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Порушена дискусія довкола присвоєння стадіону в м. Тернополі імені 
Романа Шухевича вчергове актуалізувала необхідність виваженого 
наукового діалогу щодо історії Українського визвольного руху періоду 
Другої світової війни. Складовою цього діалогу повинні стати також питання 
інструменталізації пам'яті про ті чи інші сторінки історії руху та його 
персоналій пропагандами різних політичних сил у минулому та у 
сьогоденні.

Місце проведення: 
Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, ауд. 178.
Формат конференції:
Послідовні дискусійні панелі із прямою трансляцією у мережі інтернет.
У кожній панелі беруть участь: модератор, 3 – 4 спікери, 1-2 

дискутанти. 
Тривалість панельної дискусії – 2 години (регламент виступу спікерів 

до 20 хв, дискутанта – 10 хв.).

Розклад:
15 квітня
11.00 – 11.30 – Пленарне засідання
11.30 – 13.30 – Панельна дискусія №1
13.30 – 14.00 – Перерва
14.00 – 16.00 – Панельна дискусія №2
16.00 – 16.30 – Перерва
16.30 – 18.30 – Панельна дискусія №3
16 квітня
10.00 – 12.00 – Панельна дискусія №4
12.00 – 12.30 – Перерва
12.30 – 14.30 – Панельна дискусія №5
14.30 – 15.00 – Брифінг



Пленарне засідання.         15 квітня         11.00 -11.30       (178 ауд.)
Євген Корнійчук – Посол України в Ізраїлі
Сергій Надал – міський голова Тернополя
Богдан Буяк – Ректор Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка
Іван Патриляк – декан історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка
Володимир Тиліщак – Заступник голови Українського інституту 

національної пам'яті
Олексій Кайзер – голова Тернопільської обласної організації « Єврейська 

община»
Федір Полянський – директор Державного архіву Тернопільської області

Панельна дискусія №1.          15 квітня       11.30-13.30        (178 ауд.) 
РОМАН ШУХЕВИЧ В ІСТОРІЇ ТА ПАМ'ЯТІ: 
МІЖ МІФОМ ТА РЕАЛЬНІСТЮ
Модератор – Богдан Галайко, кандидат історичних наук, начальник 

Центрального міжрегіонального відділу, Український інститут національної 
пам'яті (Київ).

спікери:
Іван Патриляк, доктор історичних наук, професор, декан історичного 

факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ). 
Олеся Ісаюк, кандидат історичних наук, наукова співробітниця, 

Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» 
у Львові (Львів).

Сергій Адамович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та історії держави і права, Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника (Івано-Франківськ), (онлайн).

Микола Посівнич, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (Львів).

Дискутанти:
Олександр Зайцев, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

нової та новітньої історії України, Український католицький університет (Львів), 
(онлайн).

Волянюк Сергій, кандидат історичних наук, заступник директора, Музей 
національно-визвольної боротьби м. Тернопіль (Тернопіль).

Перерва 13.30-14.00



Панельна дискусія №2       15 квітня        14.00-16.00          (178 ауд.)
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: 
ПАМ'ЯТАТИ ВСЕ
Модератор – Анатолій Подольський, кандидат історичних наук, 

Центр єврейської історії і культури, Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (Київ).

спікери:
Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, Головний 

науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, Інститут 
політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України 
(Київ), (онлайн).

Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор кафедри нової і 
новітньої історії України, Український католицький університет (Львів).

Олена Стяжкіна, доктор історичних наук, професор, старша наукова 
співробітниця відділу історії України другої половини ХХ ст., Інститут історії 
України НАН України (Вінниця), (онлайн).

Оксана Ятищук, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України, археологі ї  та спеціальних галузей історичних наук, 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка (Тернопіль).

Дискутанти: 
Олексій Кайзер, голова Тернопільського обласного товариства 

«Єврейська община» (Тернопіль).
Віталій Нахманович, історик, науковий співробітник музею історії м. 

Києва (Київ), (онлайн).

Перерва 16.00-16.30



Панельна дискусія №3      15 квітня        16.30-18.30          (178 ауд.)
ВІЙНА У ВІЙНІ: СКЛАДНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКО-

ПОЛЬСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ НАПЕРЕДОДНІ І В РОКИ 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Модератор - Володимир Місько, кандидат історичних наук, доцент, 
декан історичного факультету, Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль).

спікери:
Богдан Гудь, доктор історичних наук, професор, директор Інституту 

Європейської інтеграції, Львівський національний університет імені Івана 
Франка (Львів).

Оксана Каліщук, доктор історичних наук, професор кафедри історії 
України та археології, Волинський національний університет імені Лесі 
Українки (Луцьк). 

Микола Кучерепа, кандидат історичних наук, професор кафедри 
історії України та археології, Волинський національний університет імені 
Лесі Українки (Луцьк).

Олександр Марущенко, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри всесвітньої історії, Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ).

Дискутанти:
Володимир Кіцак, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, археологі ї  та спеціальних галузей історичних наук, 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка (Тернопіль).

Володимир Кримінський, аспірант, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (Київ).



Панельна дискусія №4       16 квітня        10.00-12.00          (178 ауд.)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ У 

ПРИЦІЛІ ПРОПАГАНДИ: ВІД СТАЛІНСЬКОЇ ДО ПУТІНСЬКОЇ
Модератор - Володимир Тиліщак, кандидат історичних наук, 

заступник голови, Український інститут національної пам'яті (Київ). 
спікери: 
Тарас Кузьо, PhD з політології, кафедра політології Києво-

Могилянської Академії (Велика Британія / Канада), (онлайн).
Володимир В'ятрович, кандидат історичних наук, народний депутат 

України (Київ).
Оксана Салата, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України, Київський університет імені Бориса Грінченка 
(Київ).

Ігор Бігун, аспірант, Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка (Київ).

Владлен Мараєв, кандидат історичних наук, провідний науковий 
співробітник, Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних 
Сил України (Київ).

Дискутанти:
Іван Зуляк, доктор історичних наук, професор кафедри історії 

України, археологі ї  та спеціальних галузей історичних наук, 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка (Тернопіль).

Федір Полянський, кандидат історичних наук, директор, Державний 
архів Тернопільської області (Тернопіль).

Перерва 12.00-12.30 



Панельна дискусія №5      16 квітня      12.30-14-30       (178 ауд.)
ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ В ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ
Модератор – Євген Магда, кандидат політичних наук, доцент, 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», директор Інституту світової політики 
(Київ).

спікери: 
Кирило Галушко, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, Інститут історії України НАН України, керівник проекту 
«Лікбез: історичний фронт» (Київ).

Микола Лазарович, доктор політичних наук, професор кафедри 
інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський 
національний університет (Тернопіль).

Яна Примаченко, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, Інститут історії України НАН України (Київ).

Віктор Таран, політолог (Київ).

Дискутанти: 
Ірина Тимків,  кандидат філософських наук, викладач кафедри 

філософії та суспільних наук, Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка (Тернопіль).

Борислав Береза, народний депутат України (VІІ скликання) (Київ).

Брифінг 14.30-15.00 




