
1 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

Кафедра історії 

 

Український католицький університет 

Гуманітарний факультет 

Навчально-дослідницька програма 

«Київське християнство» 

 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Історичний факультет 

 

Державний історико-архітектурний заповідник 

«Стара Умань» 

 

за участі 

Київської архиєпархії 

Української Греко-Католицької Церкви 

 

Асоціації 

єврейських організацій і общин України (Ваад) 

 

Провінції Найсвятішого Спасителя в Україні 

Василіянського Чину Святого Йосафата 

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

Зцілюючи рани минулого: 

1768 рік в історії України (православна, римо-католицька, 

унійна та юдейська етноконфесійні спільноти в умовах Барської 

конфедерації, Коліївщини і російської окупації) 

 
 

 

 

 

Київ–Умань, 14-15 вересня 2018 року 
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 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Олександр Безлюдний, доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений працівник освіти України, ректор 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Владислав Давидюк, директор 

Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» 

Йосиф Зісельс, виконавчий спіпрезидент 

Асоціації єврейських організацій і общин України (Ваад) 

Анатолій Карасевич, кандидат філософських наук, 

професор, декан Історичного факультету Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Владилена Сокирська, доктор історичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

о. Пантелеймон Трофімов ЧСВВ, доктор богословʼя, 

ректор Василіянського інституту філософсько-богословських студій 

імені Митрополита Йосифа Рутського 

о. Василь Чудійович, канцлер Київської архиєпархії УГКЦ 

Наталія Шліхта, Ph.D., кандидат історичних наук,  

завідувач кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Андрій Ясіновський, кандидат історичних наук,  

декан Гуманітарного факультету Українського католицького університету  

 

СПІВКООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Ігор Кривошея, кандидат історичних наук, 

професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

(тел.: (067) 90-20-088; e-mail: igorkryvosheia@gmail.com) 

Ігор Скочиляс, доктор історичних наук, 

проректор з наукової роботи Українського католицького університету  

(тел.: (067) 67-41-443; e-mail: ihorskoch@ucu.edu.ua; skochyk@gmail.com) 

Наталія Яковенко, доктор історичних наук, 

професор кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія»  

(e-mail: n.yakovenko@ukma.edu.ua) 

Максим Яременко, доктор історичних наук, 

професор кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія»  

(тел.: (097) 98-39-515; e-mail: m.yaremenko@ukma.edu.ua) 

Науковий секретар конференції:  

Іван Альмес, аспірант кафедри нової і новітньої історії України 

Українського католицького університету 
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(тел.: (098) 49-61-531; e-mail: almes.ns@gmail.com) 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

14 вересня 2018 р.  

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

(м. Київ, вул. Сковороди, 2; другий поверх Музею НаУКМА) 

  

15 вересня 2018 р.  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(м. Умань Черкаської обл., вул. Садова, 2) 

Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань» 

(м. Умань Черкаської обл., вул. Небесної Сотні, 31) 

 

РЕҐЛАМЕНТ: 

доповідь – до 25 хв. (на пленарній сесії – до 30 хв.),  

виступ у дискусії – до 5 хв. 
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

КИЇВ, 14 ВЕРЕСНЯ 

(Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

2-й поверх Музею НаУКМА, вул. Сковороди, 2) 

 

10.00–10.25 Урочисте відкриття конференції 

 

10.30–12.45 Перше пленарне засідання 

  «Українські землі в другій половині XVIII століття (геополітика, 

  соціум, культурно-релігійне життя)» 

  (модератор: професор Ігор СКОЧИЛЯС, Український католицький університет)  

 

10.30–10.55 Тетяна ТАЇРОВА-ЯКОВЛЄВА (Санкт-Петербург) 

доктор історичних наук, директор Центру з вивчення історії України та  

професор Кафедри історії народів СНД Інституту історії Інституту 

історії Санкт-Петербурзького державного університету 

Колївщина: конфлікт традиційних ідеалів та нових реалій геополітики 

  

11.00–11.25 Олексій СМІРНОВ (Київ) 

аспірант кафедри історії Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

Релігія на службі політики: Правобережна Україна між Варшавою та 

Санкт-Петербургом у 60-х роках XVIII століття 

 

11.30–11.55 Ігор КРИВОШЕЯ (Умань) 

кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Польські аристократи в культурно-релігійному житті українських земель:  

Приватні інтереси та суспільне служіння Францішека Салезія Потоцького 

(1700-1772) 

 

12.00–12.45 Загальна дискусія (дискутанти: професор Сергій ПЛОХІЙ, Гарвардський 

  університет; професор Наталія ЯКОВЕНКО, Національний університет 

  «Києво-Могилянська академія») 

 

13.00–13.50 Обід 

 

14.00–16.00 Друге засідання 

  «Барська конфедерація, гайдамацький рух і Коліївщина: 

  сучасні інтерпретації» 

  (модератор: д.і.н. Максим ЯРЕМЕНКО, Національний університет 

  «Києво-Могилянська академія»)  
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14.00–14.25 Володимир МІЛЬЧЕВ (Запоріжжя) 

професор, доктор історичних наук, декан Історичного факультету Запорізького 

національного університету 

Етнічні, конфесійні та соціальні критерії «іншування» запорозькими 

гайдамаками контрагентів під час Коліївщини 

 

14.30–14.55 Володимир МАСЛІЙЧУК (Харків) 

кандидат історичних наук, редактор українського наукового історичного 

веб-порталу «Historians.in.ua» 

Гайдамацький рух на Слобідській Україні 50–70-х років XVIII cтоліття:  

між історією та історіографією 

 

15.00–15.25 Володимир  ПРИШЛЯК (Луцьк) 

кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Відгомін Коліївщини на Волині та розправа над «уманцями» в містах і  

містечках Руського воєводства у 1768 році 

 

15.30–16.00 Загальна дискусія (дискутанти: професор Вадим АДАДУРОВ, Український 

  католицький університет; д.ф.н. Лариса ДОВГА, Національний  

  університет «Києво-Могилянська академія») 

 

16.00–16.25 кавоперерва 

 

16.30–18.30 Третє засідання 

  «Етноконфесійні спільноти Правобережної України: 

  між опором і пристосуванням» 

  (модератор: професор Наталія ЯКОВЕНКО, Національний університет 

  «Києво-Могилянська академія»)  

 

16.30–16.55 Олексій СМІРНОВ (Київ) 

аспірант кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

Страта Данила Кушніра і родина Ґдишицьких: Православні та уніати на  

Правобережній Україні в другій половині XVIII століття 

 

17.00–17.25 Ігор СКОЧИЛЯС (Львів) 

доктор історичних наук, професор кафедри нової і новітньої історії України 

Українського католицького університету 

Реакція унійної спільноти Київської архиєпархії на Коліївщину і російську 

окупацію (за матеріалами актових книг Радомишльської митрополичої 

консисторії 1768-1770 років) 

 

17.30–17.55 Анатолій БАРАННІК (Київ) 

науковий співробітник Відділу пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової 

історії України Національного музею історії України 
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Економічна співпраця між Кошем Війська Запорозького Низового та 

єврейськими громадами в першій половині 70-х років XVIII століття  

 

18.00–18.30 Загальна дискусія (дискутанти: професор Володимир МІЛЬЧЕВ, Запорізький 

  національний університет; к.і.н. Оксана ПРОКОПʼЮК, Національний Києво- 

  Печерський історико-культурний заповідник) 

 

18.45  товариська вечеря 

 

20.00  виїзд до Умані 

 

 

УМАНЬ, 15 ВЕРЕСНЯ 

(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(м. Умань Черкаської обл., вул. Садова, 2) 

 

8.00–8.50 сніданок 

 

9.00–10.30 оглядова екскурсія територією Національного дендрологічного парку  

  «Софіївка» кінця XVII – початку XIX століть 

 

11.00–13.45 Четверте засідання 

  «Умань та Уманьщина в подіях 1768 року» 

  (модератор: професор Владилена СОКИРСЬКА (Умань), Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини) 

 

11.00–11.25 Зінаїда СВЯЩЕНКО (Умань) 

доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання, заступник декана з навчально-методичної роботи Історичного 

факультету  Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Барська конфедерація: перше польське повстання проти Росії 

 

11.30–11.55 Ігор КРИВОШЕЯ (Умань) 

кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Юрій СТЕЦИК (Дрогобич), 

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка 

Уманський василіянський монастир у 1765-1768 роках: фундація та  перші 

роки функціонування 

 

12.00–12.25 о. Єронім ГРІМ ЧСВВ (Львів) 
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ліценціат з церковної історії, віце-ректор Василіянського інституту 

філософсько-богословських студій імені Митрополита Йосифа Рутського 

Монахи Василіянського чину – жертви Коліївщини в Умані (статистика і  

персоналії на тлі трагічний подій червня 1768 року) 

 

12.30–12.55 Владилена СОКИРСЬКА (Умань) 

доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик 

навчання, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Етноконфесійні спільноти в умовах Колїівщини (на матеріалах наукових 

досліджень Григорія Храбана) 

 

13.00–13.45 Загальна дискусія (дискутанти: к.і.н. Володимир МАСЛІЙЧУК, Український 

  Науковий історичний веб-портал «Historians.in.ua»; професор Ігор СКОЧИЛЯС, 

  Український католицький університет) 

 

14.00–14.50 обід 

 

15.00–16.30 Підсумкова публічна дискусія (Круглий стіл) 

«Історія, памʼять та пошуки загальнонаціонального 

консенсусу про минуле в сучасній Україні» 

Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань» 

(м. Умань Черкаської обл., вул. Небесної Сотні, 31) 

 

Спікери дискусії: 

Йосиф ЗІСЕЛЬС (Асоціація єврейських організацій і общин 

України (Ваад)), владика Йосиф МІЛЯН (Київська архиєпархія УГКЦ), 

професор Ігор КРИВОШЕЯ (Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини), професор Сергій ПЛОХІЙ (Гарвардський університет), 

професор Ігор СКОЧИЛЯС (Український католицький університет), 

професор Наталія ЯКОВЕНКО (Національний університет «Києво-Могилянська 

академія») 

 

16.45  Екуменічна панахида 

у подвірʼї колишнього василіянського монастиря в Умані 

 

17.30  кава, чай 

 

18.00  виїзд до Києва 

 


