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ББК40.7 

УДК 631.17+62-52-631.3 

 

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Поляки в 

Україні: шляхи і долі (до 80-х роковин депортації до Казахстану)» (15 жовтня 

2016 року) / Міністерство освіти і науки України, Міністерство іноземних страв 

Республіки Польща, Консульський відділ посольства Республіки Польща в 

Україні, Федерація польських організацій в Україні, Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, Інститут історії України НАН 

України. – К., 2016. – 12 с. 

 

 

В програмі представлені назви доповідей вчених, науковців, посадових 

осіб, громадських діячів, науково-педагогічних працівників, наукових 

співробітників, докторантів та аспірантів, провідних вітчизняних і закордонних 

вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких розглядаються 

завершені результатами за такими тематиками: 

1. Польська національна меншина в Україні: історія і сучасність. 

2. Поляки і українці під тиском радянської репресивно-каральної машини: 

вимір депортацій в контексті історичної пам’яті. 

3. Польський шлях до Казахстану: долі на тлі епохи. 

4. Культурна спадщина Польщі і України та її роль у формуванні 

суспільної свідомості. 

5. Міжнародна співпраця у формуванні політики примирення та 

«подолання минулого». 
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«В ХVIII сторіччі в Ваші 

молоді руки вкладали шаблі і 

булави, щоб Ви рубали один 

одного, в ХХ сторіччі в Ваші 

руки вкладали гвинтівки і 

пістолети, щоб Ви стріляли 

один в одного. Я ж хочу в ХХІ 

сторіччі в Ваші руки вкласти 

книги і конспекти, щоб Ви 

спільно в злагоді і мирі 

будували нову Європу». 
 

професор Еугеніуш Красовські 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 
КВАША 
Сергій 
Миколайович 
 

голова оргкомітету, проректор з навчальної і виховної 
роботи Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор економічних 
наук, професор, академік Національної академії 
аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки 
України 
 

ХМЕЛЬОВА  
Емілія Павлівна 

заступник голови оргкомітету (за згодою), голова 
Федерації польських організацій в Україні 
 

СІВКО 
Марія Миколаївна 

заступник голови оргкомітету (за згодою), директор 
Польського Дому м. Києва, член правління Федерації 
польських організацій в Україні 
 

МЕЛЬНИК 
Валентина Іванівна 

відповідальний секретар оргкомітету, доцент кафедри 
надійності техніки Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, кандидат 
економічних наук, доцент 
 

РУЖИЛО 
Зіновій 
Володимирович 

член оргкомітету, декан факультету конструювання та 
дизайну Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, кандидат технічних 
наук, доцент 
 

РОНЧКА 
Агнєшка 

член оргкомітету (за згодою), аташе Консульського 
відділу Посольства Республіки Польща в Україні  

 
КРОПИВКО 
Олена Михайлівна 

 
член оргкомітету, доцент кафедри історії і політології 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, кандидат історичних 
наук, доцент 
 

КИРИЛЮК 

Вікторія Іванівна  

член оргкомітету, провідний науковий співробітник 
науково-дослідної частини Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, кандидат 
сільськогосподарських наук 
 

ПАДАЛКА 
Сергій Семенович  

член оргкомітету (за згодою), Інститут історії України 
НАН України, доктор історичних наук, професор 

 
НОВИЦЬКИЙ 
Андрій  
Валентинович 

 
член оргкомітету, доцент кафедри надійності техніки 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, кандидат технічних 
наук, доцент 
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ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ І ДОЛІ 

(ДО 80-Х РОКОВИН ДЕПОРТАЦІЇ ДО КАЗАХСТАНУ) 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Україна, м. Київ, вулиця Героїв оборони, 12в, 

навчальний корпус № 11 Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

15 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ 

 

09.30–10.30 – реєстрація учасників (фойє-хол навчального 

корпусу № 11). 

 

ВІДКРИТТЯ І ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

аудиторія 335а, навчального корпусу 11 

10.30–11.30 – відкриття конференції і вітальні слова учасникам    

конференції; 

11.30–13.00 – доповіді пленарного засідання; 

13.00–14.30 – кава-брейк; 

14.30–16.30 – продовження доповідей пленарного засідання; 

16.30–17.00 – підведення підсумків пленарного засідання.  

Ухвалення рішення і резолюції. 

  

Регламент 

Виступ на пленарному засіданні – 10-15 хвилин. 

Обговорення     – 5-7 хвилин. 

 

Робочі мови конференції: 

українська, польська, англійська. 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВІТАЛЬНІ СЛОВА 

УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

КВАША 

Сергій Миколайович 

 

Голова оргкомітету конференції, проректор 

з навчальної і виховної роботи 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор 

економічних наук, професор 

 

ДЕДЕРКО 

Томаш 

Генеральний консул Республіки Польща 

в м. Києві 

 

ХМЕЛЬОВА  

Емілія Павлівна 

Голова Федерації польських організацій 

в Україні, член Консультативної Ради 

Маршалка Сенату Республіки Польща VII 

каденції 
 

РУЖИЛО 

Зіновій Володимирович 

 

Декан факультету конструювання та 

дизайну Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України, кандидат технічних наук, доцент 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. РУЖИЛО Зіновій Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент, дійсний член Польської академії наук, декан факультету 

конструювання та дизайну НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Депортація поляків з території України до Казахстану. 

 

2. ЛЕОНЧИК Сєргіуш, кандидат гуманістичних наук в області історії, 

ад’юнкт Інститута Історії і Міжнародних відносин гуманітарно-

природничого Університету в Сєдльцах (Республіка Польща), голова 

Культурно-Народної Суспільної організації «Полонія» в Республіці Хакасія, 

редактор поквартального часопису «Земляни» в Росії (м. Сєдльц, Республіка 

Польща).  

Депортації поляків і польських громадян із кресів ІІ Речі Посполитої 

в 1939-1941 рр. 

 

3. ДЕНЕКА БЯЛУЦЬКИЙ Євген Романович, кандидат медичних наук, 

доцент, завідувач відділення загальної патології лікарні № 10, (м. Київ, 

Україна). 

З Житомирщини до Казахстану. Велика шахова комбінація 

Й. Сталіна або сцени депортації співвітчизників в 1936 році. 

 

4. МИХАЙЛОВИЧ Ярослав Миколайович, кандидат технічних наук, 

професор, дійсний член Польської академії наук, декан механіко-технологічного 

факультету НУБіП України (м. Київ,Україна). 

Відношення і політика місцевих органів влади до депортованого 

населення. 

 

5. ВОЙТЮК Валерій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, 

директор науково-дослідного інституту техніки, енергетики та 
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інформатизації АПК НУБіП України, дійсний член Польської академії наук, 

академік Академії інженерних наук України (м. Київ,Україна). 

Примусове виселення польського населення з Житомирщини. 

 

6. ІСТОШИН Валерій Михайлович, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри медичної біології, Вінницький національний медичний університет iм. 

М. І .Пирогова (м. Вінниця, Україна). 

Поляки Поділля під тиском репресивно-каральної системи. 

 

7. ДУТКЕВИЧ Тереса, інженер-магістр кафедри органічної хімії 

Національного Університету "Львівська Політехніка", заступник голови 

Федерації польських організацій в Україні, головний редактор часопису ФОПнУ 

"Nasze Drogi" (м. Львів, Україна). 

Сибірська школа (виживання поляків в умовах депортацій).  

 

8. ЯВОРСЬКА Дорота, головний редактор щоквартальника для поляків 

України «Krynica» (м. Києв, Україна). 

Шість років, два місяці і кілька днів…» Доля депортованої польської 

родини у засланні до Казахстану у спогадах Ришарда Кожуха. 

 

9. КУЧИНСЬКИЙ Володимир Едмонтович, голова Сумського міського 

громадського об’єднання Польської Культури (м. Суми, Україна). 

Депортація польського населення з України до Казахстану в 1936 

році. 

 

10. ВЕНГЛОВСЬКИЙ Зигмунт, голова товариства польських 

ветеранів Житомира (м. Житомир, Україна). 

Спогади, що не мають строку давності. 

 

11. ЕЛІС Станіслав, кандидат технічних наук, професор, Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна). 

Депортація. Трагічна сторінка історії моєї родини. 
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12. КРОПИВКО Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, 

докторант НУБІП України (м. Київ, Україна), 

МЕЛЬНИК Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри надійності техніки НУБІП України (м. Київ, Україна). 

Поляки і українці в процесах депортацій населення західних областей 

УРСР. 

 

13. КАРАБИНЬОШ Сергій Степанович, кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри надійності техніки НУБІП України (м. Київ, Україна). 

Історичні аспекти взаємовідносин русинів Закарпаття з поляками 

Гуцульщини. 

 

14. БІЛАН Сергій Олексійович, доктор історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри історії і політології НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Польський вплив на культурну спадщину України. 

 

15. КАМЄЛЄВСЬКИЙ Людвік, ксьондз-прелат (м. Житомир, Україна). 

Життя поляків у Казахстані. 

 

16. МЕЛЬНИК Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри надійності техніки НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Економіко-соціальні наслідки депортації населення з українських 

земель у 1930-х рр. 

 

17. КИРИЛЮК Вікторія Іванівна, кандидат сільськогосподарських 

наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини НУБіП 

України (м. Київ, Україна). 

Деформація соціально-психологічного стану поляків на території 

Казахстану. 
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18. ПАДАЛКА Сергій Семенович, доктор історичних наук, професор, 

Інститут історії України НАН України (м. Київ, Україна) 

Відродження і розвиток культури поляків України: тенденції 1990-

2000 рр. 

 

19. СТРУТИНСЬКИЙ Владислав Євгенович, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології 

та міжнародних стосунків, Чернівецький національний університет ім. Юрія 

Федьковича; заступник декана факультету з міжнародної співпраці; голова 

правління Чернівецького обласного Товариства польської культури ім. Адама 

Міцкевича; віце-голова Федерації польських організацій в Україні (м. Чернівці, 

Україна). 

Трагічні події в історії польського народу як важлива складова у 

формуванні українсько-польських стосунків в  регіонах Прикордоння». 

 

20. РУДНіЦКА Вікторія, магістр, викладач-консультант 

інформаційного забезпечення виробничих процесів Центру інформаційних 

технологій „BizTech Konsulting” (м. Варшава, Республіка Польща).  

Видатні поляки в історії України. 

 

21. КОВАЛЬЧУК Василь Іванович, доктор педагогічних наук, 

професор, заступник декана з наукової роботи гуманітарно-педагогічного 

факультету НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Вплив історичних взаємин між Україною і Польщею на розвиток 

вітчизняної освіти. 

 

22. РОГОВСЬКИЙ Іван Леонідович, кандидат технічних наук, 

старший науковий співробітник, дійсний член Польської академії наук, 

заступник декана з наукової роботи механіко-технологічного факультету, 
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доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. 

М. П. Момотенка НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Професор Еугеніуш Красовський – україно-польська сучасність 

міжнародної наукової співпраці у формуванні політики примирення. 

 

23. НОВИЦЬКИЙ Андрій Валентинович, кандидат технічних наук, 

дійсний член Польської академії наук, доцент кафедри надійності техніки 

НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Напрями наукової співпраці між Україною і Польщею (1990-

2000 рр.). 

 

24. РЕВЕНКО Юлій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри надійності техніки НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Роль україно-польських відносин у формуванні міжнародного іміджу 

України. 

 

25. ГОРОБЕЦЬ Володимир, кандидат технічних наук, доцент, 

Державний аграрний університет Молдови (м. Кишинеу, Республіка Молдова). 

Міжнародна співпраця в освіті як фактор усунення історичних 

суперечок. 

 

26. БОЙКО Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри надійності техніки НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Новий етап у розвитку україно-польських зв’язків в науковій і 

освітній сферах.  

 

27. БЕНАШВІЛІ Мамука, кандидат технічних наук, доцент, 

сільськогосподарський університет Грузії (м.  Тбілісі, Республіка Грузія). 

Участь грузинської інженерної спільноти у «подоланні минулого». 

 

http://nubip.edu.ua/node/1156
http://nubip.edu.ua/node/1156
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28. БИСТРИЙ Олександр Миколайович, старший викладач кафедри 

надійності техніки НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Перспективи і приорітети аграрної освіти в рамках польсько-

української співпраці. 

 

29. ХМЕЛЬОВСЬКА Світлана Зиновіївна, асистент кафедри 

надійності техніки НУБіП України (м. Київ, Україна). 

Адам Міцкевич – символ примирення двох народів. 
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НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ 

 
ПРОГРАМА  

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ І ДОЛІ 

(ДО 80-Х РОКОВИН ДЕПОРТАЦІЇ ДО КАЗАХСТАНУ) 

 

м. Київ, 15 жовтня 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Підписано до друку 11.10.2016 р. Формат 60х84/16 
Папір офсетний. Гарнітура ______. Друк різографія 

Умовно-друковані арк.___. Обліково-видавничі арк.___ 
Наклад 100 прим. Замовлення № ____ 

 
 

Видавництво «МІЛЕНІУМ» (Київ) 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції 

ДК № 535 від 19.07.2001 р. 

______________________________________________ 
 

 

 

Видавництво «МІЛЕНІУМ» 
 

м. Київ, вул. Фрунзе, 60 
Тел.: +38 (067) 849-34-60 
Факс: +38 (044) 222-74-35 
E-mail: milenium_ofis @ukr.net 


