
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національна академія наук України 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

Івано-Франківська обласна рада 

Львівська обласна державна адміністрація 

Львівська обласна рада 

Інститут історії України НАН України 

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  

ім. І. Ф. Кураса НАН України 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

Інститут народознавства НАН України 

Український інститут національної пам’яті 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Навчально-науковий центр дослідження історії українського національно-

визвольного руху імені Олександра Карпенка Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

 

 

Міжнародна наукова конференція 

«Західно-Українська Народна 

Республіка: революція, державність, 

соборність.  

До 100-річчя утворення ЗУНР» 
 
 

30–31 жовтня 2018 р. 

                            Програма-запрошення 
 

 

 

Львів – Івано-Франківськ 

2018 
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Вельмишановний (а) 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо Вас 

взяти участь у Міжнародній науковій конференції  

 
 

«Західно-Українська Народна Республіка: 

революція, державність, соборність.  

До 100-річчя утворення ЗУНР», 
 

яка відбудеться 30 жовтня 2018 р. в Інституті 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України  

та 31 жовтня 2018 р. у Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника 

 

ОРГКОМІТЕТ 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

 

Міжнародної наукової конференції 

 

«Західно-Українська Народна Республіка: революція, державність, 

соборність.  

До 100-річчя утворення ЗУНР» 

 

ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Львів, 30 жовтня 2018 р. 

 

       9
30

 – 10
00

 – реєстрація учасників конференції (сесійна зала Львівської 

обласної ради, вул. Винниченка, 16) 

       10
00 

– 12
30 

– пленарне засідання 

       13
00 

– 14
00

 – обідня перерва 

       14
00

 – 17
00

 – робота в секціях 

 

 

Івано-Франківськ, 31 жовтня 2018 р. 

 

        9
00

 – 10
00

 – реєстрація учасників конференції (аудиторія 25 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. 

Шевченка, 57) 

       10
00 

– 13
00 

– пленарне засідання 

       13
00 

– 14
00

 – обідня перерва 

       14
00

 – 17
00

 – робота в секціях 

       17
00

 – 17
30

 – підведення підсумків, прийняття ухвали учасників 

конференції (аудиторія 618 корпусу гуманітарних факультетів 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-

Франківськ, вул. Шевченка, 57) 

 

 

 

Київ, 17 січня 2019 р. 

 

Урочиста Академія 

«Акт злуки УНР і ЗУНР – втілення ідеї соборності й національної 

консолідації України: досвід та уроки. До 100-річчя Акту злуки» (за 

окремою програмою). 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

доповіді – до 20 хв. 

виступи – до 10 хв. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Міжнародної наукової конференції 

«Західно-Українська Народна Республіка:  

революція, державність, соборність.  

До 100-річчя утворення ЗУНР» 

 

 

Співголови організаційного комітету  

 

Олег Гончарук – голова Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації. 

Олександр Сич – голова Івано-Франківської обласної ради. 

Олег Синютка – голова Львівської обласної державної адміністрації. 

Олександр Ганущин – голова Львівської обласної ради. 

Степан Павлюк – директор Інституту народознавства НАН України, 

доктор історичних наук, професор, академік НАН України. 

Іван Патриляк – декан історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, 

професор. 

Олег Рафальський – директор Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор 

історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України. 

Олександр Реєнт – заступник директора Інституту історії України 

НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН 

України. 

Ігор Соляр – директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України, доктор історичних наук, професор. 

Ігор Цепенда – ректор Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, доктор політичних наук, професор. 
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Члени організаційного комітету 

 

Микола Вітенко – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

слов’ян, директор Навчально-наукового центру дослідження українського 

національно-визвольного руху імені Олександра Карпенка Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

Олександр Добржанський – декан Факультету історії, політології та 

міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, доктор історичних наук, професор. 

Андрій Загороднюк – проректор з наукової роботи Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, доктор фізико-

математичних наук, професор. 

Микола Кугутяк – декан Факультету історії, політології і 

міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор. 

Олександр Марущенко – завідувач кафедри історіографії і 

джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар 

оргкомітету). 

Ігор Райківський – завідувач кафедри історії України 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

доктор історичних наук, професор. 

Михайло Романюк – старший науковий співробітник відділу 

новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 

кандидат історичних наук. 

Володимир Тиліщак – заступник голови Українського інституту 

національної пам’яті, кандидат історичних наук. 

Ярослав Шинкарук – проректор з науково-педагогічної роботи та 

соціально-економічного розвитку Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, кандидат юридичних наук, професор. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Львів, 30 жовтня 2018 р. 

10
00

 – 12
30

 – сесійна зала Львівської обласної ради, вул. Винниченка, 16 

Головує Ігор Соляр 

 

Національно-демократична революція 1914–1923 рр. на 

західноукраїнських землях: до проблеми концепту. 

Володимир Великочий – доктор історичних наук, професор, декан 

Факультету туризму Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Суспільно-політичні процеси в ЗУНР: особливості та здобутки.  
Ігор Соляр – доктор історичних наук, професор, директор Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

 

Військове будівництво ЗУНР: етапи, проблеми, результати. 
Олександр Дєдик – науковий співробітник Центру українських 

військових традицій та патріотичного виховання Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України, заступник головного редактора 

Львівського мілітарного альманаху «Цитаделя». 

 

Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української 

Народної Республіки у 1918-1923 рр. 

Ігор Дацків – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародного 

права, міжнародних відносин та дипломатії Тернопільського 

національного економічного університету. 

 

Історія ЗУНР у суспільному дискурсі УССР 1950-х – початку 1970-х 

рр. 
Олександр Рубльов – доктор історичних наук, професор, вчений 

секретар Інституту історії України НАН України. 

Наталія Рубльова – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 

 

ЗУНР у символічному просторі Львова. 

Зоя Баран – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та 

новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

Презентація першого тому видання «Західно-Українська Народна 

Республіка 1918–1923. Енциклопедія». 
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Ігор Райківський – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Івано-Франківськ, 31 жовтня 2018 р. 

10
00

 – 13
00

 – аудиторія 25 Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57 

Головує Ігор Цепенда  

 

Західно-Українська Народна Республіка: національно-

державницький вимір народу. 

Олександр Реєнт – доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії 

України НАН України. 

 

Західно-Українська Народна Республіка у світовій геополітиці. 

Микола Литвин – доктор історичних наук, професор, керівник Центру 

дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України. 

 

Національно-демократична революція 1914–1923 рр. на 

західноукраїнських землях: до проблеми концепту. 

Володимир Великочий – доктор історичних наук, професор, декан 

Факультету туризму Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Буковина в складі ЗУНР: боротьба за право бути в соборній 

українській державі. 

Олександр Добржанський – доктор історичних наук, професор, декан 

факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

 

Дипломатія Західно-Української Народної Республіки. 

Ігор Цепенда – доктор політичних наук, професор, ректор 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Видання «Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. 

Енциклопедія»: концептуальні засади.  

Микола Кугутяк – доктор історичних наук, професор, декан Факультету 

історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 
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Секція I. Західно-Українська Народна Республіка в джерелах та 

історіографії, історичному краєзнавстві, етнографії та регіоналістиці 

 

Львів, 30 жовтня 2018 р. 

 

Нарадна кімната Львівської обласної ради, вул. Винниченка, 16. 

 

Модератори: Володимир Великочий, Степан Гелей. 

 

ЗУНР в енциклопедичних виданнях. 

Степан Борчук – доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

Василь Ільчишин – старший викладач кафедри військової підготовки 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу, підполковник Збройних сил України.  

 

Західно-Українська Народна Республіка в історичних працях 

Василя Кучабського. 

Степан Гелей – доктор історичних наук, професор кафедри історії і 

політології, проректор Львівського торговельно-економічного 

університету. 

 

Становлення військової авіації в Галицькій армії: історіографічний 

нарис. 

Сергій Губський – науковий співробітник відділу історичних студій 

Науково-дослідного інституту українознавства МОН України. 

 

Обриси української території у працях Мирона Кордуби як ключ до 

розуміння історичних процесів на цих землях у 1917–1918 рр. 

Тетяна Гуменюк – студентка IV курсу історичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Бойові дії за Львів у листопаді 1918 р. за спогадами учасників подій. 

Сергій Дяжур – магістрант кафедри історії України Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Успіхи та прорахунки ЗУНР на сторінках подільської преси (1918–

1919 рр.). 

Ольга Зубко – кандидат історичних наук, фахівець центру міжнародних 

зв’язків та діяльності Вінницького національного аграрного 

університету. 
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Оповідна традиція про період ЗУНР у місті Яворів. 

Євген Луньо – кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України.  

 

Подільська сторінка історії Української Галицької армії в мемуарах 

і спогадах сучасників. 

Сергій Олійник – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. 

 

Суспільно-політичні процеси в Галичині 1919–1920 рр. в оцінці 

Євгена Чикаленка (за матеріалами «Щоденника»). 

Іван Патер – доктор історичних наук, професор, головний науковий 

співробітник, в. о. завідувача відділу новітньої історії Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

 

Закордонні паспорти ЗУНР і УНР в джерелах та історіографії. 

Катерина Петриченко – аспірант Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, молодший 

науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

 

Історія ЗУНР у дослідженнях Валентина Мороза  

Олег Полянський – кандидат історичних наук, професор, завідувач 

кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету 

фізичної культури.  

 

ЗУНР у працях провідного ідеолога збройного підпілля ОУН та УПА 

Петра Федуна – «Полтави». 

Михайло Романюк – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. 

І. Крип’якевича НАН України.  

 

Західно-Українська Народна Республіка в історіографії. 

Євген Сінкевич – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої 

історії та міжнародних відносин Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького.  

 

ЗУНР в румунській історіографії ХХ ст. (буковинські сюжети і 

подразники). 

Віталій Стецкевич – доктор історичних наук, професор кафедри історії 

та українознавства Криворізького національного університету. 
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Галицькі учні Михайла Грушевського в добу ЗУНР. 

Віталій Тельвак – доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Василь Педич – кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних    

наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти   

і газу. 

 

Історія ЗУНР у дослідженнях Омеляна Терлецького. 

Руслана Труба – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної 

культури.  

 

Східногалицьке питання на міжнародній арені (1919–1923): 

дослідження та інтерпретації сучасних українських істориків. 

Василь Футала – доктор історичних наук, професор кафедри історії 

України Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. 

 

 

Івано-Франківськ, 31 жовтня 2018 р. 

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, вул. Шевченка, 57, корпус гуманітарних факультетів, 

ауд. 618. 

 

Модератори: Ігор Пилипів, Борис Савчук 

 

Українська Галицька армія крізь призму сучасної історіографії. 

Святослав Василинин – аспірант кафедри історіографії і 

джерелознавства Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Роль Івана Макуха в національно-визвольних змаганнях 1918–

1923 рр.: вітчизняна історіографія. 

Наталія Винник – кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри українознавства і філософії Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

 

 

Військові дії в Східній Галичині під час Першої світової війни та їх 

вплив на процес утворення ЗУНР: історіографія проблеми. 

Володимир Глизнер – здобувач кафедри історіографії і джерелознавства 

Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника. 
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Дослідження польсько-українських взаємин 1918–1919 рр. у 

російській історіографії. 

Василь Дебенко – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

слов’ян Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Зарубіжна україніка про діяльність Греко-католицької церкви в 

період Західно-Української Народної Республіки. 

Наталія Зьола – аспірант кафедри історіографії і джерелознавства 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки: 

історіографія та джерела. 

Надія Кіндрачук – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Діяльність миротворчої місії Ж. Бартелемі в працях 

М. Лозинського. 

Євген Лизень – аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Західно-Українська Народна Республіка в українській зарубіжній 

історіографії. 

Олександр Марущенко – кандидат історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Російська окупаційна влада в роки Першої світової війни в 

Галичині та на Буковині: спроба історіографічного аналізу. 

Ірина Музичин – кандидат історичних наук, вчитель Калуської 

ЗОШ № 3 (м. Калуш Івано-Франківської області). 

 

Творення УВО в українських дослідженнях: історіографічний огляд.  

Наталія Надурак – кандидат історичних наук, викладач історії Івано-

Франківського коледжу Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника.  

 

Західно-Українська Народна Республіка в історичній концепції 

Валентина Мороза.  

Богдан Паска – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії 

України, провідний фахівець навчально-наукового Інституту історії, 

етнології і археології Карпат Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 
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Олександр Карпенко – дослідник ЗУНР. 

Іван Пендзей – кандидат історичних наук, доцент (м. Івано-Франківськ). 

 

Біографії (біограми) священиків Станиславівської єпархії у період 

ЗУНР (1918–1919 рр.): джерелознавчий та історіографічний аспекти. 

Ігор Пилипів – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського 

навчально-наукового Інституту менеджменту Тернопільського 

національного економічного університету. 

Руслан Делятинський – кандидат історичних наук, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, науковий співробітник Інституту 

історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. 

Олег Єгрешій – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Дослідження історії Західно-Української Народної Республіки в 

Прикарпатському національному університеті імені Василя 

Стефаника. 

Галина Пославська – магістр історії, науковий співробітник Навчально-

наукового центру дослідження українського національно-визвольного 

руху імені Олександра Карпенка Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника.  

 

Розвиток освіти в ЗУНР: історіографія проблеми. 

Борис Савчук – доктор історичних наук, професор кафедри педагогіки 

імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

Галина Білавич – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника.  

 

Основні тенденції сучасної української історіографії ЗУНР. 

Михайло Сигидин – доцент кафедри історії України, заступник декана 

Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Листопадовий чин на Товмаччині у спогадах сучасників. 

Ігор Федоришин – аспірант кафедри історії України Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, заступник голови 

Тисменицької районної ради (м. Тисмениця Івано-Франківської області). 
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ЗУНР крізь призму вітчизняної мемуарної спадщини. 

Марія Федунь – доктор філологічних наук, професор кафедри 

педагогіки та психології Івано-Франківського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  

 

Історія ЗУНР в російській історіографії. 

Лілія Щербін – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

 

 

Секція ІІ. Українське питання у світовій геополітиці та 

міжнародних відносинах у першій чверті ХХ ст. 

Зовнішньополітична діяльність ЗУНР 

 

Львів, 31 жовтня 2018 р. 
 

Аудиторія 307 Львівської обласної ради, вул. Винниченка, 18. 
 

Модератори: Ігор Дацків, Іван Патер 

 

Українська Народна Республіка і США: спроба дипломатичного 

діалогу (1919–1921 рр.). 

Ігор Бегей – доктор історичних наук (м. Львів). 

 

Галицька Соціалістична Радянська Республіка і Ризька мирна 

конференція 1920–1921 рр. 

Тамара Галицька-Дідух – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Східна Галичина в геополітичному та дипломатичному пасьянсі в 

перший період Великої війни (серпень 1914 – травень 1915 рр.). 

Сергій Ганус – старший  викладач кафедри нової і новітньої історії та 

історіографії Ужгородського національного університету. 

 

Проблема автономії Східної Галичини у контексті пошуків 

польсько-українського порозуміння в 1918–1923 рр. 

Микола Ґеник – кандидат історичних наук, доцент кафедри політології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Українські емігранти в країнах Західної Європи (1918–1939 рр.). 

Мар’яна Засипко – кандидат історичних наук, асистент кафедри 

всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника.  
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Участь західноукраїнських політиків у діяльності Українського 

національного комітету в Парижі (1919–1920 рр.). 

Андрій Іванець – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 

 

Концепція «української держави» в діяльності польських 

політичних партій 20–30-х рр. ХХ ст. 

Роман Кобильник – старший викладач кафедри історії слов’ян 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Східна Галичина в польських політичних концепціях початку 

ХХ ст. 

Володимир Комар – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 

Соборницькі ідеї в Україні першої половини ХХ ст.: від ЗУНР до 

Карпатської України. 

Ірина Краснодемська – кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу історичних студій Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України. 

 

Геополітична спадщина Юрія Липи. 

Світлана Кучеренко – заступник голови правління Благодійного Фонду 

імені Івана та Юрія Липів (м. Одеса). 

 

Взаємини Гуцульської республіки і ЗУНР. 

Микола Мушинка – доктор філологічних наук, професор, іноземний 

член НАН України (м. Пряшів, Словацька Республіка). 

 

ЗУНР у зовнішній політиці першої Чехословацької Республіки. 

Михайло Нагорняк – доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних відносин, директор Інституту післядипломної освіти та 

довузівської підготовки Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 

Галицька СРР: більшовицька альтернатива ЗУНР чи підривна 

соціальна технологія? 

Андрій Никифоренко – старший викладач кафедри гуманітарних 

дисциплін Донецького державного університету управління 

(м. Маріуполь). 

 



 

 

16 

Польські візії української влади та початків польсько-української 

війни 1918–1919 рр.: офіційний і неформальний виміри. 

Володимир Окаринський – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Деякі нотатки з діяльності Представництва ЗУНР у Празі. 

Юрій Плекан – кандидат історичних наук, доцент, директор 

Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Галицька нафта як фактор формування системи міжнародних 

відносин у Центральній Європі у 1918–1923 рр. 

Павло Сацький – кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних 

технологій Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана. 

 

Причини поразки Західно-Української Народної Республіки. 

Лілія Скорич – кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних 

наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного. 

 

Діяльність Івана Боберського у Представництві ЗУНР у Канаді. 

Андрій Сова – кандидат історичних наук, доцент кафедри олімпійської 

освіти Львівського державного університету фізичної культури. 

 

Геополітичне становище ЗУНР і сучасної України: історичні 

паралелі. 

Михайло Стефурак – кандидат політичних наук, асистент кафедри 

управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського  національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Українська делегація на Паризькій мирній конференції. 

Роман Тимченко – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу історії Української революції 1917–1921 рр. 

Інституту історії України НАН України. 

 

Становлення дипломатичної служби ЗУНР (осінь 1918 – зима 1919 

рр.). 

Любомира Федунишин – кандидат історичних наук, викладач 

Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (м. Бурштин Івано-

Франківської області). 
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Секція ІІІ. Соціально-економічний вимір українського 

державотворення. Правова і законотворча діяльність ЗУНР 

 

Івано-Франківськ, 31 жовтня 2018 р. 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, вул. Шевченка, 57, корпус гуманітарних факультетів, 

ауд. 605. 

 

Модератори: Віталій Виздрик, Степан Кобута 

 

Опілля в період ЗУНР.  

Маріанна Бацвін – кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник відділу фондів Національного заповідника «Давній Галич» 

(м. Галич Івано-Франківської області). 

 

Місто Долина і Долинщина у період ЗУНР. 

Мар’ян Білосорочка – магістрант кафедри історії України 

Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника.  

 

Аграрна політика уряду ЗУНР. 

Віталій Виздрик – доктор історичних наук, професор кафедри 

гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного. 

Олександра Мельник – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного. 

 

Військовий транспорт УГА. 

Марко Вуянко – аспірант кафедри етнології і археології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

молодший науковий співробітник Івано-Франківської філії 

Національного військово-історичного музею України – музею «Герої 

Дніпра». 

 

Держава і право ЗУНР. 

Роман Гарат – доктор політичних наук, кандидат історичних наук, 

директор Коломийського економіко-правового коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

 

Діяльність «Української кооперативної кустарної спілки» під 

проводом Михайла Паращука. 

Людмила Герус – кандидат мистецтвознавства, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу народного мистецтва Інституту 

народознавства НАН України. 
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Грошовий обіг у Галичині в роки ЗУНР. 

Богдан Глінка – магістрант кафедри історіографії і джерелознавства 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Охорона здоров’я в Західно-Українській Народній Республіці: 

історико-антропологічні аспекти. 

Лев Давибіда – кандидат історичних наук (м. Тисмениця Івано-

Франківської обл.). 

 

Літературні рефлексії Стефана Коваліва на проблеми соціально-

економічного становища «Галицької Каліфорнії» в добу ЗУНР. 

Володимир Драган – аспірант кафедри всесвітньої історії та спеціальних 

історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка.  

 

Економічна політика уряду ЗУНР. 

Людмила Дрогомирецька – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Перший парламентський досвід русинів-українців Галичини в 

австрійському парламенті (1848–1849 рр.). 

Дмитро Кавацюк – аспірант кафедри історії України Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Українська громада міста Станиславова у виборчому русі в 

Галичині (кінець ХІХ– початок ХХ ст.). 

Ярослав Капущак – магістрант кафедри історії України 

Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Залізниці Галичини (1914–1923 рр.). 

Володимир Клапчук – доктор історичних наук, кандидат географічних 

наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної 

справи Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Сокальські гроші в добу ЗУНР. 

Ярослав Книш – кандидат історичних наук, науковий співробітник 

відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. 

І. Крип’якевича НАН України. 

 

Повітові комісари та органи місцевої влади ЗУНР на 

Станиславівщині (листопад 1918 – травень 1919 рр.). 
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Степан Кобута – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Становлення і функціонування органів української влади на 

Снятинщині періоду ЗУНР (1918–1919 рр.). 

Андрій Королько – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Міста Галичини в добу ЗУНР. 

Катерина Макарук-Воропаєва – магістрант кафедри історії слов’ян 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Формування органів місцевої влади ЗУНР на Станиславівщині 

(1918–1919 рр.). 

Богдан Максимець – кандидат політичних наук, викладач вищої 

категорії Івано-Франківського коледжу Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Західно-Українська Народна Республіка: зовнішньополітичне та 

економічне підґрунтя утвердження української державності. 

Ольга Малюта – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

україністики Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця. 

 

Діяльність Червоного Хреста в Східній Галичині в період ЗУНР у 

контексті благодійної активності місцевого населення. 

Олег Олійник – аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Державотворчі процеси в ЗУНР і Білоруській Народній Республіці 

(1918–1919 рр.): порівняльний аналіз. 

Олександр Панасюк – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін Волинського 

інституту імені В’ячеслава Липинського. 

 

Калущина в період ЗУНР. 

Іван Тимів – старший науковий співробітник Краєзнавчого музею 

Калущини (м. Калуш, Івано-Франківської області). 

 

Концепція відродження державності на західноукраїнських землях у 

діяльності Західноукраїнського Товариства Ліги Націй (1922–

1923 рр.). 
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Олег Фіногенов – здобувач Інституту українознавства ім. 

І. Крип’якевича НАН України. 

 

 

 

Секція ІV. Партійно-політична система та еліта ЗУНР 

 

Львів, 30 жовтня 2018 р. 

 

Мала сесійна зала Львівської обласної ради, вул. Винниченка, 16. 

 

Модератори: Павло Гай-Нижник, Ігор Райківський 

 

Державотворча діяльність Осипа Назарука в уряді ЗУНР. 

Лілія Бурачок – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Родина Шепаровичів у національно-визвольній боротьбі українців 

(остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.). 

Микола Вітенко – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

слов’ян, директор навчально-наукового Центру дослідження історії 

українського національно-визвольного руху імені  Олександра Карпенка 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Дмитро Вітовський: встановлення історичної дати смерті та 

обставин загибелі. 

Павло Гай-Нижник – доктор історичних наук, завідувач відділу 

історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства МОН 

України. 

 

До історії взаємин та співробітництва Івана Франка з визначним 

українським державним діячем  Костем Левицьким. 

Володимир Галик – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

 

Андрій Ніковський (1885-1942 рр.) – людина і політик. 

Микола Горбатюк – кандидат історичних наук, науковий співробітник 

відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
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Інститути народовладдя у державотворенні ЗУНР. 

Сергій Дерев’янко – доктор політичних наук, професор кафедри 

політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Соціал-демократичні партії Галичини в роки Великої війни (1914–

1918 рр.). 

Олег Жерноклеєв – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 

Формування та функціонування політичних інститутів ЗУНР. 

Василь Климончук – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Степан Баран як відомий політичний діяч ЗУНР. 

Дмитро Кличков – магістрант кафедри історії України Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

Внесок Миколи Шлемкевича у розвиток української державності 

(початок ХХ ст.) 

Наталія Локатир – кандидат історичних наук, асистент кафедри 

етнології і археології, завідувач відділом міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Взаємодія південного та західного осередків українського 

націєдержавотворення у 1918–1920 рр.: передумови, напрями, особи. 

Олександр Музичко – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

 

Українська Національна Рада (1919–1923): досягнення і уроки 

парламентаризму ЗУНР. 

Олег Павлишин – кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої 

історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

Отець Степан Онишкевич – творець і будівничий ЗУНР. 

Микола Посівнич – кандидат історичних наук, науковий співробітник 

Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.  

 

Іван Джиджора – військовий комендант ЗУНР у Раві-Руській. 

Володимир Пришляк – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової 

та новітньої історії України Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 
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Опозиційні сили в ЗУНР (січень–травень 1919 р.). 

Ігор Райківський – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 

Громадсько-політична діяльність Володимира Целевича в роки 

національно-визвольних змагань (1918–1923). 

Марія Середюк – здобувач Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича 

НАН України. 

 

Геополітичні погляди радника уряду ЗУНР Степана Рудницького. 

Леонід Чупрій – доктор політичних наук, кандидат філософських наук, 

професор кафедри соціології та політології Національного авіаційного 

університету, професор кафедри глобалістики, євроінтеграції та 

управління національною безпекою Національної  академії державного 

управління при Президентові України. 

 

Західноукраїнські політичні партії у боротьбі за соборність 

українського народу. 

В’ячеслав Яремчук – доктор політичних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 

України. 

 

 

 

Івано-Франківськ, 31 жовтня 2018 р. 

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, вул. Шевченка, 57, корпус гуманітарних факультетів, 

ауд. 609. 

 

Модератори: Володимир Пришляк, Галина Стефанюк  

 

Політичний портрет Івана Мирона. 

Андрій Бацвін – студент IV курсу Факультету історії, політології і 

міжнародних відносин Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

Іван Драбчук – провідний редактор інформаційно-видавничого відділу 

Національного заповідника “Давній Галичˮ (м. Галич Івано-

Франківської області). 
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Концептуальні засади становлення та формування національної 

державності в ЗУНР (1917–1922 рр.). 

Олег Вівчаренко – доктор юридичних наук, доктор права Українського 

вільного університету в Мюнхені, професор кафедри трудового, 

екологічного та аграрного права, заступник директора навчально-

наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Українське представництво в Галицькому крайовому сеймі на 

початку ХХ ст. 

Тарас Водославський – магістрант кафедри історії України 

Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Постать К. Левицького у переддень суспільних трансформацій 

революційної доби 1914–1917 рр. 

Олена Гайдукевич – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства і філософії Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

 

Еволюція польського питання в ідеології та діяльності організацій 

«Воля», УВО, ОУН (1919–1939 рр.). 

Іван Глинчак – аспірант кафедри історії слов’ян Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Михайло Гуцуляк (1888–1946) – поручник УГА, педагог, дитячий 

письменник: до проблеми формування Асоціації нащадків 

комбатантів УГА. 

Олег Гуцуляк – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, 

соціології та релігієзнавства, учений секретар Наукової бібліотеки 

Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника. 

 

Доктор Микола Сабат – заступник міністра освіти в уряді ЗУНР. 

Ігор Дейчаківський – директор Української гімназії № 1 (м. Івано-

Франківськ). 

 

Державотворчі погляди Миколи Сціборського. 

Тетяна Дерещук – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 

Діячі ЗУНР – організатори і репрезентанти культурно-освітнього 

життя української еміграції міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.). 

Оксана Джус – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

професійної освіти та інноваційних технологій Прикарпатського націо-

нального університету імені Василя Стефаника. 
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Василь Щурат – ректор Львівського таємного українського 

університету. 

Надія Лащик – старший викладач кафедри іноземних мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Соціокультурна компетентність державного службовця в добу 

Української революції: психолого-історичний аналіз. 

Світлана Литвин-Кіндратюк – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Політична програма Української радикальної партії періоду ЗУНР. 

Андрій Міщук – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника.  

Мар’яна Міщук – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Партійна діяльність Лева Бачинського в період ЗУНР (1918-1923). 

Ганна Паска – магістрант кафедри історії України Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Січовий стрілець Іван Пришляк: історія мого діда. 

Володимир Пришляк – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової 

та новітньої історії України Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

 

Життя і діяльність Степана Федака в контексті соціально-

політичних процесів у Галичині в 1918 р. 

Богдан Савчук – аспірант кафедри історії України Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Діяльність Івана Боберського у Державному секретаріаті 

військових справ ЗУНР. 

Андрій Сова – кандидат історичних наук, доцент кафедри олімпійської 

освіти Львівського державного університету фізичної культури.  

 

Ставлення галицьких народовців до польського повстання 1863 р. 

Наталія Соф’як – аспірант кафедри історії України Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 
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Громадсько-політична діяльність Івана Макуха в період ЗУНР. 

Галина Стефанюк – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

 

 

Секція V. Воєнна історія ЗУНР 

 

Львів, 30 жовтня 2018 р. 

 

Сесійна зала Львівської обласної ради, вул. Винниченка, 18. 

 

Модератори: Микола Кравчук, Андрій Харук 

 

Система таборів для інтернованих осіб та військовополонених у 

ЗУНР-ЗОУНР у 1918–1919 рр. 

Петро Гаврилишин – кандидат історичних наук, директор Наукової 

бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

«Треба допомогти нашим братам-наддніпрянцям визволити 

Україну»: дискусії у середовищі керівництва ЗОУНР про похід 

Галицької Армії та Дієвої армії УНР на Київ–Одесу. 

Михайло Галущак – аспірант Науково-дослідного інституту 

українознавства МОН України.  

 

Хорунжий Богдан Кисілевський: життя і бойовий шлях лікаря УГА. 

Петро Ганцюк – провідний науковий співробітник Івано-Франківського 

обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. 

 

Листопадова революція 1918 р. в Галичині як військова операція. 

Любов Геник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, 

соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Січовий рух у роки Першої світової війни та Української революції. 

Микола Гуйванюк – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

 

Лютнева революція в Росії і доля галичан-військовополонених у 

1917–1923 рр. 

Юрій Дем’янів – магістрант кафедри історії слов’ян Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 
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Нащадки шляхти – керівники українських збройних формувань 

Галичини першої чверті ХХ ст. 

Ярослав Дзісяк – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

гуманітарних і фундаментальних дисциплін Тернопільського 

національного економічного університету. 

 

«Із неволі, із Туркестану»: старшини УГА Богуслав Шашкевич і 

Осип Букшований – втікачі з російського полону. 

Юрій Довган – кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії і 

джерелознавства Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Особливості використання досвіду збройної боротьби за державність 

1918–1919 рр. у справі творення Української народної самооборони 

(1943 р.). 

Ігор Дрогобицький – кандидат історичних наук, викладач кафедри 

методики викладання гуманітарних дисциплін Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 

Військові формування ГА на Станиславівщині під час українсько-

польської війни 1918–1919 рр. 

Ярема Кваснюк – завідувач Івано-Франківської філії Національного 

військово-історичного музею України – музею «Герої Дніпра». 

 

Формування та бойовий шлях 14-ї Станиславівської бригади 

Української Галицької Армії. 

Ярослав Коретчук – директор Івано-Франківського обласного музею 

визвольної боротьби імені Степана Бандери. 

 

Військовий чинник у державотворенні Західно-Української 

Народної Республіки: історико-правове дослідження. 

Микола Кравчук – кандидат юридичних наук, доцент, доктор права 

Українського вільного університету в Мюнхені, завідувач кафедри теорії 

та історії держави і права Тернопільського національного економічного 

університету. 

 

Роль лідерів ЗУНР у визволенні Південної України від більшовиків. 

Антоніна Кульбак – учитель історії спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 23 (м. Мелітополь Запорізької області). 

 

Мобілізації українського населення до війська ЗУНР: організація, 

проблеми, наслідки (листопад–грудень 1918 р.). 

Роман Ляскович – аспірант кафедри історії України Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
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Вовчухівська операція ГА: передумови, перебіг, наслідки. 

Ярослав Марченко – кандидат історичних наук, професор кафедри 

тактико-спеціальних дисциплін Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

 

Румунська окупація Покуття (травень–серпень 1919 р.). 

Олександр Новосьолов – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

готельно-ресторанної та курортної справи Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

“Дивна війнаˮ 1918 р.: конфлікт між Українською Народною 

Республікою та Польщею (листопад–грудень 1918 р.). 

Артем Папакін – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії 

Центральної та Східної Європи Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

Галичани в Армії УНР у 1920 р.: історія створення та бойовий шлях 

5-ї Херсонської стрілецької дивізії.  

Андрій Руккас – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

Центральної та Східної Європи Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

Соборна Україна: вимоги вояків-українців російської армії в 1917 р. 

Григорій Савченко – кандидат історичних наук, професор кафедри 

новітньої історії України Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

 

Гуцульське повстання 1920 р. 

Петро Сіреджук – доктор історичних наук, професор кафедри історії  

слов’ян Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Військово-політичні успіхи та прорахунки органів державної влади 

та військового управління в битві за Львів у польсько-українській 

війні 1918–1919 рр. 

Надія Стукаліна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного. 

Світлана Лук’янченко – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

гуманітарних наук Інституту морально-психологічного забезпечення 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного.  

 



 

 

28 

Соціопсихологія військового персоналітету ЗУНР. 

Іван Сулятицький – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

колекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного 

університету імені Івана Франка, голова Львівської обласної громадської 

організації “Центр психології безпеки та оборониˮ. 

 

Участь польових духівників у життєдіяльності збройних сил ЗУНР. 

Павло Ткачук – доктор історичних наук, професор, начальник 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного, генерал-лейтенант. 

Леонід Кривизюк – кандидат історичних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник науково-дослідного відділу механізованих і 

танкових військ Наукового центру Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

 

Листопадові дні 1918 р. в Перемишлі. 

Мирослав Фіцуляк – старший науковий співробітник Львівського 

історичного музею. 

 

Під чужими знаменами: галицькі авіатори на службі в білих і 

червоних. 

Андрій Харук  – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного. 

 

Морально-психологічне забезпечення військ Західно-Української 

Народної Республіки. 

Борис Хруслов – кандидат історичних наук, доцент кафедри військової 

підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

Василь Футулуйчук – кандидат історичних наук, доцент (м. Коломия). 

 

Командир Гуцульського куреня Галицької Армії Григорій 

Голинський: життя і боротьба. 

Анна Чорній – старший науковий співробітник меморіального 

комплексу «Дем’янів Лаз» (м. Івано-Франківськ). 

 

Причини поразки ЗУНР: інвазія, героїзм, бездіяльність чи зрада? 

Богдан Якимович – доктор історичних наук, професор кафедри 

історичного краєзнавства Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 
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Секція VІ. Культурні, етнонаціональні та етноконфесійні процеси в 

Західно-Українській Народній Республіці 

 

Івано-Франківськ, 31 жовтня 2018 р. 

 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, вул. Шевченка, 57, корпус гуманітарних факультетів, 

ауд. 602. 

 

Модератори: Микола Лазарович, Василь Марчук 

 

«Великі роковини України» Миколи Євшана як взірець 

політичного заповіту. 

Євген Баран – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Культурно-освітнє життя населення Східної Бойківщини в період 

Західно-Української Народної Республіки. 

Світлана Боян – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології і 

археології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Літературно-видавничий процес у гуцульсько-покутському регіоні в 

добу ЗУНР. 

Микола Васильчук – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

філології Коломийського навчально-наукового інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Професійна музична освіта в Станиславові першої третини ХХ ст.: 

шляхи становлення та поліетнічні чинники. 

Юрій Волощук – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

виконавського мистецтва, заступник директора навчально-наукового 

Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Становище українських, польських та єврейських освітніх закладів 

Східної Галичини в добу ЗУНР. 

Володимир Галик – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка.  

Світлана Біла – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 
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Перша світова війна та її наслідки у творчості  Василя Стефаника. 

Любов Геник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії, 

соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

Богдан Ігнатюк – студент ІІ курсу факультету іноземних мов 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

 

Євреї в ЗУНР: стратегія нейтралітету та її наслідки у формуванні 

українсько-єврейських взаємин. 

Максим Гон – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

Сатирично-гумористичні часописи Українських січових стрільців 

(на прикладі перших номерів «Червоної калини»). 

Ірина Дружкова – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

соціології, філософії та права Одеської національної академії харчових 

технологій. 

 

Репресивна політика польських органів влади проти греко-

католицького духовенства (1919–1921 рр.). 

Олег Єгрешій – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Роль галицького духовенства у формуванні української державності 

в першій чверті ХХ ст. 

Ольга Ігнатюк – магістр історії, аспірант кафедри історії України 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

  

Становлення національної та культурної ідентичності діячів 

української музичної культури під впливом процесів у ЗУНР – УНР. 

Ганна Карась – доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики 

музичного виховання та диригування Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Музична культура Західно-Української Народної Республіки. 

Богдан Кіндратюк – доктор мистецтвознавства, професор кафедри 

методики музичного виховання та диригування Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Преса як складова інформаційної політики органів влади ЗУНР. 

Лариса Кобута – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 



 

 

31 

Активізація етноідентифікаційних процесів в українців 

Карпатського регіону (1918–1920 рр.). 

Петро Костючок – кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології 

і археології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Митрополит Андрей Шептицький і ЗУНР. 

Орест Красівський – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

 

Національні меншини в контексті державної етнополітики доби 

ЗУНР.  

Микола Лазарович – доктор політичних наук, професор кафедри 

документознавства, інформаційної діяльності та українознавства 

Тернопільського національного економічного університету. 

 

Культурно-освітня політика Польщі в Галичині у міжвоєнний 

період (1921–1939 рр.). 

Ігор Лесів – магістрант кафедри історії слов’ян Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Відлуння «Великого зриву» 1918 р. на західному пограниччі. 

Ігор Любчик – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

українознавства і філософії Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

 

Церква в період ЗУНР: участь у державному будівництві та захисті 

суверенітету. 

Василь Марчук – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

політичних інститутів та процесів Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Політика ЗУНР в галузі освіти.  

Микола Марчук – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціально-економічних та природничих дисциплін Коломийського 

навчально-наукового інституту Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Боротьба за україномовну освіту – важливий чинник формування 

ЗУНР. 

Ольга Морозова – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

(м. Миколаїв). 
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Освітня програма уряду ЗУНР: концептуальні засади і практика 

реалізації. 

Зіновія Нагачевська – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Польсько-українські відносини в Станиславові в період Західно-

Української Народної Республіки (1918–1919).  

Aдам Адріан Останек – доктор гуманістичних наук, Військова технічна 

академія (м. Варшава, Республіка Польща).  

 

Вкрадені і сфальшовані пісні (початок ХХ ст.). 

Михайло Паньків – кандидат історичних наук, доцент, директор 

навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат 

Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника.  

 

Видавничі проекти Державного Секретаріату ЗУНР. 

Марія Пірко – аспірант кафедри історичного краєзнавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

Бойкот українською молоддю польських навчальних закладів у 

Другій Речі Посполитій на початку 1920-х рр. 

Ольга Рябченко – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

всесвітньої історії Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Міжетнічне протистояння на Станиславівщині під час українсько-

польської війни 1918–1919 рр. 

Роман Чорненький – кандидат історичних наук, науковий співробітник 

Івано-Франківської філії Національного військово-історичного музею 

України – музею «Герої Дніпра». 

 

Українське педагогічне товариство «Рідна школа» у 1918–1939 рр. 

Лілія Шологон – доктор історичних наук, професор кафедри 

історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Участь вихідців із Західної України у діяльності професійних 

громадських об’єднань українських емігрантів Чехословаччини у 

20–30-хх рр. ХХ ст. 

Андрій Яворський – кандидат історичних наук, учитель історії Івано-

Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської 

обласної ради. 
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Секція VІІ. ЗУНР і політика національної пам’яті в Україні 

 

Івано-Франківськ, 31 жовтня 2018 р. 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, вул. Шевченка, 57, корпус гуманітарних факультетів, 

ауд. 616. 

 

Модератори: Сергій Адамович, Оксана Дрогобицька  

 

Реалізація в Івано-Франківській області комплексної програми  

«Відзначення в області 100-річчя створення ЗУНР і 100-річчя Акту  

Злуки УНР та ЗУНР». 

Сергій Адамович – доктор історичних наук, професор кафедри теорії та 

історії держави і права Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника. 

 

Західно-Українська Народна Республіка: погляд із сьогодення. 

Тетяна Бевз – доктор історичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 

 

Вшанування подій і учасників національно-визвольних змагань 

українців Галичини першої половини ХХ ст. (до 1939 р.). 

Василь Бурдуланюк – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника. 

 

Століття відновлення української державності: не вивчені уроки 

історії. 

Ігор Гаврилів – доктор історичних наук, доцент (м. Львів). 

 

ЗУНР в театральному і художньо-документальному мистецтві 

України. 

Анатолій Грицан – кандидат історичних наук, професор, директор 

навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Державотворча діяльність ЗУНР як фундамент формування 

громадянської культури школярів в умовах сьогодення. 

Надія Дерев’янко – кандидат педагогічних наук, доцент, директор 

Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України. 
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Вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань під час 

Зелених свят у Галичині (20-ті –30-ті рр. ХХ ст.). 

Оксана Дрогобицька – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

етнології і археології Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника. 

 

Музика Української революції: пісні січових стрільців крізь час і 

простір. 

Віолетта Дутчак – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач 

кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва 

Прикарпатського  національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Вшанування пам’яті діячів ЗУНР на Прикарпатті. 

Михайло Косило – кандидат педагогічних наук, голова Івано-

Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців 

України. 

 

Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. і Акт 30 червня 1941 р. про 

відновлення Української держави: історичні асоціації та уроки. 

Олександр Лисенко – доктор історичних наук, професор, завідувач 

відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії 

України НАН України.  

 

Культурно-історичні пам’ятки ЗУНР на Прикарпатті. 

Тарас Маланюк – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

організації туризму та управління соціокультурною діяльністю 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

Військово-патріотичне виховання молоді в контексті педагогіки 

Січового стрілецтва. 

Богдан Мисак – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи Прикарпатського  національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

ЗУНР як чинник формування національної пам’яті та консолідації 

українців на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. 

Олег Муравський – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, вчений секретар Інституту українознавства ім. 

І. Крип’якевича НАН України, молодший науковий співробітник 

Науково-дослідної лабораторії військово-історичних досліджень 

Наукового центру сухопутних військ Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

Михайло Апальков – кандидат історичних наук, провідний фахівець 

факультету № 2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної 

поліції) Львівського державного університету внутрішніх справ. 
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ЗУНР в народно-пісенній творчості. 

Марія Новосад – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. 

 

Політико-правовий феномен Акту злуки УНР і ЗУНР в процесі 

новітнього українського державотворення ХХ–ХХІ ст. 

Тарас Процев’ят – кандидат історичних наук, член правління 

Всеукраїнського благодійного фонду «Соборність», член Ради 

волонтерів Міністерства оборони України (м. Київ). 

 

Відображення історії ЗУНР у сучасній українській нумізматиці. 

Володимир Саганюк – магістр історії, завідувач навчальною 

лабораторією спеціальних історичних дисциплін Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника.  

 

ЗУНР: історична пам’ять крізь призму спогадів представників 

діаспори. 

Ірина Скакальська – доктор історичних наук, професор кафедри 

української філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (м. Кременець 

Тернопільської області). 

 

«Великий зрив» у Галичині як феномен європейської історії (до 100-

річчя утворення ЗУНР). 

Степан Сворак – доктор історичних наук, доктор юридичних наук, 

професор, академік Української академії політичних наук, міський 

голова м. Тисмениця Івано-Франківської області. 

 

Відзначення подій та вшанування постатей Української революції 

1917–1921 рр. як складова сучасної політики національної пам’яті. 

Ярослав Файзулін – кандидат історичних наук, начальник управління 

наукового забезпечення політики національної пам’яті Українського 

інституту національної пам’яті. 

 

Майдан і соборність. 

Едуард Щербенко – кандидат філософських наук, науковий 

співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 

НАН України.  
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Відповідальний секретар оргкомітету, кандидат історичних наук, 

доцент, завідувач кафедри історіографії і джерелознавства 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Олександр Марущенко 
 

Телефони оргкомітету: +380661762525; (0342)596112 

Електронна адреса: clio.pu@gmail.com. 

 


