
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 

Лабораторія волинезнавства ВІППО 

Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України 

Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж 

 імені А. Ю. Кримського 

«Агатангел Кримський і Волинь» 

П Р О Г Р А М А 

Всеукраїнського круглого столу (онлайн), 

приуроченого до 150-річчя від дня народження Агатангела Кримського 

та 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

м. Луцьк, 28 січня 2021 року 
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Олешко Петро Степанович, кандидат історичних наук, доцент, директор 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк 

Вступне слово. 

Бондаренко Геннадій Васильович, кандидат історичних наук, 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, м. Луцьк (bgv1946@ukr.net) 

Агатангел Кримський у волинезнавстві. 

Назарук Євгенія Іванівна, член Національної спілки письменників України, 

вчитель загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Лище Луцького району, 

лауреат обласної премії імені Агатангела Кримського за 2017 рік, лауреат 

обласної премії імені Лесі Українки за 2005 рік 

«Ти ж, моя пташко, до мови дідівської повна живої любові» (Агатангел 

Кримський про самобутність рідної мови). 

Прокіп Валентина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, науковий 

співробітник відділу української літератури Інституту українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, м. Львів (savchuk-va@ukr.net) 

«Пишімо одно одному з чужини на чужину!»: історія листовних взаємин 

А. Кримського та Лесі Українки на матеріалі епістолярію поетеси. 

Романов Сергій Миколайович, доктор філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк (sergmr@ukr.net) 

Леся Українка і Агатангел Кримський: сучасники, друзі, конкуренти. 

Щукіна Ірина Анатоліївна, завідувач Музею Лесі Українки Музею видатних 

діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса 

Саксаганського, Михайла Старицького у м. Києві (mlu97kiev@gmail.com) 

Леся Українка і Агатангел Кримський: штрихи до теми. 

Сташенко Надія Георгіївна, кандидат філологічних наук, доцент Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

(nadiya_stashenko@ukr.net) 

Агатангел Кримський – наш видатний краянин. 

Луцюк Анатолій Михайлович,  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, м. Луцьк (vippo-lutsyuk@ukr.net) 

Вплив педагогіки на науковий світогляд А. Кримського. 
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Бернадський Богдан Васильович, доктор юридичних наук, доцент 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

м. Київ (вogdan_71@ukr.net) 

Вчений і спецслужба. 

 

Огнєва Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 

м. Луцьк (gulripsh17@gmail.com) 

Агатангел Кримський: учитель і учні. 

 

Шваб Лариса Петрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та філософії Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, м. Луцьк (lesyashvab@gmail.com); 

Шваб Анатолій Георгійович, доктор політичних наук, професор кафедри 

історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі 

Українки, м. Луцьк 

Епістолярна спадщина Агатангела Кримського. 

 

Брижук Андрій Вікторович, заступник директора з наукової роботи 

Державного історико-культурного заповідника міста Острога 

(andrii.bryzhuk@oa.edu.ua) 

Агатангел Кримський на історико-культурній мапі міста Острог. 

 

Білик Вікторія Андріївна, кандидат історичних наук, доцент Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, провідний науковий 

співробітник Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк (bilvik@ukr.net) 

«Найкращий кримський подарунок Україні»: виставковий проєкт Музею 

історії Луцького братства з нагоди 150-річного ювілею А. Ю. Кримського. 

 

Дем’янюк Олександр Йосипович, доктор історичних наук, професор, 

заступник директора з науково-педагогічної діяльності Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк (adem51@ukr.net) 

Вшанування пам’яті Агатангела Кримського у вітчизняній філателії 

та нумізматиці. 

 

Черенюк Олена Іванівна, провідний науковий співробітник Володимир-

Волинського історичного музею ім. О. Дверницького; 

Янович Богдан Степанович, науковий співробітник Володимир-Волинського 

історичного музею ім. О. Дверницького (b.yanovych@gmail.com); 

Доскоч Ганна Володимирівна, науковий співробітник Володимир-

Волинського історичного музею ім. О. Дверницького 

Експонати, пов’язані з Агатангелом Кримським, у фондах Володимир-

Волинського історичного музею імені О. Дверницького. 
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Дмитренко Алла Адамівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

(dmytrenko.a@gmail.com) 

Етнокультурні дослідження Агатангела Кримського у музейній та 

навчальній роботі. 

 

Земзюліна Наталія Іванівна, доктор історичних наук, директор Навчально-

наукового інституту міжнародних відносин, історії та філософії, професор 

кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького, м. Черкаси 

(aklatan.zem@gmail.com) 

Повсякдення українських селян кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. в 

розумінні та трактуванні Агатангела Кримського. 

 

Гулюк Ігор Юрійович, науковий співробітник Науково-дослідного інституту 

українознавства, м. Київ; аспірант Волинського національного університету 

імені Лесі Українки, м. Луцьк (ihorhuliuk@yahoo.com) 

До причин виникнення та шляхів становлення елітарного стану (на основі 

праці А. Кримського «Історія Туреччини»). 

 

Миць Мар’яна Ярославівна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк (mytsmaryanna@ukr.net) 

Використання творчої спадщини Агатангела Кримського у викладанні 

історії України та української культури. 

 

Ващук Богдан Володимирович, Патріарх Юлія Миколаївна, викладачі 

циклової комісії комп’ютерних та математичних дисциплін Володимир-

Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського 

Волинської обласної ради (pedkoledjj@gmail.com) 

Тенденції цифровізації використання педагогами спадщини Агатангела 

Кримського в умовах дистанційного навчання. 

 

Семенюк Наталія Вікторівна, викладач Володимир-Волинського 

педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної 

ради (natashasemenyuk222@gmail.com) 

Український вчений з волинським корінням. 

 

Цьось Василь Анатолійович, викладач вищої категорії Володимир-

Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського 

Волинської обласної ради (vasilyok86@gmail.com) 

Агатангел Кримський – неодмінний секретар Української академії наук. 
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Шостак Галина Степанівна, викладач Володимир-Волинського педагогічного 

фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної   ради  

(shvendryk@gmail.com) 

Сучасні студії оповідання А. Ю. Кримського «Перші дебюти одного 

радикала». 

 

Міщинський Антон Вікторович, студент Володимир-Волинського 

педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної 

ради (pedkoledjj@gmail.com) 

Геній волинської землі. 

 

Силюк Анатолій Михайлович, методист відділу виховної роботи 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений 

працівник культури України, м. Луцьк (anatoliysylyuk@ukr.net) 

Агатангел Кримський і Волинь: збереження історичної пам’яті. 

 

Стасюк Людмила Антонівна, директор Волинської державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, заслужений працівник 

культури України (ounb.volyn@gmail.com) 

З історії обласної літературно-мистецької премії імені Агатангела 

Кримського (нотатки члена комітету з присудження). 

 

Маланій Олена Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури Волинського національного університету імені Лесі 

Українки, м. Луцьк (mollena@ukr.net) 

Олександр Рисак – лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела 

Кримського. 

 

Василюк Світлана Іванівна, директор КЗ «Бужанківський ліцей імені Миколи 

Корзонюка», с. Бужанка (switlana-wasylyuk@ukr.net) 

Микола Корзонюк – дослідник Волинського Прибужжя. 

 

Гапонюк Олена Володимирівна, головний бібліотекар відділу краєзнавчої 

роботи Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

Олени Пчілки (kraeznavchiy@gmail.com) 

Агатангел Кримський у документах і матеріалах відділу краєзнавчої роботи 

Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені 

Олени Пчілки. 

 

Бундак Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, заступник 

директора з науково-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», м. Луцьк (olenabundak@gmail.com) 

А. Кримський та його науковий доробок у фондах Волинської обласної 

бібілотеки для юнацтва. 
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Учасники без виступу: 

 

Євтушик Лілія Василівна, студентка Володимир-Волинського педагогічного 

фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради 

(evtushik.lv@gmail.com) 

Вплив Лесі Українки на творчість Агатангела Кримського. 

 

Єфремова Алла Сизонтіївна, директор Волинської обласної бібліотеки для 

юнацтва, м. Луцьк (volinoub@gmail.com) 

Популяризація постаті та матеріалів про життя і творчість 

А. Ю. Кримського у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва. 

 

Костюк Степан Володимирович, директор Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею  (tokm-1913@ukr.net) 

Фонд Агатангела Кримського у Тернопільському обласному краєзнавчому 

музеї. 

 

Нагірний Микола Зіновійович, викладач Володимир-Волинського 

педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної 

ради (mykola76@hotmail.com) 

А. Кримський у фокусі сучасної світової науки. 

 

Октисюк Тетяна Іванівна, вчитель української мови та літератури НВК 

с. Самари-Оріхові Самарівської сільської ради Ковельського району 

(tanyaoktisuk@gmail.com) 

Конспект уроку. Роман А. Ю. Кримського «Андрій Лаговський» – це твір про 

життєвий шлях юнака, який шукає своє місце серед кола інтелігенції. 

 

Романюк Оксана Іванівна, вчитель української мови та літератури 

Любомльського НВК «ЗЗСО І–ІІІ ст. – гімназія» ім. Наталії Ужвій 

(oksenaro@ukr.net) 

Використання сугестопедичного методу з метою вивчення життєвого та 

творчого шляху Агатангела Кримського на уроках літератури рідного краю. 

 

Філонюк Оксана Миколаївна, ОЗЗСО Торчинський ліцей, учитель 

української мови та літератури, смт Торчин Луцького району 

(ofilonuk25@gmail.com) 

Геній волинської землі. 

 

Хавура Марія Юріївна, студентка Володимир-Волинського педагогічного 

фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського Волинської обласної ради 

(admin8@vvpc.com.ua) 

Заклад освіти у вшануванні та популяризації спадщини Агатангела 

Кримського на Волині. 
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Дискусія:  

Атаманенко Віктор Борисович, кандидат історичних наук, доцент 

Національного університету Острозька академія, м. Острог (cerkas@ukr.net); 

Бойко Ольга Петрівна, завідувач Колодяжненського літературно-

меморіального музею Лесі Українки, філії Волинського краєзнавчого музею, 

с. Колодяжне (klmmlu@ukr.net); Гнепа Ольга Володимирівна, викладач 

Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу імені А. Ю. Кримського 

Волинської обласної ради (olchik.gnepa@gmail.com); Грабинська Любов 

Дмитрівна, методист Волинського обласного центру національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської 

обласної ради (luba_grabinska@ukr.net); Кругляк Наталія Василівна, учитель 

ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 м. Ківерці (kruglyaknv20@gmail.com); Листопад Тетяна 

Миколаївна, викладач Володимир-Волинського педагогічного фахового 

коледжу імені А. Ю. Кримського Волинської обласної ради 

(lustopad_janat@ukr.net); Мечнік Лариса Степанівна, заступник директора з 

виховної роботи Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу 

імені А. Ю. Кримського Волинської обласної ради (Lora@gmail.com); Мотуз 

Валерія Костянтинівна, старший викладач Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького м. Черкаси (v.k.motuz@ukr.net); Слюсарук-

Літвін Світлана Сергіївна, методист Володимир-Волинського педагогічного 

фахового коледжу імені А. Ю. Кримського Волинської обласної ради 

(admin8@vvpc.com.ua); Юринець Олександр Олексійович, заступник 

директора з навчальної роботи Володимир-Волинського педагогічного 

фахового коледжу імені А. Ю. Кримського Волинської обласної ради  

(yurynets@gmail.com). 
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