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Порядок проведення

Всеукраїнської наукової конференції 
«Український національний рух: історія і сучасність»

30 січня 2009 р.

9.00 — 9.45  реєстрація учасників конференції

10.00 — 14.00 пленарне засідання конференції
   (актова зала Національного університету  
   «Острозька академія»)

14.00 — 15.00  обід в їдальні (студентське містечко)

15.00 — 17.30 робота секцій

17.30 — 18.00  підведення підсумків роботи
   конференції

18.30 — 20.00  вечеря в їдальні
   (студентське містечко)

Регламент роботи конференції:
Доповіді — до 20 хв.
Виступи — до 10 хв.
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ОРгаНізаційНий кОмітет

Пасічник Ігор Демидович
ректор Національного університету «Острозька акаде-
мія», заслужений працівник освіти України, доктор пси-
хологічних наук, професор (голова)

Корнійчук Олександр Васильович
перший заступник міського голови Острога

Грищук Микола Володимирович
проректор Національного університету «Острозька ака-
демія», заслужений працівник освіти України, кандидат 
політичних наук, доцент

Забілий Руслан Володимирович
директор центру досліджень визвольного руху

Калька Ярослав Зіновійович
голова Острозької районної організації конгресу укра-
їнських націоналістів

Трофимович Володимир Васильович
завідувач кафедри історії Національного університету 
«Острозька академія», заслужений працівник освіти 
України, доктор історичних наук, професор (відпові-
дальний секретар)

Ремарчук Тарас Ігорович
аспірант кафедри історії Національного університету 
«Острозька академія»
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Пленарне засідання
30 січня 2009 року

10.00 — 14.00 — пленарне засідання (актова зала 
Національного університету «Острозька академія»).

Вступне слово
Ректор Національного університету 
«Острозька академія», заслужений працівник 
освіти України, доктор психологічних наук, 
професор
Ігор Пасічник

Вітання учасникам конференції

Тарас Пустовіт   міський голова Острога

Микола Пшевлоцький  член президії головного
    Проводу кУН, кандидат
    географічних наук, доцент

Олег Тягнибок   голова ВО «Свобода».

Євген Жоленяк   член братства ветеранів ОУН-УПа
    селища Оженин Острозького р-ну

Степан Бандера   журналіст
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Доповіді

ОУН і Степан Бандера — невід’ємна частина 
української історії. 

Володимир трофимович — завідувач кафедри історії На-
ціонального університету «Острозька академія», доктор істо-
ричних наук, професор.

Криза українського націоналізму наприкінці 
ХХ — на початку ХХІ століть і шляхи вдоскона-
лення націоналістичної ідеології. 

костянтин Бондаренко — директор київського інститу-
ту проблем управління ім. Л. горшеніна, кандидат історичних 
наук, доцент.

Деякі методологічні аспекти дослідження історії 
українського національно-визвольного руху се-
редини ХХ ст. 

Олександр Лисенко — завідувач відділу історії України 
періоду Другої світової війни інституту історії України НаН 
України, доктор історичних наук, професор.

Проблема ОУН і УПА як виклик для україн-
ського суспільства та вітчизняної історіографії. 

ігор ільюшин — завідувач кафедри міжнародних відносин 
київського славістичного університету, доктор історичних 
наук, професор.

Тактика і методи оперативно-військових дій 
радянської сторони в протиборстві з підпіллям 
ОУН у Західній Україні. 1944—1954 рр. 

Дмитро Вєдєнєєв — завідувач кафедри оперативного мис-
тецтва та історії спецслужб Національної академії Служби 
безпеки України, доктор історичних наук, професор.
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Повстанське запілля в умовах «великої блокади». 
галина Стародубець — професор кафедри економічної те-
орії та історії Національного аграрного університету (м. Біла 
церква), доктор історичних наук, професор.

Презентація видання «Життя і діяльність Сте-
пана Бандери: документи і матеріали».

(Упорядник і відповідальний редактор м. Р. Посівнич).— тер-
нопіль: астон, 2008. — 448 с.

Виставка одностроїв УПА.
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Секція 1
УКРАїНСьКий НАцІОНАльНО-ВиЗВОльНий 
РУХ У МІЖВОЄННий І ВОЄННий ПеРІОДи

керівник — кандидат історичних наук, професор кафедри 
новітньої історії України Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки Микола Кучерепа.

Секретар — кандидат історичних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин та країнознавства Національного уні-
верситету «Острозька академія» Іван Шишкін.

1. Володимир Борщевич — кандидат історичних наук, доцент, докто-
рант Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Рівне).

Терор українського підпілля проти Автономної 
церкви на Волині: історія однієї вигадки.

2. Віталій Бондарчук — студент факультету міжнародних відносин 
Національного університету «Острозька академія» (м. Острог).

Діяльність ОУН на Південній Волині в 1939—
1941 рр.

3. Микола Галів — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри нової і 
новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені івана Франка (м. Дрогобич).

Бойовий шлях куреня УПА «Бойки». 1944—
1945  рр.

4. Олександр Дарованець — кандидат історичних наук, вчитель Бо-
рівської зОШ Рокитнівського району Рівненської області (с. карпилівка 
Рокитнівського району).

Видатні діячі ОУН луччини міжвоєнного періоду.
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5. Анатолій Каляєв — кандидат історичних наук, доцент Львівсько-
го регіонального інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президенті України (м. Львів).

Військово-політична діяльність Євгена Коно-
вальця.

6. Микола Кучерепа — кандидат історичних наук, професор кафедри 
новітньої історії України Волинського національного університету імені 
Лесі Українки (м. Луцьк).

Оунівське підпілля на Волині. 1939—1941 рр.

7. Артур луньков — кандидат історичних наук, начальник факультету 
Львівського військового інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного На-
ціонального університету «Львівська політехніка» (м. Львів). 

Військова діяльність ОУН в 1939—1941 рр.

8. Микола Посівнич — президент Благодійного громадського фонду 
«Літопис УПа» імені Василя макара (м. Львів).

Постать Степана Бандери під час Варшавського 
і львівського судових процесів 1935—1936 рр.

9. Андрій Руккас — кандидат історичних наук, доцент кафедри істо-
рії слов’ян київського національного університету імені тараса Шевченка 
(м. київ). 

Острог і Острожчина у вересні 1939 р.

10. Володимир Семистяга — кандидат історичних наук, доцент 
Луганського національного університету імені тараса Шевченка (м. Лу-
ганськ).

Національно-визвольний та культурно-освітній 
рух на луганщині в роки гітлерівської окупації.

11. Олександра Стасюк — кандидат історичних наук, старший на-
уковий співробітник інституту українознавства імені івана крип’якевича 
НаН України (м. Львів).

ОУН і голодомори.
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12. Андрій Стрижак — студент факультету міжнародних відносин На-
ціонального університету «Острозька академія» (м. Острог).

Ситуативний союз ОУН з гітлерівською Німеч-
чиною. 1939—1941 рр.

13. Павло Ткачук — кандидат історичних наук, професор, начальник 
Львівського військового інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного На-
ціонального університету «Львівська політехніка» (м. Львів).

Використання військового досвіду національно-
визвольних змагань 1917—1920 рр. у діяльності 
ОУН і УПА.

14. лілія Трофимович — викладач Львівського військового інституту 
імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету «Львівська 
політехніка» (м. Львів).

ОУН і Карпатська Україна. 1938—1939 рр.

15. Іван Шишкін — кандидат історичних наук, доцент кафедри міжна-
родних відносин і країнознавства Національного університету «Острозька 
академія» (м. Острог).

Особливості переговорного процесу між 
представниками українського національно-
визвольного руху і польським рухом опору в 
роки Другої світової війни.
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Секція 2
ПРОТиСТОЯННЯ УКРАїНСьКиХ НАцІОНАлІС-
ТІВ І РАДЯНСьКОї ВлАДи У ПОВОЄННий Пе-
РІОД.

керівник — кандидат історичних наук, керівник цен-
тру вивчення документів з історії визвольного руху галузе-
вого державного архіву Служби Безпеки України Олек-
сандр Іщук.

Секретар — кандидат історичних наук, старший викладач 
кременецького гуманітарно-педагогічного інституту імені та-
раса Шевченка Валентин Мазурок.

1. Ярослав Антонюк — аспірант кафедри історії Національного уні-
верситету «Острозька академія» (м. Луцьк).

Діяльність радянської агентури в підпіллі ОУН і 
УПА на Волині в 1944—1949 рр.

2. Олег Дмитерко — кандидат історичних наук (м. Болехів івано-
Франківської області).

Пропагандистська діяльність ОУН у післявоєн-
ний період.

3. Василь Ільницький — аспірант кафедри нової і новітньої історії 
України Дрогобицького державного педагогічного університету імені івана 
Франка. (м. Дрогобич).

Використання радянськими карально-
репресивними органами спецзасобів у боротьбі 
проти визвольного руху в Дрогобицькій облас-
ті (середина 40-х — перша половина 50-х років 
ХХ століття).
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4. Олександр Іщук — кандидат історичних наук, керівник центру ви-
вчення документів з історії визвольного руху галузевого державного архіву 
Служби Безпеки України; Наталія Ніколаєва — кандидат історичних наук, 
науковий співробітник історичного факультету київського національного 
університету імені тараса Шевченка (м. київ).

Діяльність Проводу ОУН на північно-західних 
українських землях. 1948—1953 рр.

5. Валентин Мазурок — кандидат історичних наук, старший викладач 
кременецького гуманітарно-педагогічного інституту імені тараса Шевчен-
ка (м. кременець).

Протистояння українського націоналістичного 
підпілля і радянської влади у 1949—1950-х рр.

6. Ігор Марчук — завідувач відділу інституту дослідів Волині Рівнен-
ського обласного краєзнавчого музею (м. Рівне).

ліквідація радянськими карально-
репресивними органами Подільського КП ОУН 
(1944—1955 рр.).

7. Микола Руцький — краєзнавець (м. Нетішин).
Боротьба ОУН і УПА за Українську державу на 
Славутчині.
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Секція 3
ІДеОлОГІЯ ОУН. ОУН І СТеПАН БАНДеРА В 
ДЖеРелАХ, ІСТОРІОГРАфІї, СУСПІльНО-
ПОлІТичНОМУ І ДУХОВНО-КУльТУРНОМУ 
ЖиТТІ УКРАїНи.

керівник — кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-
торії, теорії та практики культури Національного університету 
«Львівська політехніка» Ігор Гаврилів.

Секретар — кандидат політичних наук, старший викладач 
кафедри політології Національного університету «Острозька 
академія» Андрій Рибак.

1. Володимир Баран — доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри новітньої історії України Волинського національного університету 
імені Лесі Українки (м. Луцьк).

Джерела до вивчення українського національ-
ного руху в 1939—1941 рр.

2. Ігор Гаврилів — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, 
теорії та практики культури Національного університету «Львівська полі-
техніка» (м. Львів). 

До питання теорії та практики державотворен-
ня ОУН: візії сучасних наукових досліджень.

3. Микола Грищук — кандидат політичних наук, доцент, проректор 
Національного університету «Острозька академія» (м. Острог).

Український національний рух і розвиток місце-
вого самоврядування.

4. Марія Денисюк — аспірант кафедри історії Національного універ-
ситету «Острозька академія» (м. Острог).

Діаспорна історіографія про діяльність ОУН.
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5. Андрій Жив’юк — кандидат історичних наук, доцент, завідувач ка-
федри історії України міжнародного економіко-гуманітарного університе-
ту імені Степана Дем’янюка (м. Рівне).

Ідеологічні кампанії радянської влади проти 
«українського буржуазного націоналізму» (на 
прикладі с. Дермань Здолбунівського району).

6. Руслан Забілий — директор центру досліджень визвольного руху, 
молодший науковий співробітник відділу новітньої історії України інститу-
ту українознавства імені івана крип’якевича НаН України (м. Львів). 

Матеріали з дослідження біографії Степана Бан-
дери в архіві цДВР.

7. Віталій Ковальчук — кандидат політичних наук, доцент, декан правни-
чого факультету Національного університету «Острозька академія» (м. Острог). 

Питання легітимності державної влади в умовах 
сучасного державотворення в Україні.

8. Володимир Ковальчук — кандидат історичних наук, старший на-
уковий співробітник відділу джерел з новітньої історії України інституту 
української археографії та джерелознавства імені михайла грушевського 
НаН України.

Перебільшення, приписи, замовчування (як авто-
ри документів про УПА спотворювали історію).

9. Олександр Марущенко — кандидат історичних наук, доцент, за-
відувач кафедри історіографії та джерелознавства Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя Стефаника (м. івано-Франківськ). 

Український національно-визвольний рух в 
роки Другої світової війни в сучасній вітчизня-
ній історіографії.

10. Володимир Марчук — кандидат історичних наук, старший науко-
вий співробітник Державного архіву Рівненської області (м. Рівне). 

Радянські методи боротьби з українським 
національно-визвольним рухом (за матеріалами 
1944—1945 рр. з Рівненської області).
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11. Іван Патриляк — кандидат історичних наук, доцент кафедри но-
вітньої історії України київського національного університету імені тараса 
Шевченка (м. київ).

Оцінка УПА в документах німецької окупа-
ційної адміністрації та німецьких спецслужб. 
1943—1944 рр.

12. Тарас Ремарчук — аспірант кафедри історії Національного універ-
ситету «Острозька академія» (м. Острог).

Звітна документація радянських органів львів-
щини про боротьбу з ОУН і УПА як джерело до 
вивчення історії українського визвольного руху.

13. Андрій Рибак — кандидат політичних наук, старший викладач 
кафедри політології Національного університету «Острозька академія» 
(м. Острог).

Революційний український націоналізм проти 
більшовизму: боротьба на ідейному фронті.

14. Сергій Рибачок — магістр історії, здобувач кафедри політології 
Національного університету «Острозька академія» (м. Острог).

Відображення ідеологічних засад ОУН у програ-
мах правих політичних партій сучасної Украї-
ни.

15. Тетяна Самсонюк — провідний спеціаліст відділу використання 
інформації Державного архіву Рівненської області (м. Рівне).

Боротьба більшовицького режиму з ОУН напе-
редодні німецько-радянської війни ( за матеріа-
лами з Рівненської області).

16. Василь Стефанів — науковий співробітник центру досліджень ви-
звольного руху (м. Львів).

Порівняльний аналіз поглядів Дмитра Донцова 
і Степана Бандери на релігійне питання у між-
воєнному періоді.
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17. Василь Токарський — магістр історії, здобувач кафедри новіт-
ньої історії України Волинського національного університету імені Лесі 
Українки (м. Луцьк).

Український національний рух у 1939—1941 рр.: 
історіографія проблеми.

18. Василь футала —кандидат історичних наук, доцент, завідувач ка-
федри нової і новітньої історії України Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені івана Франка.

Відображення в зарубіжній історичній літерату-
рі зовнішньополітичної діяльності УВО й ОУН у 
1920-х—1930-х рр.




