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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Аксьонова Наталя – доцентка кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету 

міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу, доцентка кафедри українознавства 

філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

кандидатка історичних наук, секретар оргкомітету; 

 

Величко Ганна – голова громадської організації «Український меморіал» в Пардубице, судовий 

перекладач Міністерства юстиції Чеської Республіки, співголова оргкомітету; 

 

Винниченко Ігор – директор Інституту досліджень діаспори (Київ), доцент кафедри країнознавства 

та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, канд. геогр. наук; 

 

Коваль Роман – президент Історичного клубу «Холодний Яр», член Національної спілки 

письменників України, член Національної спілки журналістів України, академік Національної 

академії наук вищої освіти України; 

 

Окопна Тетяна – перший секретар Посольства України в Чеській Республіці 

 

Парфіненко Анатолій – завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. іст. наук; 

 

Рєзніков Валерій – декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, 

професор кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор з державного управління, канд. економ. 

наук, співголова оргкомітету; 

 

Хланьова Тереза – голова Чеської асоціації україністів, керівник семінару з україністики Інституту 

східноєвропейських досліджень Філологічного факультету Карлового університету в Празі, Ph.D. 

 

Усатий Віталій – Тимчасовий повірений України в Чеській Республіці 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вітальне слово – 10 хвилин 

Виступ на пленарному засіданні – 20 хвилин 

Виступ на секційному засіданні – 10 хвилин 

Презентація – 10 хвилин 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
25 листопада 10.00-12.00 за київським часом 

 
Підключитися до конференції у ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/7930953840?pwd=ZnpEMjg1VGlhVW5xUFhYcUhzRFdZdz0 
Ідентифікатор конференції Zoom: 793 095 3840; код доступу: 5hXkafeB 
Модерують: Ганна Величко, Наталя Аксьонова 

 
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА 
 

Тимчасово повірений у справах України в Чеській Республіці  
Віталій Усатий 

 
Мер міста Подєбради  
Ярослав Червінка 

 
Директор інституту Східноєвропейських досліджень Карлового університету  

Mgr. Станіслав Туміс, Ph.D. 
 

Декан факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор з державного управління, кандидат 

економічних наук  
Валерій Рєзніков 

 
Завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат історичних наук  
Анатолій Парфіненко 

 
ДОПОВІДІ 

 
Ганна Величко 

ГО «Український меморіал» в Пардубице 
Започаткування, етапи розвитку та діяльність Української господарської  

академії в Подєбрадах (16.05.1922 – 15.03.1935) 
 

Ірина Матяш 
докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця відділу історії 

міжнародних відносин та зовнішньої політики України  
Інститут історії України НАН України 

професор Центру студій Східної Європи Варшавського університету 
Місця пам’яті української дипломатії в Чехії: маркування місць пам’яті України за 

кордоном як завдання публічної дипломатії 
 

Тетяна Боряк 
кандидатка історичних наук, доцентка, дослідниця  

Вільнюський університет (Литва) 
Празький архів української еміграції міжвоєнного періоду як феномен вітчизняної 

культури, науки, історії та архівістики 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

Секція 1 
НАУКОВА, ТЕРМІНОЛОГІЧНА, ІНЖЕНЕРНА ТА КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ І ВИПУСКНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ТА ЇЇ НАСТУПНИКІВ: УКРАЇНСЬКОГО ТЕХНІЧНО-

ГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПОЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ У ПОДЄБРАДАХ, 
МЮНХЕНІ ТА НЬЮ-ЙОРКУ 

 
25 листопада 12.00-15.00 за київським часом 

Підключитися до конференції у ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/7930953840?pwd=ZnpEMjg1VGlhVW5xUFhYcUhzRFdZdz0 
Ідентифікатор конференції Zoom: 793 095 3840; код доступу: 5hXkafeB 
 
Модерують: голова секції Ганна Величко, секретар секції Ольга Зубко 

 
ДОПОВІДІ 

 
Наталя Аксьонова 

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Організація навчальних екскурсій в Українській господарській академії 
 

Галина Бондаренко 
кандидатка історичних наук, провідна наукова співробітниця 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені  
М. Т. Рильського НАН України 

Українська культурно-просвітницька діяльність  
Федора Щербини. Повернення спадщини 

 
Валерій Власенко  

кандидат історичних наук, доцент 
Сумський державний університет 

Кость Мацієвич – професор УГА/УТГІ 
 

Руслана Давидюк 
докторка історичних наук, професорка 

Рівненський державний гуманітарний університет 
Повпреди українства: викладачі та випускники УГА в Подєбрадах 

 у Волинському воєводстві 
 

Ольга Зубко 
кандидатка історичних наук 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця) 
Українська господарська академія в Подєбрадах: мереживо людських доль 

 
Світлана Іваницька 

докторка історичних наук, доцентка 
Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія (м. Запоріжжя) 

«Історія, перевірена сучасністю…»: підручник професора Української господарської академії 
в Подєбрадах Максима Славінського як досвід національного наративу (1933-34 рр.) 

 
Олександр Кравчук  

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії 
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського 

Становлення Української господарської академії у Подєбрадах 
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Petr Kalina 
PhDr. Ph.D, odborný asistent Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta 

Masarykov univerzit 
Činnost Ukrajinského akademického sboru Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech 

 
Ганна Карась 

докторка мистецтвознавства, професорка 
кафедри методики музичного виховання та диригування 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 
Українська культура в життєдіяльності студентів Української господарської академії в 

Подєбрадах як фактор збереження національної ідентичності 
 

Сергій Корновенко 
доктор історичних наук, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 

Олексій Компанієць 
аспірант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

Відображення ідей українського та чехословацького аграризму у поглядах Г. Сіманціва 
 

Юлія Новохацька  
вчителька історії 

КЗ Зідьківський ліцей імені Г. І. Ковтуна 
Від Змієва до Подєбрад: доля хіміка Миколи Зайцева 

 
Сергій Редька 

Аспірант 
Національна Наукова Сільськогосподарська Бібліотека НААНУ 

Становлення Української господарської академії в Подєбрадах 
 

Інна Старовойтенко 
кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу  

джерелознавства новітньої історії України  
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України 

Термінологічна комісія УГА: склад, завдання, основні проєкти 
 

Олександр Уткін 
доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник  

сектору архівознавства та документознавства 
Інститут історії аграрної науки освіти і техніки Національної Академії аграрних наук України 

Професор П. Є. Андрієвський: життєдіяльність в еміграції 
 

Віталій Хоменко  
кандидат історичних наук 

Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж СумДУ 
Євген Чикаленко у діяльності Української господарської академії в Подєбрадах 

 
Ганна Хроболова  

спеціалістка 
Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Архів та бібліотека УТГІ в НУ «Києво-Могилянська академія» 
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Секція 2  
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ МІЖВОЄННОГО 

ПЕРІОДУ ЯК НАРІЖНИЙ КАМІНЬ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
 

25 листопада 12.00-15.00 за київським часом 
Підключитися до конференції у ZOOM  
https://us06web.zoom.us/j/83879937303?pwd=U0VlRFVwV2svMk1hc1NrNXdZNCtEZz09&fbclid=Iw
AR2ARkZdsWh0v5MX3bPG_YpmGbh1wo2OoBgLu7UUnWZx5ctUJUx-rUfHy2Q 
Ідентифікатор конференції Zoom: 838 7993 7303; код доступу: 425697 
 
Модерують: голова секції Яна Тимошенко, секретар секції Олексій Севрук 

 
ДОПОВІДІ 

 
Валерія Баранова 

докторка економічних наук, доцентка, професорка кафедри туристичного бізнесу та 
країнознавства 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
Економічні чинники згуртованості українських емігрантів міжвоєнного  

періоду в Чехословаччині 
 

Наталя Булик 
кандидатка історичних наук, завідувачка відділу археології 

Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України 
Принагідний досвід: теренові студії Ярослава Пастернака на  

Празькому граді та у княжому Галичі 
 

Сергій Ганус 
старший викладач кафедри модерної історії України і зарубіжних країн 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
У пошуках вигаданої слов’янської Атлантиди: претексти і контексти сучасних російських 

студій Підкарпатської Русі 
 

Юліана Довбня 
студентка факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
Сучасна українська еміграція до Чеської республіки: історичні паралелі та культурні реалії 

 
Олена Дудка 

старший викладач кафедри української мови 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Образ рідної землі в поезії Євгена Маланюка (на матеріалі збірки «Поезії») 
 

Віолетта Дутчак 
докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка кафедри музичної  

україністики та народно-інструментального мистецтва 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) 

Бандурне мистецтво Чехословаччини міжвоєнного періоду (20-30 рр. ХХ ст.):  
постаті, ідеї, здобутки 

 
Олександр Курінной 

студент Навчально-наукового інституту права 
Сумський державний університет 

Всеслов’янське джемборі в Празі на сторінках української періодики 
 

Ігор Ліхтей 
кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Античності, Середньовіччя та історії 

України домодерної доби 
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ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
Діяльність Михайла Новаковського в товаристві «Просвіта» на Закарпатті  

на початку двадцятих років ХХ ст. 
 

Марія Майороші 
кандидат історичних наук, директор музею історії 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Державно-церковні взаємини у Чехословаччині в міжвоєнний період (на прикладі 
Мукачівської греко-католицької єпархії) 

 
Ірина Малацай 

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії  
Центральної та Східної Європи історичного факультету 

Київський національний університет імені тараса Шевченка 
Діяльність української гімназії в Чехословаччині у 20-30-ті роки ХХ ст. 

 
Ольга Малюта 

кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри міжнародних відносин та туризму 
Київський міжнародний університет 

Економічна дипломатія України в Чехословаччині у забезпеченні безпеки та відновленні 
української національної державності у міжвоєнний період 

 
Євгенія Новікова 

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Еволюція образу Тараса Шевченка в есеїстиці Євгена Маланюка (на матеріалі збірки 
«Книга спостережень» 

 
Володимир Петегирич 
науковий співробітник 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 
Українські археологи Левко Чикаленко та Іван Борковський у Чехословаччині в 

міжвоєнний період 
 

Alexej Sevruk 
Ph. D. archivář 

Památník národního písemnictví 
Jevhen Malaňuk v dopisech Josefu Svatopluku Macharovi 

 
Яна Тимошенко 

Завідувач науково-дослідного та експозиційного відділу «Меморіальний  
будинок-музей Д.І. Яворницького» 

КЗК «Дніпропетровський національний історичний музей  
імені Д. І. Яворницького» ДОР 

Співробітниця 
Національний музей Чеської Республіки (Národní muzeum) 

«Катеринославський курінь» «Подєбрадського полку» УНР 
 

Людмила Чекаленко 
докторка політичних наук, професорка, наукова співробітниця 

Інститут всесвітньої історії НАН України 
Закордонні українці: характеристика діяльності 

 
Ілля Шевяков  

магістрант кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
Політичні зв’язки Чехії й України: спадок політики Масарика vs радянський спадок  
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Секція 3  
УКРАЇНСЬКІ АДРЕСИ В ЧЕХІЇ ТА ЧЕСЬКІ АДРЕСИ В УКРАЇНІ  

ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ОБОХ КРАЇН 
25 листопада 12.00-15.00 за київським часом 

 
Підключитися до конференції у ZOOM  
https://cesnet.zoom.us/j/95721273158?pwd=aXg5T1IrV01BZ213NFZIa1ZRaUIzQT09  
Ідентифікатор конференції Zoom: 957 2127 3158; код доступу: 268345 
 
Модерують: голова секції Ігор Винниченко, секретар секції Тереза Хланьова 

 
ДОПОВІДІ 

 
Людмила Архипова 

докторка технічних наук, професорка, завідувачка катедри туризму 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Ганна Ковтун 
студентка катедри країнознавства та туризму  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Ігор Винниченко 

кандидат географічних наук, директор Інституту досліджень діаспори (Київ) 
Київ – «батьківщина» чехословацьких війська та банківської справи 

 
Іван Байда 

студент факультету історії, політології та міжнародних відносин 
Рівненський державний гуманітарний університет 

Зародження дипломатичних, культурних та церковних зв’язки між Україною та Чехією 
 

Ігор Винниченко 
кандидат географічних наук, директор Інституту досліджень діаспори (Київ) 

«Чеські квартали» Закарпаття 
 

Ганна Гапоненко 
кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Олена Євтушенко 
кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Ірина Шамара 
кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
Україна та Чехія: можливості ефективної туристичної взаємодії 

 
Сергій Лиман 

доктор історичних наук, професор, професор кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Ізмаїл Іванович Срезневський та Чехія: з історії його наукової подорожі 1839-1842 рр. 
 

Ольга Любіцева 
докторка географічних наук, професорка, завідувачка катедри країнознавства та туризму 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Ігор Винниченко 

кандидат географічних наук, директор Інституту досліджень діаспори (Київ) 
До питання про створення енциклопедії «Чехи в Україні» 

 
Олексій Лях-Породько 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри  
історії та теорії олімпійського спорту 

Національний університет фізичного виховання та спорту України 
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Участь українських соколів у Всесокільських зльотах у Празі (1920-1938 рр.)  
як елемент державотворення України 

 
Світлана Мотрук 

кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка кафедри історії Центральної  
та Східної Європи історичного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Чеський чинник в історії Києва: політичний та соціокультурний аспекти 

 
Ірина Панова 

кандидатка економічних наук, доцентка кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Проблеми та перспективи українсько-чеського двостороннього співробітництва 
 

Анатолій Парфіненко 
кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
Сучасний стан та перспективи двохстороньої співпраці України з Чехією  

в галузі культури та туризму 
 

Ірина Петренко 
докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук 

Полтавський університет економіки і торгівлі 
Ігор Винниченко 

кандидат географічних наук, директор Інституту досліджень діаспори (Київ) 
Чехи в науковому та мистецькому просторах України: ретроспектива 

 
Лариса Поліщук 

кандидатка технічних наук, викладачка 
Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій 

Інна Тищук 
кандидатка технічних наук, наукова співробітниця 

Інститут досліджень діаспори (Київ) 
Ігор Винниченко 

кандидат географічних наук, директор Інституту досліджень діаспори (Київ) 
Чеські адреси Волині 

 
Галина Стоянова 

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри археології, етнології та всесвітньої історії 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

Чехи на Півдні України: історія та сучасність 
 

Вячеслав Ціватий  
кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України 

член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Культурна дипломатія Чеської Республіки в публічному просторі ХХІ століття: інновації, 
комунікативно-культурна пам’ять і комеморативні практики 

 
Яненко Анна 

кандидатка історичних наук, заступниця начальника науково-дослідного  
відділу історії та археології 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 
Кабінет антропології ім. Ф. Вовка:  

чесько-українські наукові зв’язки археологів у 1920-х – на початку 1930-х рр. 
 
  



10 
 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
25 листопада 15.00-16.00 за київським часом 

 
Підключитися до конференції у ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/7930953840?pwd=ZnpEMjg1VGlhVW5xUFhYcUhzRFdZdz0 
Ідентифікатор конференції Zoom: 793 095 3840; код доступу: 5hXkafeB  
Модерує: Наталя Аксьонова  

 
ДОПОВІДІ 

 
Степан Віднянський 

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України завідувач відділу історії 
міжнародних відносин і зовнішньої політики України 

Інститут історії України НАН України (Київ) 
Українська еміграція в міжвоєнній Чехословаччині та значення її діяльності для 

актуалізації українського питання в Європі 
 

Анжела Савченко 
директорка туристичної компанії «Київські фрески» 

Інтелектуальна подорож пам’ятними місцями українців у Чехії: місія здійсненна 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 

Ганна Карась Перша українська професійна жінка-диригентка 
 

Карась Г. Платонида Щуровська-
Россіневич – перша українська 
професійна хорова диригентка: 
монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 
2022.  427 с. 

 
 
 

Роман Коваль Подєбрадське диво української еміграції 
 

 

Коваль Р., Моренець В. 
«Подєбрадський полк» Армії 
УНР. Том 1. Київ: Історичний 
клуб «Холодний Яр», Орієнтир, 
2015. 376 с. 
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Коваль Р., Моренець В., Юзич Ю. 
«Подєбрадський полк» Армії УНР. Том 2. Київ: 
Історичний клуб «Холодний Яр», Орієнтир, 2017.  
375 с.  

 

Коваль Р., Моренець В., Юзич Ю. 
«Подєбрадський полк» Армії УНР. Том 3.  Київ: 
Історичний клуб «Холодний Яр», Орієнтир, 2020. 
505 с.  

 
Валерій Власенко Презентація проекту «Сергій Тимошенко. Повернення» 
 
Сергій Тимошенко. 
Повернення / за загальною 
редакцією О. Михайлишин. 
Харків: Раритети України, 
2021. 288 с. 408 іл. 

   

  
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 



 
 

 

 

 


