

Київської обласної державної адміністрації 

Каменєва Соф`я Арсеніївна - директор Державного архіву Київської області 

Подолянець Ігор Іванович. – начальник Управління культури, національностей 

та релігій Київської облдержадміністрації  

 

10.20-11.00 – презентація екранізованої виставки архівних документів 

«Незалежність: історія і сучасність» 
Коваленко Рена Яківна – головний спеціаліст відділу використання інформації 

документів та інформаційних технологій Державного архіву Київської 

області 

 

11.00-11.15 -  Єдність української нації – залог вирішення всіх проблемних 

питань в Україні 

Карпенко Олександр Федорович – кандидат технічних наук, наказний гетьман 

Українського реєстрового козацтва, генерал козацтва, м. Васильків Київської 

області. 

 

11.15 - 11.30 – Бориспільщина у боротьбі за Незалежність 

Стрілько Валентина Василівна –кандидат педагогічних наук, президент 

Міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Мудрого 

 

11.30 - 11.45 - Самвидав в Україні кін. 80-х – поч. 90-х рр. ХХ століття 

Федько Володимир Федорович – голова ради Військово-історичного 

товариства «Спадщина» 

 

11.45-12.00 – Запровадження у 2014 – 2015 рр. нових ритуалів святкування 

9 травня в Україні, як стратегія утвердження державної незалежності 
Пастушенко Тетяна Вікторівна – кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу історії України періоду Другої світової війни 

Інституту історії України НАН України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перша секція: 

Джерельна база архівів для досліджень з історії боротьби за Незалежність 

Час роботи – 12.00 – 14.30 

 

Модератори: Бойко Галина Василівна – заступник директора – головний 

зберігач фондів Державного архіву Київської області; 

 Лужинська Ольга Миколаївна – заступник директора 

Державного архіву Київської області 

 

12.00-12.15 - Переяславська «Просвіта» у боротьбі за Незалежність України 

Розовик Олена Іванівна – начальник архівного відділу Переяслав-Хмельницької 

райдержадміністрації Київської області 

 

12.15-12.30 - Діяльність громадських організацій та спілок Вишгородщини 

напередодні проголошення Незалежності України 

Клименко Тимофій Вікторович – начальник архівного відділу Вишгородської 

райдержадміністрації Київської області 

 

12.30-12.45 – Полковники Коліївщини Микита Швачка і Іван Бондаренко – 

лідери останньої війни за незалежність Війська Запорізького 

 Букет Євген Васильович- головний редактор газети «Культура і життя»  

 

12.45-13.00 - Нові сторінки біографії полковника Никифора Блаватного (за 

джерелами Державного архіву Київської області) 

Чернецький Євген Анатолійович – кандидат історичних наук, завідуючий 

відділом інформаційно-краєзнавчої роботи  Білоцерківської міської 

централізованої бібліотечної системи, старший науковий співробітник 

Білоцерківського краєзнавчого музею та Меморіального музею-садиби І. С. 

Козловського в Мар'янівці 

 

13.00.-13.30 – обідня перерва 

 

Продовження засідання першої секції 

13.30-14.30 

13.30-13.45 - «Губернию Киевскую сдал… Губернию принял…» (документи 

фонду «Канцелярія Київського губернського комісара Тимчасового 

уряду» (Ф.1716) як джерело з регіональної історії Української революції 

1917-1921 рр.) 
Каменєва Соф`я Арсеніївна – директор Державного архіву Київської області 

 

 

13.45-14.00 -  Зміни в адміністративно-територіальному поділі Київської 

області за часів Незалежності (за документами  Державного архіву 

Київської області) 



Корінний Микола Миколайович – заступник начальника відділу використання 

інформації документів та інформаційних технологій Державного архіву 

Київської області 

 

14.00-14.15 - Партійні документи як джерело вивчення історії розвитку 

політичного плюралізму в Україні (1989-1991 рр.) 
Коваленко Рена Яківна – головний спеціаліст відділу використання інформації 

документів та інформаційних технологій Державного архіву Київської області 

 

14.15-14.30 - Самостійницькі організації в Наддніпрянській Україні  у 

1914- 1917 роках 

Магась В`ячеслав Олегович – кандидат історичних наук, доцент 

Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова 

 

 

Друга секція: 

Україна і Незалежність: інформаційний потенціал музеїв Київщини 

 

Час роботи – 14.30 – 17.00 

 

Модератори: Каменєва Соф`я Арсеніївна – директор Державного архіву 

Київської області. 

  Лужинська Ольга Миколаївна – заступник директора 

Державного архіву Київської області 

 

14.30-14.45 - Шляхами незалежності: історичний аспект 

Бондаренко Любов Іванівна – директор музею Старожитностей 

комунального закладу Васильківської райради, Васильківського району 

Київської області 

 

14.45-15.00 - Богуславщина у вирі боротьби за Незалежну Україну 

Пальчик Оксана Володимирівна – виконуюча обов`язки директора музею 

історії Богуславщини 

 

15.00-15.15 - Політичні та громадські діячі, діячі культури та мистецтва в 

історії боротьби за Незалежність України 

Ліпчанська Раїса Федорівна – директор Васильківського міського краєзнавчого 

музею 

 

15.15-15.30 - Принципи державотворення на Фастівщині у 1919-1921 рр. 

Мондзелевський Едуард Адольфович – директор Меморіального музею К.Г. 

Стеценка в селі Веприк Фастівського району Київської області, директор 

Фастівського міського музею «Музей на колесах» 

 

15.30-15.45 - Роль особистості у боротьбі за Незалежну Україну 

Семенова Надія Юріївна – старший науковий співробітник  Фастівського 

державного краєзнавчого музею 



 

15.45-16.00 - Ірпінь у боротьбі за незалежність України 

Зборовський Анатолій Іванович – директор Ірпінського краєзнавчого музею 

 

16.00-16.15 – Роль музею у збереженні історичної пам`яті про борців за 

Незалежну Україну 

Неліна Тетяна Вікторівна – директор Фастівського державного краєзнавчого 

музею 

 

16.15-16.30 -  Громадські організації м. Бровари у боротьбі за українську 

державність. 

Обухова Марія Григорівна – старший науковий співробітник Броварського 

краєзнавчого музею 

 

16.30-16.45 - Виставкові проекти НІЕЗ «Переяслав» в контексті 

висвітлення боротьби за незалежність України 

Заїка Наталія Любомирівна – завідуюча науково-дослідним сектором музею 

українського рушника Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» 

 

16.45-17.00 - Україна: 25 років у пошуках мрій. 

Клименко Дмитро Костянтинович – студент 2-го курсу історичного 

факультету Національного університету імені Тараса Шевченка у м. Києві. 

 

17.00 – 17.30 – підбиття підсумків конференції 


