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ПОРЯДОК РОБОТИ 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 «Перспективи українсько-польської співпраці»,  
приуроченої до 15-річчя вступу Польщі в ЄС  

та 20-річчя членства в  НАТО  
 

16 травня 

9.00–9.30 – реєстрація учасників конференції (м. Тернопіль, 

вул. М. Кривоноса, 2, головний корпус Тернопільського 

національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка). 

9.30–10.00. – Відкриття і привітання учасників конференції. 

10.00–11.30 – Центральна панельна дискусія. 

11.30–13.00 – Пленарне засідання. 

13.00–13.30 – Обідня перерва. 

13.30–15.00 – Робота секцій. 

15.00–15.30 – виставка польських рідкісних і цінних видань XVIII-XIX ст. 

з фонду наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка, 

(читальний зал філологічної літератури і видань 

іноземними мовами). 

15.30–16.00 – Підсумкове засідання. 

16.00–18.00 – Екскурсія м. Тернопіль. 

18.00 – Від’їзд учасників конференції. 

 

 

 

Регламент роботи конференції: 

- доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв.; 

- виступи на секційних засіданнях – до 15 хв.; 

- обговорення – до 5 хв. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 «Перспективи українсько-польської співпраці», 
 приуроченої 15-річчю вступу Польщі в ЄС та 

20-річчю членства в НАТО 

 

Співголови організаційного комітету 

Богдан Буяк – професор, доктор філософських наук, ректор 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Ян Маліцькі – директор Студіум східноєвропейських досліджень 

Варшавського університету, Dr.h.c., почесний професор, 

співголовуючий Україно-Польського форуму партнерства 
 

 

Члени організаційного комітету  

Галина Фальфушинська – доктор біологічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Романа Мисула – начальник відділу міжнародніх зв’язків 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Володимир Місько – кандидат історичних наук, доцент, декан 

історичного факультету Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Микола Бармак – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії України та спеціальних галузей історичних наук 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Вікторія Гевко – кандидат історичних наук, доцент, помічник ректора 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Володимир Брославський –  начальник відділу у справах молоді, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. 
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Перспективи українсько-польської співпраці»,  
приуроченої 15-річчю вступу Польщі в ЄС та 

20-річчю членства в НАТО 
 

Учасників конференції вітають: 

 

Тереза Хрущ – віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща 

в Луцьку. 

Богдан Буяк – професор, доктор філософських наук, ректор 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Катажина Халасінська-Мацуков – професор, ректор Варшавського 

університету (2005-2012 рр.) 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 (ауд. 31, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2, головний корпус) 
 

Центральна панельна дискусія: 
«Перспективи українсько-польської співпраці» 

 

Модератори: 

Ян Маліцькі, директор Студіум східноєвропейських досліджень Варшавського 

університету, dr.h.c., почесний професор, співголовуючий Польсько-українського 

форуму партнерства 

Ґжеґож Мотика, професор, директор Інституту політичних студій Польської 

Академії Наук 

Ігор Цепенда, професор, ректор Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

Ігор Коцан, професор, ректор Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

Олексій Сухий,  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного 

університету імені Івана Франка  
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ 

(ауд. 1008, історичний факультет) 

 

Модератори секції 

 

Микола Бармак,  доктор історичних наук, професор  

Іван Зуляк, доктор історичних наук, професор 

 

Олексій Сухий,  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Республіка Польща в НАТО та ЄС: підсумки та перспективи 

 

Наталія Лобас, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального 

мовознавства та слов'янських мов Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Досвід співпраці Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка з польськими партнерами. 

 

Ігор Гурак, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних 

відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

кандидат історичних наук. 

Всупереч історії: досягнення в рамках українсько-польських відносинах на 

сучасному етапі. 

 

Володимир Іванишин, доктор економічних наук, професор, ректор Подільського 

державного  аграрно-технічного університету. 

Інтеграційні процеси вищої школи Польщі та України: реалії та 

перспективи. 

 

Микола Литвин, доктор історичних наук, професор Інституту українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, завідувач Центру дослідження українсько-

польських відносин. 

 Українсько-польські відносини новітньої доби: історична термінологія та 

топоніміка. 

 

Вікторія Гевко, кандидат історичних наук, доцент, помічник ректора 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. 

Українсько-польські стратегічні відносини: нові виклики та нові 

можливості. 

 

Ігор Дацків, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин і міжнародної інформації Тернопільського національного 

економічного університету. 

Міжнародний вимір українсько-польських відносин у ХХІ ст. 
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Володимир Місько, кандидат історичних наук, доцент, декан історичного 

факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

Національна ідентичність українців в Другій Речі Посполитій. 

 

Іван Зуляк, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Перспектива українсько-польських взаємин крізь призму викликів 

сучасності  

 

Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор Тернопільського 

національного економічного університету, директор центру стратегічної аналітики 

та міжнародних студій. 

 Центрально-Східна Європа в умовах сучасних викликів міжнародному 

порядку. 

 

dr Norbert Morawiec, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 

w Częstochowie 

Polsko-rosyjski dyskurs historiograficzny XIX–XX w. wokół Rusi-Ukrainy 
 

 Володимир Томахів, кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та 

політології Тернопільського національного економічного університету. 

Польща в НАТО: уроки для України. 

 

mgr Rafał Terszak, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie 

Pomarańczowa rewolucja” a „Solidarność” – analiza porównawcza. 
 

Микола Бармак,  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

України та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Історична політика та українсько-польське порозуміння в ХХІ столітті 

 

Володимир Ткач, кандидат історичних наук, директор Тернопільського 

регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій. 

Роль польських національних товариств Тернопільщини в налагодженні 

українсько-польських міжрегіональних зв'язків у 1991-2018 рр. 

 

Юрій Древніцький, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та 

економічної теорії Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

Угода про асоціацію з ЄС і безвізовий режим як частина спільного 

європейського простору. 

 



 

 

6 

Андрій Киданюк, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та 
економічної теорії Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. 

Польсько-українська військова співпраця.  
 
Андрій Кліш, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. 

«Польське» питання на шпальтах часопису «Руслан». 
 
Наталя Морська, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та 

економічної теорії Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. 

Сучасна гуманітарна освіта у вищій школі: український та польський 
досвід. 

 
Іван Куций, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка. 

Польський європеїзм в інтерпретаціях українських істориків ХІХ ст. 
 
Ігор Райківський,  доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

України і методики викладання історії Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника. 

Взаємини українських і польських соціал-демократів у Другій Речі 
Посполитій: історичний досвід та уроки. 

 
Роман Лехнюк,  кандидат історичних наук, асистент кафедри новітньої історії 

України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені 
Івана Франка. 

Український і польський консерватизм в Галичині наприкінці XIX - на 
початку ХХ ст.: ідеї, виклики, форми взаємодії. 

 
Ірина Скакальська, доктор історичних наук, професор кафедри української 

філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 
академії імені Тараса Шевченка. 

Динаміка європейських тенденцій в освітніх закладах Кременця (першої 
третини ХІХ і ХХ ст.) 

 
Олександр Каденюк, доктор історичних наук, професор Подільського аграрно-
технічного університету. 

Політичні чинники у формуванні та діяльності сільськогосподарських 
товариств у Східній Галичині (1920-1939 рр.). 

 
Володимир Брославський, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Україно-польське історичне протистояння у ХІХ столітті та його відлуння в 
ХХІ столітті. 
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Оксана Ятищук, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Сучасна культурна співпраця між Україною та Польщею: перспективи та 

здобутки. 

 

Павло Коріненко, доктор історичних наук, професор кафедри історії України та 

спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Інкорпорація західноукраїнських земель в Польську державу в 

міжвоєнний період. 

 

Тетяна Білик, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-навчальної 

роботи Подільського державного  аграрно-технічного університету. 

Іноваційні технології у вищій школі: польський досвід. 

 

Леся Алексієвець, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої 

історії та релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Дослідження історії Польщі та українсько-польських відносин на 

історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

 

Микола Алексієвець, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої 

історії та релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Пріоритети українсько-польської співпраці та партнерства на сучасному 

етапі.  

 

Анатолій Григорук, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

філософії та економічної теорії Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Україна – Польща: співпраця у сфері освіти та науки. 

 

Володимир Старка, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Повсякдення польського та українського селянства Східної Галичини в 

умовах радянського тоталітаризму ( 1939 - 1941 рр.):  спроба компаративного 

зіставлення. «За других совітів»: соціально-економічне життя селянства 

Тернопільщини (1944–1953 рр.) 

 

Олександр Петровський,  кандидат історичних наук, доцент, директор 

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 

З історії охорони культурної спадщини на теренах Другої Речі Посполитої у 

міжвоєнний період. 
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Надія Шкільнюк, кандидат історичних наук, викладач Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола (м. Тернопіль). 

Розвиток міжнародного співробітництва університетів як фактор поглиблення 

інтернаціоналізації. 

 

Михайло Ревуцький, кандидат філософських наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії та релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Умови та особливості адаптації переселенців з Польщі в Тернопільській 

області. 

 

Леся Костюк, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

релігієзнавства, Наталія Григорук, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Нелегальна міграція в Польщі: причини та наслідки для соціуму. 

 

Елла Бистрицька, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої 

історії та релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

 Польська Православна Церква в геополітичних планах радянського 

уряду після Другої світової війни. 

 

Микола Москалюк, доктор історичних наук, професор кафедри історії України 

та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Вплив польського населення на соціально-економічний розвиток України 

у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.  

 

Валентин Терещенко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Національний аспект аграрної політики польського уряду у міжвоєнний 

період та його вплив на аграрні відносини в Тернопільському воєводстві. 

 

Ярослав Секо, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. 

Концепція антикомуністичної революції Адама Міхніка.  

 

Олександр Шама, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

релігієзнавства Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. 

Праця «Біля джерел Сану,  Стрия і Дністра» В.Пульнаровіча (1929 р.) і її 

значення для започаткування руху «загродової шляхти». 
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Володимир Окаринський, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

До питання польсько-українських альтернативних життєвих стилів другої 

половини ХІХ - початку ХХ ст. у європейському контексті. 

 

Іванна Лучаківська, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Dynamika, trendy i przyczyny zewnętrznych migracyjnych praktyk 

zarobkowych Ukraińców w warunkach zmian społecznych. 

 

Віра Мельник, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; 

Роман Мельник, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, музеєзнавства 

та культурної спадщини національного університету «Львівська політехніка».  

Співпраця України та Польщі на сучасному етапі: військово-політичний 

аспект. 

 

Олена Кравчук, викладач кафедри педагогіки, вищої школи та суспільних 

дисциплін Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського. 

Роль А. Річинського у розвитку пластового руху на Волині в період ІІ Речі 

Посполитої. 

 

Леонід Кравчук, доцент кафедри педагогіки, вищої школи та суспільних 

дисциплін Тернопільського національного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського. 

Події вересня 1939 р. та червня 1941 р. в дослідженнях українсько-

польських істориків. 

 

Володимир Кіцак, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, 

археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Польсько-українські стосунки в післявоєнний період. 

 

Степан Прийдун, викладач кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. 

Трансформація зовнішньої політики України: європейсько-атлантичний 

аспект. 
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