
ЗВІТ 

про проведення наукової конференції вищим навчальним закладом 

1. Назва вищого навчального закладу (установи), який провів захід 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

2. Назва заходу 

Міжнародної науково-практичної конференції «Феномен Михайла 

Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина (до 150-річчя 

від дня народження)» 

3. Адреса закладу (установи), на базі якого проведено захід 

м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1,  
4. Дата проведення заходу 

19-20 травня 2016 року 

5. Співорганізатори заходу 

6. Кількість учасників 

175 учасників 

7. Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у заході: 

 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, м. Вінниця 

 ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 

 Інститут історії України НАН України, м. Київ 

 Інституту історії, аграрної науки, освіти і техніки Національної 

сільськогосподарської бібліотеки НАН України 

 Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ 

 Миколаївський національний університет, м. Миколаїв 

 Науково-дослідний інститут українознавства МОН України, м. Київ 

 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

м. Київ 

 Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

 Національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ 

 Уманський національний університет садівництва, м. Умань 

 

8. Програма конференції (додається). 

9. Збірник статей (додається). 

10. Рекомендації (додаються). 

 

Учасники конференції ухвалили: 

1. Науковій спільноті посилити увагу до вивчення та популяризації 

наукової спадщини М. Грушевського, залучаючи архівні та інші документи, 

продовжити практикувати дискусії у форматах круглих столів, семінарів, 

конференцій, на сторінках періодичних видань. 

2. Тематика доповідей, склад учасників конференції свідчать, що 

дослідження та нове переосмислення праць такого всесвітньо визнаного 

науковця та громадсько-політичного і державного діяча як М. Грушевський, у 



площині історії, історіографії, етнографії, археології, соціології, політології, 

філософії, літератури, фольклору; обмін думками щодо подальшого розвитку 

концепцій минулого на рівні сучасних наукових знань є невичерпним джерелом 

подальших наукових наративів. 

3. Зазначити високий науковий рівень доповідей, виголошених протягом 

конференції, констатувати вагому частку молодих науковців серед доповідачів.  

4. Надати грушевськознавчим конференціям у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України статусу регулярного наукового 

заходу з проведенням відповідних конференцій не рідше як один раз на п’ять 

років. 

5. Опублікувати доповіді учасників науково-практичної конференції 

«Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, науковця, громадянина 

(до 150-річчя від дня народження)» у збірнику матеріалів конференції та 

збірнику наукових праць «Вісник аграрної історії». 

Вважати за доцільне розширювати регіональні та міжнародні зв’язки 

науковців Національного університету біоресурсів і природокористування 

України з представниками наукових та навчальних установ щодо 

перспективних напрямів грушевськознавчих досліджень: світогляд 

українського народу в оцінці М. Грушевського; релігійні погляди 

М. Грушевського; масонський рух в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

та М. Грушевський; М. Грушевський та його зв’язки з представниками 

інтелігенції слов’янських народів. 

6. З метою вшанування пам'яті та заслуг великого історика і суспільного 

діяча, запровадити практику оприлюднення аргументованих офіційних оцінок 

найбільш значущих досягнень на сторінках періодичних і друкованих видань 

навчально-освітніх закладів, зокрема на сторінках газети Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Університетський 

кур’єр». 
 

 

 


