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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Міжнародної науково-практичної конференції  
«Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура» 

29 березня 2017 року на історичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка відбулася 
Міжнародна науково-практична конференція «Другі києво-
знавчі читання: історія та етнокультура», присвячена 100-річ-
чю Української революції 1917–1921 рр.  

В рамках конференції відбулося пленарне засідання, працю-
вало 5 секцій: 

Секція 1. «Події Української революції 1917–1921 рр. у 
Києві. Видатні особи в історії революції».  

Секція 2. «Дослідники історії Києва. Діяльність наукових 
установ та товариств, навчальних закладів у галузі києво-
знавства».  

Секція 3. «Маловідомі сторінки історії Києва. Дослід-
ження адміністративно-територіального устрою, топонімії 
та соціально-економічного розвитку». 

Секція 4. «Наука, освіта, культура та мистецтво Києва».  
Секція 5. «Антропологія міста».  
На основі висловлених учасниками конференції пропозицій 

були сформульовані рекомендації щодо подальшого розвитку 
києвознавства, охорони історико-культурної спадщини столи-
ці, увічнення пам’яті видатних учених та громадських діячів: 

1. Підтримати ініціативу Президії правління Національної 
спілки краєзнавців України щодо розробки та затвердження 
регіональних (обласних) програм розвитку краєзнавства до 
2025 р., в тому числі у місті Києві. З цією метою: 

– Київській міській організації Національної спілки крає-
знавців України організувати «круглий стіл» на тему: 
«Програма розвитку києвознавства до 2025 року: кон-
цепція, зміст, реалізація»; 

– розглянути та затвердити «Програму розвитку києво-
знавства до 2025 року» на пленумі Київської міської 
організації НСКУ; 



 

 481

– звернутися з офіційним листом-поданням до Київського 
міського голови з пропозицією прийняти «Програму 
розвитку києвознавства до 2025 року» як цільову міську 
програму. 

2. З метою подальшого розвитку києвознавства привернути 
увагу науковців, краєзнавців до дослідження та втілення в 
життя практичних аспектів актуальної тематики: 

– продовжити дослідження подій Української революції 
1917–1921 рр., діяльності її видатних осіб у зв’язку зі 
100-річчям початку революції та зважаючи на актуаль-
ність її уроків для сьогодення;  

– організувати в Музеї історії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка тимчасову виставку, 
присвячену 100-річчю Української революції 1917– 
1921 рр.; 

– продовжити дослідження біографій киян – учасників 
обмеженого контингенту радянських військ в Афгані-
стані;  

– активізувати дослідження подій Євромайдану, участі 
киян та іноземних громадян у волонтерському та добро-
вольчому рухах в зоні АТО, пошукових загонах; 

– вивчати та здійснювати заходи зі збереження культурної 
та мистецької спадщини, наукового доробку видатних 
киян;   

– досліджувати історичні ландшафти, сприяти ініціативам 
громадськості та брати участь у науковому обґрунту-
ванні й реалізації суспільно-значимих проектів, що сто-
суються збереження та облаштування об’єктів природи, 
зокрема, проекту відродження річки Почайна з благо-
устроєм території «Парк Почайна».  

3. З метою розвитку наукового києвознавства в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка, відпо-
відно до «Концепції розвитку української мови, культури та 
виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015–
2020 роки» (прийнятої III сесією VII скликання Київської 
міської ради від 28 травня 2015 року № 517/1435), що перед-
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бачає «практикувати проведення науково-практичних конфе-
ренцій «Києвознавчі читання» за різними напрямами києво-
знавства», рекомендувати: 

– розширити тематику «Києвознавчих читань» в Київ-
ському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка, зокрема, проводити такі читання не лише на 
історичну та етнологічну тематику, а й природознавчу, 
екологічну тощо, визначивши базовими для цих читань 
природничі факультети університету; 

– у зв’язку з тим, що «Читання» стають традиційними, 
надати оргкомітету конференції «Києвознавчі читання: 
історія та етнокультура» статус постійно діючого (з пев-
ною ротацією його членів) та заслуховувати на конфе-
ренціях інформацію (звіт) про виконання рекомендацій, 
що буде сприяти реалізації пропозицій, які артикулю-
ються учасниками цих наукових форумів; 

– редакційним колегіям фахових видань, що виходять на 
історичному факультеті Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, започаткувати рубри-
ки з історії Києва; 

– кафедрам гуманітарних факультетів Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, інших 
ВНЗ Києва, запропонувати для студентів-істориків, етно-
логів, туризмознавців дослідження тематики, пов’язаної з 
історією Києва в зарубіжній україністиці. 

4. Здійснити комплекс заходів щодо увічнення пам’яті ви-
датних учених та громадських діячів: 

М. Ф. Біляшівського (1867–1926) – археолога, етнографа, 
мистецтвознавця, громадського діяча 

– провести на історичному факультеті Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка науково-
практичну конференцію з пам’яткознавчої та пам’ятко-
охоронної тематики, присвячену 150-річчю від дня 
народження академіка М. Ф. Біляшівського (жовтень–
листопад 2017 р.); 
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– організувати в Музеї історії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка тимчасову виставку, 
присвячену ювілею вченого. 

К. І. Чурюмова (1937–2016) – видатного астронома, профе-
сора Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

– найменувати в Києві вулицю на честь вченого та за-
снувати музей; 

– заснувати премію або стипендію імені Клима Чурюмова 
для молодих учених університету. 

М. В. Левитського (1859–1936) – громадського діяча, орга-
нізатора артільного і кооперативного руху, публіциста 

– долучитися до підготовчої роботи щодо вшанування 
пам’яті М. В. Левитського (у 2019 р. 160 років від дня 
народження), яку проводить Національна спілка крає-
знавців України за участю Інституту історії України НАН 
України, Інституту національної пам’яті України та ін. 

5. З метою підтримки національних та культурних тради-
цій, сучасних тенденцій культурного та мистецького розвитку, 
рекомендувати: 

– сприяти запровадженню культурологічного проекту 
«Київ у 1920–1930-х рр. Мистецький альбом». Залучити 
до проекту напрацювання учасників «Києвознавчих чи-
тань», зокрема, С. І. Берегового – кандидата історичних 
наук, доцента кафедри українознавства Національного 
університету харчових технологій; 

– український культурній та мистецькій спільноті створити 
свій культурний наратив для «передачі» (трансляції) 
культурних досягнень у глобальному просторі, актив-
ніше брати участь в культурних проектах, що сприяють 
формуванню оновленого іміджу України. 
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