Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ освітньої та інноваційної діяльності ВІППО
Лабораторія волинезнавства ВІППО
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

ПРОГРАМА
Всеукраїнського круглого столу

17 листопада 2022 р.
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м. Луцьк

Оргкомітет
ОЛЕШКО П. С., директор Волинського ІППО, кандидат історичних наук,
професор, голова оргкомітету;
БОНДАРЕНКО Г. В., професор Волинського національного університету імені
Лесі Українки, член-кореспондент Української академії історичних наук, голова
Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України,
заслужений працівник народної освіти України, кандидат історичних наук;
ДЕМ’ЯНЮК О. Й., заступник директора з науково-педагогічної діяльності
Волинського ІППО, доктор історичних наук, професор;
МИЦЬ М. Я., доцент кафедри теорії і методики викладання шкільних
предметів Волинського ІППО, кандидат історичних наук;
СИЛЮК А. М., методист відділу освітньої та інноваційної діяльності
Волинського ІППО, заслужений працівник культури України;
ГАВРИЛЮК Л. І., методист відділу інформаційного забезпечення освіти
Волинського ІППО.

Тематичні напрями роботи круглого столу
1. Політичний, культурний і духовний феномен української діаспори.
2. Художня та мистецька спадщина української діаспори у викладанні
шкільних предметів.
3. Дослідження та взаємовідносини із представниками діаспори – важливий
напрямок шкільного краєзнавства.
4. Культурний внесок діаспори в становлення незалежності України.
5. Українська діаспора в протистоянні російській агресії в Україні.

План роботи:
09.45–10.00 – Онлайн-реєстрація учасників.
10.00–10.15 – Мотиваційні та вітальні промови.
10.15–12.30 – Виступи учасників.
12.30–12.45 – Дискусія.
12.45–13.15 – Підбиття підсумків роботи.

Регламент:
Виступи учасників – до 10–15 хв.
Повідомлення, репліки – до 3–5 хв.

Платформа: онлайн-режим за допомогою сервісів Google meet.google.com/
rnu-itah-how

Модератори круглого столу:
ДЕМ’ЯНЮК Олександр Йосипович, доктор історичних наук, професор,
заступник директора з науково-педагогічної діяльності Волинського ІППО;
СИЛЮК Анатолій Михайлович, методист відділу освітньої та інноваційної
діяльності Волинського ІППО
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Відкриття конференції
Вступне слово.
ОЛЕШКО Петро Степанович, кандидат історичних наук, професор, директор
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк

Вітальне слово.
БОНДАРЕНКО Геннадій Васильович, кандидат історичних наук, професор,
директор Центру дослідів Волині при Волинському національному університеті імені
Лесі Українки, член-кореспондент Української академії історичних наук, голова
Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України заслужений
працівник народної освіти України, м. Луцьк

Виступи учасників
Закордонне українство в зовнішньополітичній стратегії України.
АТАМАНЕНКО Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор, директор НДЦ
«Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара»
Національного університету «Острозька Академія», м. Остріг Рівненської області

Презентація діяльності Інституту досліджень української діаспори імені
професора Любомира Винара: до 20-ліття створення.
АТАМАНЕНКО Алла Євгенівна, доктор історичних наук, професор, директор НДЦ
«Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара»
Національного університету «Острозька Академія», м. Остріг Рівненської області;
МАРТИНЮК Назар Анатолійович, науковий співробітник НДЦ «Інститут
досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Національного
університету «Острозька академія», м. Остріг Рівненської області

Діаспора для України в умовах повномасштабної війни: літопис МІОКу.
ГОРДА Оксана Михайлівна, старший науковий співробітник Міжнародного
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету
«Львівська політехніка», м. Львів;
ТРУМКО Оксана Михайлівна, науковий співробітник Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська
політехніка», м. Львів

Співпраця ВНУ імені Лесі Українки із Інститутом дослідів Волині та
Товариством «Волинь» в галузі освіти і науки.
БОНДАРЕНКО Геннадій Васильович, кандидат історичних наук, професор,
директор Центру дослідів Волині при Волинському національному університеті імені
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Лесі Українки, член-кореспондент Української академії історичних наук, голова
Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України заслужений
працівник народної освіти України, м. Луцьк

Інтелектуальна спадщина українських емігрантів: збереження пам’яті
та інтеграція в освітньому процесі.
ТЕЛЕГУЗ Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії України, етнології та краєзнавства Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова, м. Київ
ТЕЛЕГУЗ Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
України, етнології та краєзнавства Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

Наукова та освітня
українознавства в світі.

дипломатія

СКУ

як

фактор

популяризації

МАРТИНЮК Назар Анатолійович, науковий співробітник НДЦ «Інститут
досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Національного
університету «Острозька академія», м. Остріг Рівненської області

Історія української революції 1917–1921 років в працях дослідників з
української діаспори.
ДЕМ’ЯНЮК Олександр Йосипович, доктор історичних наук, професор, заступник
директора з науково-педагогічної діяльності Волинського ІППО, член Національної
спілки краєзнавців України, м. Луцьк

Життєтворчість Юрія Косача в історико-літературному та краєзнавчому
контекстах.
РОМАНОВ Сергій Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури, в. о. директора Науководослідного інституту Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі
Українки, м. Луцьк

«Тепер розглянемо докладніше всі ці матеріяли і факти». Петро
Одарченко – дослідник Лесі Українки.
ДИБА Алла Георгіївна, науковий співробітник відділу рукописних фондів та
текстології Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, член Національної
спілки письменників України, м. Київ

Архівна закордонна україніка у фондах Державного архіву Волинської
області.
КОЦЬ Любов Іванівна, начальник відділу інформації та використання документів
Національного архівного фонду Державного архіву Волинської області, м. Луцьк
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Українська Автокефальна Православна Церква в Німеччині у ХХ столітті:
церковно-культурна і громадська діяльність її ієрархів та духовенства.
ФУЛЬМЕС Владислав Степанович, кандидат історичних наук, протоієрей,
проректор з наукової роботи Волинської богословської православної академії, м. Луцьк

Степан Скрипник (Патріарх Мстислав) – видатний державний і
громадський діяч Волині.
МИЦЬ Мар’яна Ярославівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії і
методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО, м. Луцьк

Формування мережі українських жіночих організацій в Європі після
Другої світової війни.
РИБАЧОК Ірина Олександрівна, кандидат історичних наук, старший викладач
кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського Національного університету «Острозька
академія», м. Остріг Рівненської області

Розбудова освітньої інфраструктури українською еміґрацією
Німеччині в епоху Ді-Пі (на прикладі табору «Орлик» в Берхтесґадені).

в

ПЯВЧУК Ілля Олександрович, магістрант, співробітник НДЦ «Інститут
досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Національного
університету «Острозька академія», м. Остріг Рівненської області

Товариство волинян «Волинь» в Німеччині: становлення, діяльність,
спадщина (за матеріалами Волинського краєзнавчого музею).
СИЛЮК Анатолій Михайлович, методист відділу освітньої та інноваційної
діяльності Волинського ІППО, заслужений працівник культури України, член
Національної спілки краєзнавців України, м. Луцьк

Уродженці Тернопільщини – єпископи-просвітяни української діаспори:
фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
КОСТЮК Степан Володимирович, завідувач науково-методичного відділу
Тернопільського обласного краєзнавчого музею, голова Тернопільської обласної
організації Національної спілки краєзнавців України, м. Тернопіль

Вінніпегське видання митрополита Іларіона присвячене Почаївській
лаврі.
БУЛИГА Олександр Степанович, директор Рівненського обласного краєзнавчого
музею, член Національної спілки краєзнавців України, м. Рівне
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Ідеї національно-патріотичного виховання у педагогічній спадщині
Івана Огієнка.
ПАВЛІК Валентина Іванівна, вчитель Комунального закладу загальної середньої
освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради», м. Луцьк

Духовна спадщина митрополита Іларіона у бібліотеці Жидичинського
Свято-Миколаївського монастиря.
МАЙДАНЕЦЬ Іраїда Михайлівна, організатор дозвілля Жидичинського Будинку
культури, член Національної спілки краєзнавців України, с. Жидичин Луцького району

Максим Бойко – засновник волинезнавчої бібліографії в США.
СИЛЮК Анатолій Михайлович, методист відділу освітньої та інноваційної
діяльності Волинського ІППО, заслужений працівник культури України, член
Національної спілки краєзнавців України, м. Луцьк

Видавнича діяльність Інституту дослідів Волині.
МИЦЬ Мар’яна Ярославівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії і
методики викладання шкільних предметів Волинського ІППО, м. Луцьк

Дослідження та популяризація діяльності представників української
діаспори як один із напрямів музейної педагогіки (на прикладі вихідців із
Маневиччини).
ТИТАРЕНКО Наталія Олександрівна, вчитель історії, української мови та
літератури ОЗЗСО «Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської
області», с. Прилісне Камінь-Каширського району

Фактор Олександра Цинкаловського у розвитку освітнього простору
Володимирської гімназії.
СТОЛЬНИЦЬКА Мирослава Михайлівна, консультант Комунальної установи
«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Володимирської міської ради,
м. Володимир

Популяризація О. Цинкаловського шляхом проведення
туристсько-краєзнавчого спрямування у навчальних закладах.

заходів

РИПИЧ Дмитро Степанович, учитель географії Ліцею ім. О. Цинкаловського
Володимирської міської ради, м. Володимир

Наукова спадщина В. Кубійовича як джерело вивчення соціальноекономічної географії у школі.
ДЕНИСЮК Наталія Михайлівна, заступник директора Комунального закладу
загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради», м. Луцьк
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Княгиня української духовності:
Лятуринської.

особистість і

творчість

Оксани

МАЦЮК Катерина Юріївна, учитель української мови та літератури
Комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської
ради», м. Луцьк

Діяльність Уласа Самчука в Чехословаччині та Канаді.
ПАНАСЮК Олена Георгіївна, науковий співробітник Літературного музею Уласа
Самчука, сектору Рівненського обласного краєзнавчого музею, м. Рівне

Діаспорні видання у фондах Волинської обласної бібліотеки для
юнацтва.
БУНДАК Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, заступник
директора з науково-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини
Університету Україна, м. Луцьк

Ідея української держави у працях Івана Пулюя.
ГЕЛІЧ Катерина Олександрівна, вчитель Комунального закладу загальної
середньої освіти «Луцький ліцей № 22 Луцької міської ради», м. Луцьк

Національно-визвольна війна українського народу під проводом
Богдана Хмельницького з погляду представників української діаспори.
ДУЖИК Іванна Анатоліївна, вчитель історії та правознавства Комунального
закладу загальної середньої освіти «Жидичинський ліцей № 31» Луцької міської ради, с.
Жидичин Луцького району

Дискусія. Підбиття підсумків
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Контактні телефони та ел. адреса:
ДЕМ’ЯНЮК Олександр Йосипович, заступник директора
з науково-педагогічної діяльності Волинського ІППО, доктор
історичних наук, професор,
тел. 0505234642, adem51@ukr.net;
СИЛЮК Анатолій Михайлович, методист відділу освітньої та
інноваційної діяльності Волинського ІППО,
тел. 0977914725, a.syliuk@vippo.org.ua;
МИЦЬ Мар’яна Ярославівна, доцент кафедри теорії
та методики викладання шкільних предметів Волинського
ІППО, кандидат історичних наук,
тел. 0987352298, m.myts@vippo.org.uа
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