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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені 

ІВАНА ФРАНКА 

ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА  ім. І. КРИП’ЯКЕВИЧА  

НАН УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 
 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 «Національна політика іноземних держав на західноукраїнських 

землях  (перша половина ХХ ст.):  

практика, досвід, уроки для сучасності» 
 

 

24 листопада 2017 року 
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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

 

НАДІЯ СКОТНА – ректор Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор 

 

ВАСИЛЬ ІЛЬНИЦЬКИЙ – в.о. завідувача кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

доктор історичних наук, доцент 

 

ВАСИЛЬ ФУТАЛА – професор кафедри історії України Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор історичних 

наук, професор 

 

МИКОЛА ГАЛІВ – вчений секретар Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

МИКОЛА ЛИТВИН – директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України, доктор історичних наук, професор 
 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

9.30 – 10.00. Реєстрація учасників конференції (м. Дрогобич, вул. Івана 

Франка, 24, ау. 32) 

10.00 – 10.30. Відкриття і привітання учасників конференції 

10.30 – 13.00. Пленарне засідання 

13.00 – 13.30. Презентація нових видань 

13.30 – 14.00. Екскурсія на вежу дрогобицької ратуші 

14.00 – 15.00. Перерва на обід 

15.00 – 18.00. Робота секцій (вул. Лесі Українки, 46, історичний факультет, 

ауд. 204, 302, 304) 

18.00 – 18.30. Підсумкове засідання 

18.30. Товариська зустріч 
 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв., 

доповідь на засіданні секції – до 15 хв.,   

виступ у дискусії – до 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(вул. Івана Франка, 24, ау. 32) 

 

І. УРОЧИСТА ЧАСТИНА 
 

Відкриття і привітання учасників конференції 

 

НАДІЯ СКОТНА, ректор Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор 

 

ТАРАС КУЧМА, міський голова Дрогобича 
 

ІІ. ДОПОВІДІ 

Модератор: докт. іст. наук, професор Василь Футала 

 

Литвин Микола, доктор історичних наук, професор, директор Інституту 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 

Російська гібридна війна проти України у 1917 – 1921 рр. 
 

Футала Василь, доктор історичних наук, професор кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa. 

Національна політика Польщі на західних землях України у 1920 – 1930-х рр.: 

сучасне українське бачення 
 

Кохановська Олена, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії і методики викладання навчальних дисциплін Комунального вищого 

навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 

обласної ради. 

Вплив національної політики іноземних держав на західноукраїнських 

землях на зміну гендерних ролей: історико-педагогічний аспект 
 

Ільницький Василь, доктор історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 

історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франкa. 

Боротьба радянської адміністрації проти українського визвольного руху 

у Карпатському краї ОУН засобами колективізації (1945 – 1952)  
 

Лазорак Богдан, директор КЗ ЛОР «Державний історико-культурний 

заповідник «Нагуєвичі», кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 

Банківська справа Дрогобича у 1919 – 1939 рр. та  особливості ринку 

капіталовкладень національних громад 
 

Дискусія 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВИХ ВИДАНЬ 
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

 

СЕКЦІЯ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА 

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 

 (вул. Лесі Українки, 46, ауд. 204) 

Модератор: докт. іст. наук, професор Василь Футала 

 

Янишин Богдан, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

Відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН 

України. 

Східногалицьке шкільництво автономічної доби у вибраній польській 

історіографії 

 

Ільницький Василь, доктор історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри 

історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франкa. 

Галів Микола, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Документи польської поліції про громадсько-політичні погляди 

українських та єврейських учителів Дрогобицького повіту (1925 р.) 

 

Козій Олександр, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 

Горбачик Оксана, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 

Громадсько-політична діяльність М. Стахіва у працях сучасних 

польських науковців 

 

Шалата Олег, кандидат філологічних наук, доцент кафедри порівняльної 

педагогіки і методики викладання іноземних мов Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 

Висвітлення обставин загибелі Євгена Коновальця у англомовній 

історіографії 

Марія Пиж, студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Нові джерела до історії польських гімназій міжвоєнного Дрогобича 

Наконечний Володимир, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин Київського національного університету культури і 

мистецтв. 
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Русинська спільнота міжвоєнної Польщі у висвітленні «Нашого лемка» 

 

Казан Ірина, аспірант кафедри всесвітньої історії та спеціальних 

історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

Джерела до вивчення українського національно-визвольного руху у 

Коломийській окрузі ОУН (1945 – 1952) 

 

Мельничок Юрій, аспірант кафедри історії України Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Джерела до вивчення співпраці радянських репресивно-каральних 

органів Дрогобицької області з іншими органами державної влади (1945 – 

1952) 

 

Лазорак Богдан, директор КЗ ЛОР «Державний історико-культурний 

заповідник «Нагуєвичі», кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. 

Сенсаційні матеріали з архівосховища Літературно-меморіального музею 

Івана Франка в Нагуєвичах про діяльність «освободителей» на 

Дрогобиччині у 1949 – 1957 рр. 

 

Стадницький Василь, аспірант кафедри всесвітньої історії та спеціальних 

історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка. 

 Український визвольний рух у ТВ-22 «Чорний ліс»: історіографія 

проблеми 

Кузьменко Василь, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти». 

Методологічні та методичні проблеми формування історичної пам’яті 

учнівської молоді 
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СЕКЦІЯ ІІ 

 

ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ 

ЗЕМЛЯХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 

(вул. Лесі Українки, 46, ауд. 304) 

Модератор: докт. іст. наук, доцент Василь Ільницький 

 

Кузьменко Юлія, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і 

методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти». 

Розвиток культурного простору в Західній Україні (перша половина ХХ ст.) 

 

Федьков Олександр, кандидат історичних наук, доцент, Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Соціал-демократичний рух у північному лівобережжі України та в 

суміжних регіонах Білорусі в 1905 – 1907 рр. 

 

Галів Микола, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Хомич Леся, науковий співробітник Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Антисемітські ідеї в освітньому середовищі Східної Галичини початку 

ХХ ст.: на прикладі етнорелігійного конфлікту у школах Борислава (1909 – 

1910 рр.)  

 

Микола Пантюк, доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи, 

професор кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франкa. 

Освітній закон С. Грабського 1924 р.: передумови і наслідки 

впровадження 

 

Гриневич Тарас, кандидат історичних наук, старший викладач Інститут 

підприємництва та перспективних технологій, Національний університет 

«Львівська політехніка». 

Націонал-демократичний рух та національне питання у ІІ речі 

посполитій 

 

Медвідь Оксана, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 
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Посольські виступи Дмитра Палієва у парламенті Другої речі посполитої 

 

Невмержицька Олена, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франкa. 

Освітня реформа 1932 р. у Другій речі посполитій: законодавчі засади та 

особливості реалізації 

 

Фуртій Володимир, аспірант кафедри туристичної інфраструктури та 

сервісу ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Державне регулювання туристичною галуззю на Закарпатті урядом 

Чехословаччини 1920 – 1930-х рр. 
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СЕКЦІЯ ІІІ 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 

НА НАЦІОНАЛЬНІ ГРОМАДИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ  

(перша половина ХХ ст.) 

(вул. Лесі Українки, 46, ауд. 302) 

Модератор: докт. іст. наук, професор Роман Корсак  

 

Корсак Роман, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

туристичної інфраструктури та сервісу ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». 

Місце Підкарпатської Русі у зовнішній політиці Чехословаччини 1919 – 

1938 рр. 

 

Годя Іван, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичної 

інфраструктури та сервісу ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Підкарпатська Русь у зовнішньоекономічній концепції Чехословаччини 

(1920 – 1930-ті рр.) 

 

Попп Руслана, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa. 

Походжай Остап, аспірант кафедри історії України Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франкa. 

Населення Дрогобича у 30 – 50-ті рр. ХХ ст.: етнодемографічна 

характеристика 

 

 Вурловська Марія, аспірант кафедри всесвітньої історії та спеціальних 

історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного  університету 

імені Івана Франка. 

Нацистський терор проти євреїв Дрогобича (історія родини Дрімерів) 

 

Гриник Лілія, студентка 4 курсу історичного факультету Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Боротьба радянських репресивно-каральних органів із легальними 

молодіжними оунівськими організація на Дрогобиччині (1945 – 1949) 

 

Романюк Михайло, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України. 
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Форми і методи боротьби радянської репресивно-каральної системи із 

українським визвольним рухом у Львівському краї ОУН (1945 – 1955) 

 

Поверло Ольга, студентка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Використання радянською репресивно-каральною системою 

депортаційних засобів у боротьбі проти українського визвольного руху 
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СЕКЦІЯ ІV 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ НА ЗАХІДНИХ 

ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ У РЕФЛЕКСІЯХ СУЧАСНИКІВ 

(вул. Лесі Українки, 46, ауд. 303) 

Модератор: докт. іст. наук, професор Віталій Тельвак  

 

Тельвак Віталій, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої 

історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франкa. 

Школа чи театр? Культурна політика на східногалицьких землях на 

початку ХХ століття в дискусіях української інтелігенції 

 

Галик Володимир, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри 

всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франкa. 

Участь дрогобицьких юристів єврейського походження у розв’язанні 

особистих та юридичному врегулюванні родинних проблем Івана Франка 

(за матеріалами листів Сальо Ґайнсберґа, Ісаака Тіґермана та Ізидора 

Ляутербаха до українського вченого) 

 

Драган Володимир, аспірант кафедри всесвітньої історії  та спеціальних 

історичних дисциплін  Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франкa  

Соціально-економічне становище Дрогобицького повіту в останній чверті 

ХІХ – на початку ХХ ст.: за матеріалами сюжетної лінії художніх творів 

Стефана Коваліва 

 

Білобровець Ольга, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Польська суспільно-політична думка в Україні щодо політики галицьких 

партій у вирішенні польського питання (1914 – 1916 рр.) 

 

Галів Микола, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Національно-політичні погляди у науковому наративі польских істориків 

освіти та педагогічної думки міжвоєнного періоду 

 

Батюк Тарас, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa. 

«Не гасіть світла!»: освітня політика Другої речі посполитої в 

публіцистиці Мирона Кордуби 
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Нагай Дмитро, студент другого (магістерського) рівня вищої освіти 

історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. 

Військово-політична діяльність Євгена Коновальця (1920 – 1938) 

 

Огар Анна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних 

дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Нацистська політика щодо українців, поляків та євреїв (1939 – 1945 рр.) у 

спогадах Володимира Кубійовича 

 

Слюсаренко Ніна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного 

університету. 

Формування історичної свідомості студентської молоді на прикладі 

вивчення української публіцистики першої половини ХХ ст. стосовно 

зовнішньополітичної концепції Російської імперії щодо Карпатської Русі. 
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