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ОРГКОМІТЕТ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Олександр Карпенко – видатний український історик, 

педагог, суспільний діяч» (онлайн) 

Цепенда Ігор Євгенович – доктор політичних наук, професор, ректор 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (голова 
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ського національного університету імені Василя Стефаника 

Райківський Ігор Ярославович – доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпат-

ського національного університету імені Василя Стефаника 

Вітенко Микола Дмитрович – кандидат історичних наук, доцент, 

директор Навчально-наукового центру дослідження українського національно-
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університету імені Василя Стефаника 
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Міщук Андрій Іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
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РОЗПОРЯДОК РОБОТИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Олександр Карпенко – видатний український історик, 

педагог, суспільний діяч» 

(онлайн) 

15 квітня 2021 року 

10
30 

– 11
00      

Реєстрація учасників і гостей конференції на платформі 

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mf380f8b87af2dc207429a5601d500795 

11
00

 – 13
00  

Пленарне засідання конференції 

13
30 

– 16
30     

Робота секцій конференції 

16
30

 – 17
00  

Дискусія, підсумки 

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mf380f8b87af2dc207429a5601d500795 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хвилин 

Виступи в обговоренні доповідей – до 3 хвилин 

 

 

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mf380f8b87af2dc207429a5601d500795
https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mf380f8b87af2dc207429a5601d500795
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

15 квітня 2021 року 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ВСТУПНЕ СЛОВО 

Цепенда Ігор Євгенович – доктор політичних наук, професор, 

ректор Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 

 ДОПОВІДІ  

Реєнт Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор, 

член-кореспондент Національної академії наук України, заступник 

директора з наукової роботи, завідувач відділу історії України XIX − 

початку XX ст. Інституту історії України НАН України, голова 

Національної спілки краєзнавців України (м. Київ) 

«Невтомний подвижник історії західноукраїнських земель...» 

Кугутяк Микола Васильович – доктор історичних наук, професор, 

декан факультету історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефа-

ника (м. Івано-Франківськ) 

«Він повернув українській історії її справжнє обличчя» 

Соляр Ігор Ярославович – доктор історичних наук, професор, 

директор Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича 

НАН України (м. Львів) 

Олександр Карпенко в Інституті суспільних наук Академії 

наук УРСР: початки наукової діяльності (1950-ті рр.) 
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Литвин Микола Романович – доктор історичних наук, професор, 

завідувач Центру дослідження українсько-польських відносин 

Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України 

(м. Львів) 

 Історик як маркер історії: перші наукові перехрестя 

радянської доби Олександра Карпенка 

Сухий Олексій Миколайович – доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушев-

ського Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів) 

Олександр Карпенко та Львівський університет 

Великочий Володимир Степанович – доктор історичних наук, 

професор, декан факультету туризму Прикарпатського національ-

ного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Концепція історії ЗУНР Олександра Карпенка: еволюція 

наративу 
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СЕКЦІЯ 1. Професор О.Ю. Карпенко:  

наукова, організаційна та викладацька діяльність на тлі епохи 

(Модератори: О.С. Жерноклеєв, С.Й. Кобута) 

https://meet.google.com/san-adng-cfe 

1.  Дутчак Олена Іванівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри управління соціокультурною діяльністю, шоу-бізнесу та івент-

менеджменту факультету туризму Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Суспільно-політичні умови діяльності українських радянських 

науковців нонконформістського напрямку 1950–1980-х рр. 

2.  Жерноклеєв Олег Станіславович – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри всесвітньої історії України Прикарпат-

ського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-

Франківськ) 

Штрихи до біографії: про дату народження Олександра 

Карпенка 

3.  Кобута Степан Йосифович – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Фра-

нківськ) 

Партійно-ідеологічний тиск на Олександра Карпенка у 1950–

1970-х рр. 

4.  Кондратюк Костянтин Костянтинович – доктор історичних 

наук, професор кафедри новітньої історії України імені Михайла 

Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів) 

Спогади про діяльність Олександра Карпенка у Львівському уні-

верситеті 

5.  Малярчук Олег Михайлович – доктор історичних наук, про-

фесор кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ) 

Інформація Львівського обкому партії в ЦК Компартії України – 

«Матеріали на професора Олександра Юхимовича Карпенка» від 

11 лютого 1971 р. 
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6.  Пендзей Іван Васильович – кандидат історичних наук, доцент 

(м. Івано-Франківськ) 

Остракізм Олександра Карпенка (на посаді в Інституті 

суспільних наук Академії наук УРСР у м. Львові) 

7.  Савчук Борис Петрович – доктор історичних наук, професор 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана 

Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Внесок Олександра Карпенка у військову історіографію ЗУНР 

8. Сигидин Михайло Васильович – доцент кафедри історії 

України і методики викладання історії Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Історіографічна спадщина професора Олександра Карпенка 
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СЕКЦІЯ 2. Джерела, історія та історіографія ЗУНР:  

традиції вивчення і сучасні методологічні концепти 

(Модератори: І.Я. Райківський, М.Д. Вітенко) 

https://meet.google.com/hvy-razs-ctg  

1.  Борчук Степан Миколайович – доктор історичних наук, 

професор кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

ЗУНР в енциклопедичних дослідженнях 

2.  Вітенко Микола Дмитрович – кандидат історичних наук, 

доцент, директор Навчально-наукового центру дослідження українського 

національно-визвольного руху імені Олександра Карпенка Прикарпат-

ського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-

Франківськ) 

«Західно-Українська Народна Республіка. Енциклопедія». Досвід 

підготовки та концепція видання 

3.  Гаврилишин Петро Михайлович – кандидат історичних наук, 

директор Наукової бібліотеки Прикарпатського національного універ-

ситету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Чорненький Роман Васильович – кандидат історичних наук, 

науковий співробітник філії Національного військово-історичного музею 

України «Музей Герої Дніпра» (м. Івано-Франківськ) 

Інтерновані та військовополонені в Тернополі і Язлівцю в період 

ЗУНР / ЗО УНР (1918–1919 рр.) 

4.  Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(м. Івано-Франківськ) 

Стратегії зовнішньополітичної діяльності урядів УНР і ЗУНР 

1920–1921 рр.: розбіжності у геополітичних орієнтаціях 

5.  Гуйванюк Микола Романович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

«Гуцульський добровольчий батальйон» в обороні рідного краю 

крізь призму роману Марії Матіос «Букова Земля» 

https://meet.google.com/hvy-razs-ctg
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6.  Добржанський Олександр Володимирович – доктор історич-

них наук, професор, декан факультету історії, політології та між-

народних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці) 

Джерела дослідження Буковинської складової ЗУНР: пошуки та 

сучасні інтерпретації 

7.  Дрогобицька Оксана Ярославівна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри етнології і археології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Старшина УГА Петро Мигович (1895–1951): маловідомі сторінки 

біографії 

8.  Єгрешій Олег Ігорович – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Інтернування митрополита Андрея Шептицького у Познані 

(1923 р.): громадський резонанс 

9.  Кіндратюк Богдан Дмитрович – доктор мистецтвознавства, 

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Прикарпат-

ського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-

Франківськ) 

Музична культура Західно-Української Народної Республіки: 

стаття до англомовної енциклопедії ЗУНР 

10. Кобута Лариса Петрівна – кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського національ-

ного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Організаційна та інформаційно-пропагандистська діяльність 

М. Федюшки (Євшана) у 1918–1919 рр. 

11. Кондратюк Дмитро Миколайович – аспірант Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (м. Житомир) 

Система органів місцевої влади Правобережної України в умовах 

військово-революційних зрушень (березень 1917 – квітень 1918 рр.) 

12. Кравчук Олександр Миколайович – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця) 

Чехословацький напрямок зовнішньої політики ЗУНР 
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13. Марчук Василь Васильович – доктор історичних наук, профе-

сор, завідувач кафедри політичних інститутів і процесів Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

ЗУНР і УНР: національний історико-політологічний досвід  

14. Міщук Мар’яна Богданівна – кандидат політичних наук, до-

цент кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського на-

ціонального університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Кобець Юлія Василівна – кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політичних інститутів та процесів Прикарпатського націо-

нального університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Українська радикальна партія в національно-визвольних зма-

ганнях 1918–1923 рр. 

15. Павлишин Олег Йосифович – кандидат історичних наук, до-

цент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського 

Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів) 

Ставлення Євгена Петрушевича до об’єднання УНР і ЗУНР 

16. Паска Ганна Михайлівна – аспірантка Прикарпатського націо-

нального університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Публіцистична спадщина Лева Бачинського 

17. Райківський Ігор Ярославович – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання 

історії Прикарпатського національного університету імені Василя Сте-

фаника (м. Івано-Франківськ) 

Опозиційні сили до уряду ЗУНР (січень–травень 1919 р.) 

18. Сіреджук Петро Степанович – доктор історичних наук, профе-

сор, провідний фахівець Навчально-наукового інституту історії, етноло-

гії і археології Карпат Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Гуцульська сотня Українських січових стрільців сотника Клима 

Гутковського 

19. Яценюк Галина Миколаївна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Особливості політичної співпраці між лідерами ЗУНР та УНР на 

основі спогадів Лонгина Цегельського 
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СЕКЦІЯ 3. Українські національно-визвольні змагання 

в 1914–1923 рр. 

(Модератори: С.В. Адамович, А.І. Міщук) 

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mf380f8b87af2dc207429a5601d500795 

1.  Адамович Сергій Васильович – доктор історичних наук, про-

фесор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпат-

ського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-

Франківськ) 

Національно-освітня діяльність Бюро культурної помочі для 

українського населення зайнятих земель в Холмщині та Волині у  

1915–1917 рр. 

2.  Бевз Тетяна Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, 

головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціо-

нальних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (м. Київ) 

Політична еліта в умовах революцій: погляд з сьогодення 

3.  Ботушанський Василь Мефодійович – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри історії України Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Буковина у роки Першої світової війни (аграрно-селянське питання) 

4.  Василик Ірина Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, 

проректор Вищої школи адвокатури, керівник Центру досліджень адво-

катури і права при Національній асоціації адвокатів України (м. Київ) 

Адвокати в українських національно-визвольних змаганнях війсь-

ково-революційної доби 1914–1923 рр. 

5.  Вівчаренко Олег Антонович – доктор юридичних наук, заступ-

ник директора Навчально-наукового юридичного інституту Прикарпат-

ського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-

Франківськ) 

Проблеми державотворення в українській історико-правовій 

літературі в Україні у 1917–1922 рр. 

6.  Герегова Світлана Володимирівна – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Боротьба Софії Русової проти русифікації освіти України у 

період Гетьманату Павла Скоропадського 

https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=mf380f8b87af2dc207429a5601d500795


12 

7.  Дрогомирецька Людмила Романівна – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(м. Івано-Франківськ) 

Економічна політика українських урядів доби Національної 

революції 1917–1921 рр. 

8. Дудник Олександр Артемович – викладач предметно-мето-

дичної комісії тактико-спеціальної підготовки кафедри військової підго-

товки Івано-Франківського національного технічного університету наф-

ти і газу (м. Івано-Франківськ) 

Хомазюк Олександр Григорович – викладач предметно-методич-

ної комісії тактичної і загальновійськової підготовки кафедри військової 

підготовки Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу (м. Івано-Франківськ) 

Організація і тактика військових частин Української Галицької 

Армії 

9.  Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, заві-

дувач кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка (м. Дрогобич) 

Джерела до історії вивчення особливостей формування україн-

ського аграризму (1917–1921 рр.) 

10. Кліш Андрій Богданович – доктор історичних наук, доцент 

кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних 

наук Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (м. Тернопіль) 

Українські національно-визвольні змагання в 1914–1923 рр. на 

сторінках «Споминів з мого життя» Олександра Барвінського 

11. Колб Наталія Михайлівна – кандидат історичних наук, стар-

ший науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Кри-

п’якевича НАН України (м. Львів) 

Греко-католицьке парафіяльне духовенство в 1914–1923 рр.: 

душпастирське служіння й громадсько-патріотична діяльність 

12. Комар Володимир Леонович – доктор історичних наук, про-

фесор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і 
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спеціальних галузей історичної науки Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)  

Українська еміграція в Маньчжурії у міжвоєнний період 

13. Королько Андрій Зіновійович – кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України і методики викладання історії Прикар-

патського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-

Франківськ) 

Коломийська філія Інформаційного бюро Директорії УНР (бере-

зень–травень 1919 р.): напрями роботи і практична діяльність 

14. Крохмалюк Віктор Васильович – викладач предметно-мето-

дичної комісії тактичної і загальновійськової підготовки кафедри війсь-

кової підготовки Івано-Франківського національного технічного універси-

тету нафти і газу (м. Івано-Франківськ) 

Соціально-економічні та політичні передумови виникнення війсь-

кових підрозділів Січових стрільців 

15. Марущенко Олександр Володимирович – кандидат історич-

них наук, доцент кафедри всесвітньої історії Прикарпатського націо-

нального університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Сучасна вітчизняна історіографія про геополітичні наслідки 

Другої світової війни для України 

16. Міщук Андрій Іванович – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Збройні сили Української Держави гетьмана Павла Скоропад-

ського (квітень–грудень 1918 р.) 

17. Мовна Маріанна Василівна – кандидат історичних наук, мо-

лодший науковий співробітник відділу наукової бібліографії Львівської 

національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника НАН 

України (м. Львів) 

«Провідник по Львові» М. Голубця – Л. Лепкого: культурна спад-

щина та визвольні змагання українців 

18. Мовна Уляна Василівна – доктор історичних наук, старший на-

уковий співробітник Інституту народознавства НАН України (м. Львів) 

Михайло Боровський (1891–1989): шлях від вояка УНР до діяча 

українського пасічницького кооперативного руху 
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19. Орлевич Ірина Василівна – кандидат історичних наук, стар-

ший науковий співробітник, завідувач відділу нової історії України Інсти-

туту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, завідувач 

відділу Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії 

релігії (м. Львів) 

Діяльність українських греко-католицьких капеланів у роки 

Першої світової війни 

20. Паска Богдан Валерійович – кандидат історичних наук, асис-

тент кафедри історії України і методики викладання історії Прикарпат-

ського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-

Франківськ) 

Національно-визвольні змагання 1914–1923 рр. у дискурсі україн-

ського дисидентського руху 

21. Патер Іван Григорович – доктор історичних наук, професор, 

головний науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана 

Крип’якевича НАН України (м. Львів) 

Українське питання в політиці Німеччини (1914–1918 рр.): візія 

Євгена Левицького 

22. Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, про-

фесор кафедри всесвітньої історії і міжнародних відносин Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси) 

Ризький мир – політико-правове оформлення поразки українських 

національно-визвольних змагань  

23. Стародубець Галина Миколаївна – доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Житомирського дер-

жавного університету імені Івана Франка (м. Житомир) 

Радянізація волинського села на тлі розгортання повстансько-

партизанської визвольної боротьби (1920–1922 рр.) 

24. Тимченко Роман Вікторович – кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України 

(м. Київ) 

Продовольча політика гетьманату П. Скоропадського: сучасна 

українська історіографія 
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25. Футала Василь Петрович – доктор історичних наук, професор 

кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного універ-

ситету імені Івана Франка (м. Дрогобич) 

Питання української державності у системі міжнародних від-

носин (1919–1923 рр.): польське бачення 

26. Хома Вікторія Степанівна – аспірантка Чернівецького націо-

нального університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Цивільне життя прифронтового населення Східного фронту в 

роки Першої світової війни 

27. Шологон Лілія Іванівна – доктор історичних наук, професор 

кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей 

історичної науки Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Філателія як спеціальна історична дисципліна (на прикладі вико-

ристання марок у період Української революції 1917–1921 рр.) 

28. Яковлєв Юрій Олегович – магістр історії, випускник аспіран-

тури кафедри історії України і методики викладання історії (м. Івано-

Франківськ) 

Зв’язки Миколи Ганкевича з польськими соціалістами Галичини 

(листопад 1918 – липень 1919 рр.) 

29. Яремчук В’ячеслав Дмитрович – доктор політичних наук, до-

цент, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнона-

ціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (м. Київ) 

Загальна Українська Рада (1915–1916 рр.) як каталізатор вті-

лення державотворчих прагнень українців Західної та Наддніпрянської 

України  
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