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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Місце проведення: Київ, вул. Володимирська, 60, Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка (Червоний корпус), істо-
ричний факультет (дистанційно).

У звязку з пандемією коронавірусу COVID-19 та запровадженням 
карантину оргкомітет Міжнародної науково-практичної конференції 
«Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура» прийняв рі-
шення обмежитися укладанням програми конференції в електронному 
вигляді та виданням збірника матеріалів у друкованому вигляді. 
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СЕКЦІЯ  I

Дослідники історії Києва. Діяльність наукових установ
та товариств, закладів освіти у галузі києвознавства

Доповіді

З досвіду співпраці в галузі етнології та історико-культурного ту-
ризму між Софійським університетом «Св. Климент Охридський» 
та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Маркова Міра – кандидатка історичних наук, доцентка, декан істо-
ричного факультету Софійського університету «Св. Климент Охрид-
ський»

Терес Наталія Володимирівна – кандидатка історичних наук, до-
центка кафедри етнології та краєзнавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, заступниця голови Київської місь-
кої організації НСКУ

Болгарская этнология в 21 веке: интернационализация исследо-
ваний и новый провинциализм (Bulgarian Ethnology in 21st century: 
international topics and new provincialism)

Илиев Илия – доктор наук, доцент, руководитель кафедры этноло-
гии исторического факультета Софийского университета 

Київські князі Аскольд та Дір у дослідженнях Михайла Грушевського
Хоменко Віталій Олексійович – кандидат історичних наук, викла-

дач Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту 
Сумського державного університету

Діяльність Церковно-археологічного товариства й особисто 
М. І. Петрова щодо охорони пам’яток київської старовини напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ставнюк Оксана Вікторівна – кандидатка історичних наук, істори-
киня ІІ категорії кафедри етнології та краєзнавства історичного факульте-
ту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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Київ на сторінках путівників кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Кудінов Дмитро Валерійович – доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ 
«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Володимир Щербина як києвознавець
Верба Ігор Влодимирович – доктор історичних наук, професор ка-

федри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В. І. Щербина – «будівничий українського життя, української науки»
Зайцева Зінаїда Іванівна – докторка історичних наук, професорка 

кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»

Участь професора Петра Кудрявцева в роботі Комісії ВУАН з вив-
чення Києва і Правобережної України (1920-ті рр.) та його розвідка 
про некрополь Києво-Братського монастиря

Бурега Володимир Вікторович – кандидат історичних наук, канди-
дат богословських наук, професор, проректор з науково-богословської 
роботи Київської духовної академії і семінарії

Рева Ніна Максимівна – професор, бібліограф, укладач систематич-
ного покажчика змісту часопису «Життя й революція» (1925–1934)

Рева Лариса Григорівна – кандидатка філологічних наук, членки-
ня-кореспондентка Національної академії наук вищої освіти України, 
членкиня НСКУ

Києвознавча тематика на сторінках журналу «Краєзнавство»
Гончаров Олександр Петрович – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри етнології та краєзнавства Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, голова Київської міської організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України 
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Соціально-комунікативна діяльність Музею історії Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка (2010–2020 рр.)

Круглова Людмила Борисівна – кандидатка історичних наук, до-
центка кафедри давньої та нової історії України історичного факуль-
тету, директорка Музею історії Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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СЕКЦІЯ  II

Маловідомі сторінки історії, дослідження топонімії 
та соціально-економічного розвитку міста

Доповіді

До питання щодо англо-саксонського коріння київських князів
Яковенко Наталя Леонідівна – докторка історичних наук, профе-

сорка кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Ін-
ституту міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Документи з історії київських міщан у другій половині XVI ст. у 
фонді «Российский государственный архив древних актов. – Ф. 1473 
(поместно-вотчинные архивы Юго-Западных земель XVI–XIX вв.)»

Блануца Андрій Васильович – кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник Інституту історії України НАН України, член 
НСКУ

Образ Києва першої половини ХІХ століття
Кохан Олена Олегівна – наукова співробітниця Національного му-

зею історії України

Творення модерного Києва: роль приватної ініціативи у формуван-
ні публічного простору міста (на прикладі Аносовського саду)

Шевченко Валентина Віталіївна – кандидатка історичних наук, стар-
ша наукова співробітниця відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Ін-
ституту історії України НАН України, членкиня НСКУ
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Пожежі в південно-західних губерніях Російської імперії напередодні 
війни 1812 року

Захарчук Олег Миколайович – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії та документознавства Національного авіаційного уні-
верситету, член НСКУ

Місця пам’яті декабристів у Києві
Казьмирчук Григорій Дмитрович – доктор історичних наук, профе-

сор (м. Київ), член НСКУ

Київські адреси Миколи Костомарова
Орлова Надія Іванівна – старша наукова співробітниця Літератур-

но-меморіального будинку-музею Т. Г. Шевченка – філії Національного 
музею Тараса Шевченка 

Фальшивомонетники Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Бойко-Гагарін Андрій Сергійович – кандидат історичних наук, за-

відувач сектору Національного музею історії України

«Клуб русских националистов города Киева» і питання «україн-
ського сепаратизму»

Горбань Тетяна Юріївна – докторка політичних наук, професорка 
кафедри історії світового українства Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка

Торгівля лісом у Київській губернії в першій половині XIX століття
Губицький Любомир Володимирович – кандидат історичних наук, 

доцент Київського національного торговельно-економічного універси-
тету, член НСКУ

Мельник Ганна Мирославівна – кандидатка історичних наук, до-
центка Київського університету імені Бориса Грінченка, членкиня 
НСКУ
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До питання про розвиток ярмаркової торгівлі у Києві в 60–70-х ро-
ках ХІХ століття

Горова Віталіна Олександрівна – кандидатка історичних наук, до-
центка, старша наукова співробітниця відділу «Український етнологіч-
ний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України, членкиня НСКУ

«Селітряна компанія» в містечку Опішня на Полтавщині
Шаповал Лариса Іванівна – кандидатка історичних наук, доцентка 

кафедри історії України факультету історії та географії Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Пам’ятки та пам’ятні місця, пов’язані з діяльністю у Києві «артіль-
ного батька» української кооперації М. В. Левитського 

Левитський Ігор Євгенович – член НСКУ

Київ в історії формування чехословацької державності (1914–1918 рр.)
Мотрук Світлана Миколаївна – кандидатка історичних наук, до-

центка кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка

Національна символіка в умовах розгортання подій Української 
революції 1917–1921 рр. у Києві: відоме, маловідоме, дискусійне

Капелюшний Валерій Петрович – доктор історичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Націо-
нальної академії педагогічних наук України

Чубата Марина Валеріївна – кандидатка юридичних наук, асис-
тентка кафедри історії права та держави Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка

Історія міста Києва періоду 1917–1921 років у контексті зміни пара-
дигм вітчизняної історіографії

Пивовар Сергій Федорович – кандидат історичних наук, професор 
кафедри Новітньої історії України історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка
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Хроніка непокори. Повстання проти влади в Києві в 1917–1920 роках
Машкевич Стефан Володимирович – доктор фізико-математичних 

наук, провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики 
ім. Боголюбова НАН України

Світозар Драгоманов та його родинне оточення в Києві (1917–1921 рр.)
Двірна Катерина Петрівна – кандидатка історичних наук, доцент-

ка кафедри історії України історичного факультету Національного педа-
гогічного університету ім. М. П. Драгоманова

Київські адреси дипломатичного представництва Фінляндії у 1918 році
Пилипенко Віктор Володимирович – кандидат історичних наук, до-

цент кафедри етнології та краєзнавства Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, член НСКУ 

Борис Лазаревський  –  Галина Кузнєцова: київська ностальгія па-
ризьких емігрантів (за матеріалами «щоденників» 1928–1933 рр.)

Береговий Сергій Ігорович – кандидат історичних наук, доцент ка-
федри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових 
технологій (м. Київ)

Втрати Київщини в 1932–1933-х роках
Сергійчук Володимир Іванович – доктор історичних наук, профе-

сор, завідувач кафедри історії світового українства Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка

Політичні репресії щодо учителів Києва у 1937–1938 роках
Бривко Микола Вікторович – науковий співробітник НІМЗ «Биків-

нянські могили», член НСКУ 

Спецділянка НКВС УРСР у Биківнянському лісі
Оліцький В’ячеслав Олександрович – кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри історії України Сумського державного педа-
гогічного університету імені А. С. Макаренка
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Штрихи до біографії репресованого керівника столиці: Т. С. Міту-
лінський (1897–1937)

Мітулінський Тарас Юрійович – молодший науковий співробітник, 
член НСКУ і НСЖУ

Загадкові «Сталінські» тунелі під Дніпром – історія будівництва та 
перспектива музеєфікації

В’ялець Андрій Васильович – заступник генерального директора з 
наукової роботи Національного історико-архітектурного музею «Київ-
ська фортеця»

Ранок 22 червня 1941 року в Києві: проблема реконструкції
Вакулишин Сергій Миколайович – методист Святошинського цен-

тру позашкільної роботи «Північне сяйво» м. Києва, член НСКУ

Трудова звитяга працівників Південно-Західної залізниці в роки 
Другої світової війни (до 150-літнього ювілею залізниці)

Лазаренко Володимир Григорович – Державний музей авіації 
ім. О. К. Антонова, член НСКУ

Історія Другої світової війни в назвах вулиць міста Києва
Вербовий Олексій Вікторович – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, член НСКУ

Оперативная деятельность органов госбезопасности в конфессион-
ной среде Киева (1945–1950-е гг.)

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович – доктор історичних наук, профе-
сор кафедри гуманітарних дисциплін Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв

Київ і його місця опору тоталітаризму
Плетяк Валентина Олегівна – зберігачка фондів «Музею історії 

КНЕУ», студентка ДВНЗ «Київський національний економічний уні-
верситет імені Вадима Гетьмана»
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Лук’яненко Дмитро Юрійович – студент ДВНЗ «Київський націо-
нальний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Несистемна опозиція совєтському режимові у Києві періоду «за-
стою»

Коваль Андрій Павлович – кандидат історичних наук, заступник 
декана історичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

Петро Шелест: від директора столичного авіаційного заводу до 
першого заступника голови Київської міської ради

Бажан Олег Григорович – кандидат історичних наук, старший нау-
ковий співробітник відділу історії державного терору радянської доби 
Інституту історії України НАН України, член НСКУ

Селище Аварійне: історико-архітектурні нотатки
Богдан Олександр Миколайович – журналіст, член НСКУ

Вибори 1990 р. у світлі документів постійних комісій Ватутінської 
райради XXI скликання

Сорокін Андрій Анатолійович – магістр історії (м. Київ) 

Образно-символічний бік міста Києва
Петасюк Олена Іванівна – кандидатка історичних наук, доцентка 

кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

Історико-культурний туризм як складова моделі туристичної урба-
нізації Києва ХХІ століття: інституціональний, політико-диплома-
тичний і діаспоральний дискурси

Ціватий Вячеслав Григорович – кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії світового українства історичного факультету Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка
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Історико-археологічні факти про київський Дніпро як джерело ту-
ристичної привабливості міста

Ніколаєва Тетяна Михайлівна – кандидатка історичних наук, до-
центка кафедри політичних технологій ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», членкиня НСКУ

Байкове кладовище як об’єкт меморіального та ностальгійного 
туризму

Казьмирчук Марія Григорівна – докторка історичних наук, доцент-
ка кафедри етнології та краєзнавства Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, членкиня НСКУ

 
Туристичний потенціал Києва як умова розвитку діаспорного ту-
ризму

Кузіна Наталія Вікторівна – кандидатка історичних наук, доцентка 
кафедри етнології та краєзнавства Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, членкиня НСКУ 

Міська топоніміка в контексті протистояння ідентичностей
Черевичний Геннадій Семенович – кандидат історичних наук, до-

цент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка, член НСКУ

Кіеўскі ландшафт і выбітныя беларускія дзеячы
Астапенка Анатоль Уладзіміравіч – кандидат физико-математиче-

ских наук, доцент, профессор кафедры логистики и информационно-ма-
тематических дисциплин “БИП-Институт правоведения” (Мінськ, Рес-
публіка Білорусь)

Сучасний стан і географія партнерської співпраці міста Києва з мі-
стами-побратимами

Дмитрук Володимир Іванович – кандидат історичних наук, стар-
ший науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інститу-
ту історії України НАН України, відповідальний секретар НСКУ
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СЕКЦІЯ  III

Наука, освіта, культура та мистецтво Києва

Доповіді

Київська архітектура та монументальний живопис ХІ – ХІІІ ст.
Сохацька Оксана Анастасіївна – кандидатка педагогічних наук, до-

центка кафедри культурології та хореографічного мистецтва Східноєв-
ропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Київ у живописі XVII – початку XX століть
Криштопа Марія Юріївна – студентка 1 року ОР «Магістр» ка-

федри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка

Тарас Шевченко як художник археологічних пам’яток Київщини
Бакуров Костянтин Дмитрович – голова Марганецького міського 

осередку Дніпропетровської обласної організації НСКУ
 

На шляху до університету святого Володимира в Києві: епістоляр-
ний дискурс (до 150-річчя від дня народження В. М. Перетца)

Шаповал Андрій Іванович – кандидат історичних наук, старший на-
уковий співробітник, завідувач відділу археографії Інституту архівоз-
навства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Підготовка вихованців до військової служби в Київському кадет-
ському корпусі (1852‒1917 рр.)

Скрябін Олександр Леонідович – кандидат історичних наук, стар-
ший науковий співробітник науково-дослідного центру Військового ін-
ституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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Миколаївське артилерійське училище під час Першої світової війни
Науменко Андрій Олегович – кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, інспектор з контролю за виконанням доручень 
групи морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громад-
ськістю Київського обласного військового комісаріату

Видання з історії середніх навчальних закладів Києва другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ століть у фонді національної історичної біб-
ліотеки України

Волошінська Ніна Олександрівна – завідувачка сектору краєзнавчої 
роботи науково-методичного відділу Національної історичної бібліоте-
ки України

Михайлова Ольга Володимирівна – завідувачка науково-методич-
ного відділу Національної історичної бібліотеки України

Агенти модернізації: київські фотографи польського походження у 
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Казакевич Геннадій Михайлович – доктор історичних наук, профе-
сор кафедри історії мистецтв історичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка

Київський період діяльності німецького архітектора Е. Ф. Брадт-
мана (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Папенко Наталія Степанівна – кандидатка історичних наук, до-
центка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка

До історії інклюзивної освіти в Україні (лікарсько-педагогічне та 
дефектологічне відділення в КІНО)

Ляпіна Олена Валеріївна – кандидатка історичних наук, доцентка 
кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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Кадрово-методичне забезпечення дитячих будинків м. Києва у 20–
30-х рр. ХХ ст.

Малацай Ірина Володимирівна – кандидатка історичних наук, до-
центка кафедри історії Центральної та Східної Європи історичного фа-
культету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Неповернуті з виставок: як у 20–30-х рр. ХХ ст. викрадалися до 
Мос кви і Ленінграду скарби музеїв Києва

Кот Сергій Іванович – кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник Інституту історії Укра-
їни НАН України, керівник Центру досліджень історико-культурної 
спадщини, член НСКУ

Киевский сириец Тауфик Гаврилович Кезма, выпускник Киевской 
Духовной Академии и украинская ориенталистика

Ухтомський Андрій Олексійович – протоієрей, кандидат бого-
слов’я, викладач Київської духовної академії і семінарії

Олександр Довженко і Київ (Архівні джерела про вшанування 
пам’яті О. П. Довженка у Києві)

Карамаш Сергій Юрійович – архівіст 1-ї категорії, Державний архів 
міста Києва

Київські етюди в монументальній творчості Івана Їжакевича 
Іваницька Лілія Василівна – кандидатка історичних наук, доцент-

ка кафедри історії мистецтв історичного факультету Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, членкиня НСКУ 

Фільм С. Параджанова «Київські фрески»: нездійснена мрія
Ховайба Наталя Григорівна – кандидатка історичних наук, асис-

тентка кафедри історії мистецтв історичного факультету Київського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка 
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До історії пофарбування будівлі університету по вул. Володимир-
ській, 60

Мокроусова Олена Георгіївна – кандидатка історичних наук, головна 
фахівчиня Київського науково-методичного центру по охороні, рестав-
рації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій

До історії художнього опорядження вестибюлю червоного корпусу 
Київського університету

Самойленко Любов Григорівна – завідувачка Археологічного музею 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-
киня НСКУ

Спортивна, військово-патріотична й культурно-просвітницька ро-
бота в ПТУ-26 м. Києва (1975–1991 рр.)

Купчик Олег Романович – кандидат історичних наук, доцент кафе-
дри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка

Купчик Яна Іванівна – кандидатка історичних наук, старша лабо-
рантка кафедри історії філософії Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка

Освіта в музейних практиках Києва
Маньковська Руслана Вікторівна – докторка історичних наук, стар-

ша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України, пер-
ша заступниця голови Національної спілки краєзнавців України 

Використання туристичних ресурсів м. Києва в освітньому процесі 
Національного університету фізичного виховання і спорту України

Бабушко Світлана Ростиславівна – докторка педагогічних наук, 
доцентка, завідувачка кафедри туризму Національного університету фі-
зичного виховання і спорту України, членкиня НСКУ

Попович Сергій Іванович – кандидат історичних наук, начальник 
навчально-методичного відділу Національного університету фізичного 
виховання і спорту України, член НСКУ
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Елементи києвознавства в сучасному уроці української літератури
Музиченко Наталія Іванівна – вчителька Кловського ліцею № 77 

м. Києва

Особистісно-зорієнтований урок літератури з елементами києвоз-
навства

Карпенко Ольга Іванівна – вчителька-методистка Мокрецького НВК 
Калитянської ОТГ Броварського району Київської області

Вивчення творчості письменників-киян у курсі літератури рідно-
го краю

Куценко Любов Василівна – старша вчителька школи І–ІІІ ступенів 
Деснянського району м. Києва

Сучасний літературний процес крізь призму історичної ретроспек-
тиви

Кисла Оксана Федорівна – вчителька Кловського ліцею № 77 м. Києва

Ліцей №100 «Поділ»: історія та сучасність
Ставнюк Богдана Вікторівна – учениця 9 класу Ліцею № 100 

(м. Київ)

Тетяна Миколаївна Краснюк-Курінна: особистості науки
Крижановська Оксана Олегівна – кандидатка історичних наук, 

старша наукова співробітниця відділу історії України ХІХ – початку ХХ 
століття Інституту історії України НАН України, членкиня НСКУ
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СЕКЦІЯ  IV

Антропологія міста: духовність, етнічність, повсякдення

Доповіді

Києво-Печерський монастир у XI–XIII ст.
Подрєз Юлія Вікторівна – кандидатка історичних наук, доцентка, 

директорка навчально-наукового інституту історії та філософії Сум-
ського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Сакральні змісти Успенського собору Києво-Печерської лаври: 
герменевтика Києво-Печерського патерика

Нікітенко Мар’яна Михайлівна – кандидатка історичних наук, про-
відна наукова співробітниця науково-дослідного відділу вивчення мис-
тецької спадщини Національного Києво-Печерського історико-культур-
ного заповідника

Зв’язки київського чернецтва з Афоном у XVII – XVIII століттях
Шумило Сергій Вікторович – директор Міжнародного інституту 

афонської спадщини, керівник Центру вивчення спадщини новомуче-
ників і сповідників ХХ ст., член НСКУ та НСЖУ

Мелетий Сиригос и распространение культа киевских святых в 
Греции

Борисова Татьяна Станиславовна – кандидат фи-
лологических наук, PhD, доцент Афинского националь-
ного университета им. Иоанниса Каподистрии (Афины, 
Греция), факультет русской филологии и славяноведения, научный сот-
рудник Института средиземноморских исследований
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Полтавчанин в Киеве: киевский период биографии прп. Паисия Ве-
личковского как фундамент паисиевско-филокалического «проекта»

Брискина-Мюллер Анна Михайловна – доктор богословия, на-
учный сотрудник Саксонской Академии Наук (г. Лейпциг, Германия) 
(Sächsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig, Deutschland)

Старообрядницька громада Києва
Панарін Олександр Євгенійович – кандидат історичних наук, викла-

дач кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського націо-
нального університету культури і мистецтв

«Бешкетне» повсякдення київських учнів першої половини ХІХ 
століття

Шемета Юлія Марківна – кандидатка історичних наук, доцентка 
кафедри давньої та нової історії України історичного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка

Спогади старожилів про Пріорку та Куренівку часів Тараса Шев-
ченка

Боровікова Марина Олегівна – старша наукова співробітниця Наці-
онального музею Тараса Шевченка

Повсякденне життя Київського Комерційного інституту в роки 
Першої світової війни

Сацький Павло Вікторович – кандидат історичних наук, доцент 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вади-
ма Гетьмана»

Повсякденне життя киян 20–30-х років ХХ століття: інформацій-
ний контент в тематичних базах даних Національної історичної 
біб ліотеки України

Мусіна Зейтуна Хамзяївна – завідувачка науково-бібліографічного 
відділу Національної історичної бібліотеки України

Приліпко Тетяна Аркадіївна – редакторка Національної історичної 
бібліотеки України
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Українська еміграційна преса про повсякденне життя Києва 1920-х 
– 1930-х рр.

Даниленко Олександр Вікторович – доктор історичних наук, до-
цент, професор кафедри історії світового українства Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка

Повседневная жизнь студентов и аспирантов Киевского государ-
ственного университета в конце 70 – начале 80-х гг.

Столяр Марина Борисівна – докторка філософських наук, завіду-
вачка кафедри філософії та культурології Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Київські 90-ті. На матеріалах усноісторичного проекту «Україна в 
1990-х роках: життя в добу змін»

Дробкова Наталія Василівна – провідний історик міжкафедральної 
лабораторії «Центр усної історії» Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка

 
«Тюркологічні» адреси Києва: історичний фон, просопографічна 
специфіка, проблеми експлікації

Підвойний Володимир Миколайович – кандидат філологічних наук, 
доцент, старший науковий співробітник Національної бібліотеки Укра-
їни імені В. І. Вернадського

Проблеми середньої освіти українських мусульман (на матеріалах 
м. Києва)

Сусло Марина Олександрівна – студентка 4 курсу ОР «Бакалавр» 
кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Неоархаїка в культурному просторі Києва (на прикладі відьма-ба-
ру «Лиса гора»)

Сморжевська Оксана Олександрівна – кандидатка історичних наук, 
доцентка кафедри новітньої історії України Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
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Гламурна субкультура міста як складова урбанізованого буття
Гордієнко Михайло Григорович – кандидат політичних наук, доцент 

Яготинського інституту Міжрегіональної Академії управління персона-
лом

Автоетнографія – нова методика інтерв’ювання в усній історії
Ігнатенко Ірина Василівна – кандидатка історичних наук, доцентка 

кафедри етнології та краєзнавства Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, членкиня НСКУ




	обкладинка 1
	програма
	обкладинка 2

