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Круглий стіл присвячено висвітленню теоретичних проблем історичної пам’яті, впливу на 

неї державотворчих та цивілізаційних здобутків українського народу, важливих подій та 

процесів вітчизняної історії, місцю національної пам’яті у суспільно-політичному житті 

України; визначенню ролі історичної, політологічної, соціологічної, краєзнавчої, 

країнознавчої, лінгвістичної, філософської та психолого-педагогічних наук в контексті 

збереження історичної (національної) пам’яті як важливої складової самоідентифікації та 

консолідації українців. Відновлення й збереження колективної пам’яті про державотворчі 

традиції, цивілізаційні досягнення, бойову й трудову звитягу, історичні трагедії, сприятиме 

мобілізації духовних сил й будівничого потенціалу Українського народу, його утвердженню 

як рівноправного суб’єкта системи міжнародних відносин, збереженню державного ладу та 

територіальної цілісності України; сприятиме творчому використанню історичного досвіду 

та цивілізаційної спадщини, кращих рис традиційної ментальності українського народу, 

безперервному духовному зв’язку між поколіннями, вихованню поваги до спільного 

минулого, гордості за досягнення предків й пошани до їх жертовності. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Шинкарук Василь Дмитрович  голова, декан гуманітарно-педагогічного факультету 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  доктор філологічних наук, 

професор 

Білан Сергій Олексійович співголова, завідувач кафедри історії і політології 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України,  доктор історичних наук 

Харченко Світлана Василівна співголова, заступник гуманітарно-педагогічного 

факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат філологічних 

наук, доцент 

Кропивко Олена Михайлівна секретар, доцент кафедри історії і політології 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидат історичних наук, 

доцент 
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14.30-14.50 – Реєстрація учасників 

 

14.50–15.00  – Відкриття  

 

15.00-16.30 – Засідання круглого столу, виступи 

учасників, обговорення доповідей 

 

16.30-17.00 – Підведення підсумків. Ухвалення 

резолюції 

 
 

Регламент 
 

Доповідь учасників – 7-10 хвилин 

Обговорення – 5-7 хвилин 
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Тематика доповідей 
 

ШИНКАРУК Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, декан 

гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ, Україна  
Компаративізм в літературних дослідженнях М. Грушевського 
 
ХАРЧЕНКО Світлана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

заступник гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна  
Мовні питання в наукових працях Михайла Грушевського 
 
БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних наук, завідувач кафедри 

історії і політології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ, Україна 

Пам’ятати, щоб не повторити. ХХ століття в історичній пам’яті 
українського народу 
 

КРОПИВКО Олена Михайлівна, секретар, доцент кафедри історії і 

політології Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, кандидат історичних наук 

Усна історія - складова національної пам’яті українського народу 
 
ЗАЙЧЕНКО Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Ідея народності виховання у педагогічній публіцистиці М.С. Грушевського 
(1866–1934) 
 
ПУЗИРЕНКО Ярина Василівна, доцент кафедри культурології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
кандидат філологічних наук. 

Українська ідентичність – виклики сьогодення 
 

ІСАКОВА Наталія Петрівна, доцент кафедри історії і політології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат історичних наук 

Благодійницька діяльність родини Терещенків 
 
ЖИВОРА Станіслав Михайлович, доцент кафедри історії і політології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат історичних наук 

Конституційний процес в сучасній Україні у світлі наукової спадщини 
М. Грушевського 
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ЛАНОВЮК Людмила Петрівна, доцент кафедри історії і політології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидат історичних наук 

З глибини віків (с. Гордіївка Романівського району Житомирської області) 
 
КОШЕЛЬ Вікторія Вікторівна, студентка І курсу  факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (науковий керівник – доц. Ісакова Н.П.)  
Петриківський розпис – національне надбання України 
 
ДІМІТРІЄВА Марія Олегівна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (науковий керівник –доц. Ісакова Н.П.)  
Культові камені древлян 
 
ДЕНИСЮК Вікторія Олександрівна, студентка 1 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц.Кравченко Н.Б.) 
Сутність та державна політика національної пам’яті   
 
КУЧЕРОВСЬКА Антоніна Олегівна, студентка 1 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц.Кравченко Н.Б.) 
Українська національна ідея: джерела та шляхи розвитку 
 
ЛИННИК Вікторія Віталіївна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічний 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (науковий керівник – доц.Кравченко Н.Б.) 
Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для 
інтелектуальної історії  
 
ШЕВЧЕНКО Анастасія Олександрівна, студентка 1 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц.Кравченко Н.Б.) 
Історична пам’ять в Україні: сутність та специфіка формування 

 
ЗІНЧЕНКО Анастасія Олександрівна, студентка 1 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц.Кравченко Н.Б.) 
Національна пам'ять: сутність та дослідження 
 

КОРНІЧЕНКО Анатолій Васильович, студент І курсу факультету ветеринарної 

медицини, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (науковий керівник – доц.Кропивко О.М.) 
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Емігрантський період громадсько-політичної діяльності М.Грушевського 
 
ГОРКУН Тетяна Володимирівна, студентка 1 курсу факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (науковий керівник – доц.Лановюк Л.П.) 
Маловідома Андрушівщина 
 
СУХОБОК Наталія Олександрівна, студентка 1 курсу факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (науковий керівник – доц.Лановюк Л.П.) 
Годоніми Кривого Рогу 
 
МЕЛЬНИК Катерина Василівна, студентка 4 курсу ННІ Лісового і садово-

паркового господарства, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц. Секунова Ю.В.) 
Науково-видавнича діяльність М. Грушевського під наглядом органів 
влади Російської імперії (1907–1914 рр.) 
 
РИТЧЕНКО Юрій Іванович, студент 2 курсу економічного факультету, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(науковий керівник – доц.Секунова Ю.В.)  
Життя та політична діяльність Михайла Грушевського 
 
АКСЬОНОВА Поліна Андріївна, студентка 3 курсу факультету захисту 

рослин, біотехнологій та екології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц.Секунова Ю.В.)  
Внесок М. Грушевського у розвиток української національної ідеї 
 
ГЕЛИК Поліна Іванівна, студентка 3 курсу факультету захисту рослин, 

біотехнологій та екології, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц.Секунова Ю.В.)  
Михайло Грушевський − обличчя української історії 
 
ГАЛЬЦОВ Нікіта Олегович, студент 1-го курсу факультету 

землевпорядкування Національний університет біоресурсів 

і природокористування України ((науковий керівник – д.і.н, проф.Білан С.О.) 
Михайло Грушевський – історик і патріот  

 
ЛЕВЕНКО Олександр Володимирович, студентка 3 курсу факультету 

захисту рослин, біотехнологій та екології, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України (науковий керівник – 

доц.Секунова Ю.В.)  
Провідні лінії концепції національного державотворення Михайла 
Грушевського 
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ЛАЗАРЕНКО Євгеній Вікторович, студент 1-го курсу факультету 

землевпорядкування, Національний університет біоресурсів 

і природокористування України (м. Київ, Україна) (науковий керівник – 

докт.іст.наук Білан С.О.) 
Українська революція 1917–1921 рр. 
 
КАПІТАН Олександра Гаррієвна, студентка 3 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів та природокористування 

України  (науковий керівник – доц.Костюк О.В.)  
Михайло Грушевський як державний діяч: здобутки та прорахунки 
 

РЯБЦУН Георгій Вікторович, студент 2 курсу факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів та природокористування 

України (науковий керівник – доц.Костюк О.В.)  
Політико-правові ідеї у творчості М. Грушевського 
 

МІНЯЙЛО Вікторія Миколаївна, студентка 2 курсу факультету аграрного 

менеджменту, Національний університет біоресурсів та природокористування 

України (науковий керівник – доц.Костюк О.В.)  
Питання федералізму в контексті політичної діяльності та творчості 
М. Грушевського 

 
РИБАКОВА Анастасія Петрівна, студентка 1 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц.Вакулик І.І.) 
Вивчення творчості Шевченка у контексті фахової підготовки соціального 
педагога 
 
ШПІРНО Альона Олегівна, студентка 1 курсу гуманітарно-педагогічного 

факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України (науковий керівник – доц.Вакулик І.І.) 
Роль «абеткової молитви» у формуванні українського світогляду  
 
БОЙЧУК Антоніна Миколаївна, студентка 2 курсу гуманітарно-

педагогічного факультету, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України (науковий керівник – доц.Вакулик І.І.) 
Азбучні вірші в історії 


