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Анатолій Седляр 
(м. Житомир) 

ІІ ВОЛИНСЬКА МІЖНАРОДНА 
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ,  

ПРИСВЯЧЕНА 90-РІЧЧЮ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Конференцію було проведено 2 – 3 жовтня 2009 р. у Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка. Вона продовжила традицію наукових 
обговорень питань історії, яку було започатковано в листопаді 2008 р. на попередній 
Волинській історико-краєзнавчій конференції. Необхідно відзначити, що звітна 
конференція мала статус міжнародної: у її роботі взяли участь учені з Угорщини, 
Польщі та Білорусі. Організаторами під егідою Міністерства освіти і науки України та 
Житомирського державного університету імені Івана Франка виступили історичний 
факультет та науково-дослідна лабораторія "Дослідження історії Волині". Усього в 
роботі конференції взяли участь 69 науковців, що є свідченням великого інтересу до 
історії нашого регіону. 

 
Вітальне слово ректора університету Петра Юрійовича Сай 

На пленарному засіданні 2 жовтня роботу наукового зібрання відкрив 
вступним словом голова оргкомітету, ректор Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор П.Ю. Саух. Він привітав 
учасників із початком роботи конференції та наголосив на тому, що історична наука 
регіону рухається вперед, залучаючи до вивчення різних питань минулого не лише 
місцевих та українських дослідників, а й закордонних науковців. Із ґрунтовними 
доповідями виступили декан історичного факультету ЖДУ імені Івана Франка, 
кандидат історичних наук А.В. Шевчук та кандидат історичних наук, доцент 
М.В. Кордон. 
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На конференції проводилася робота таких секцій: 
1. Волинь у добу середньовіччя і новий час (керівник секції – кандидат 

історичних наук, доцент М.К. Новик). 
2. Новітня доба на Волині (керівник секції – доктор історичних наук, 

професор Т.В. Новальська). 
3. Проблеми всесвітньої історії (керівник секції – кандидат історичних 

наук, доцент Б.М. Боднарюк). 
4. Історіографія, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни 

(керівник секції – кандидат історичних наук, доцент Т.В. Орлова). 
На засіданні секції "Волинь у добу середньовіччя і новий час" привернули 

увагу доповіді В.І. Дребота (м. Житомир) "Циркуляр по управлению народными 
училищами" як джерело інформації про розвиток освіти німців Волині наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст." та М.К. Новика (м. Житомир) "До історії реєстрації 
нерухомого майна та прав на нього в історії України (Литовсько-польська доба)". 

На роботі секції з новітньої доби на Волині найбільше обговорення 
приділили доповідям В.О. Венгерської (м. Житомир) "Особливості розвитку 
української справи на Волині напередодні Першої світової війни", І.О. Гуцалюк 
(м. Луцьк) "Судова система Української Центральної Ради", а також А.В. Мазуркевич 
(м. Київ) "Сільське населення України в другій половині 60-х – у першій половині 80-х 
років ХХ століття: рівень і якість життя". 

На секції, присвяченій проблемам всесвітньої історії, велику увагу викликали 
доповіді С.В. Яцечко "Другий прихід до влади В. Гомулки та його програма соціально-
політичних перетворень у Польщі" та О.А. Гуменюк (м. Київ) "Студентство в 
культурно-освітній діяльності української міжвоєнної еміграції в країнах Центрально-
Східної Європи". Крім цього, значний інтерес викликали доповіді, які підготували 
закордонні науковці: Т.М. Попович (Угорщина) "Польська національна меншина в 
сучасній Угорщині", А. Бобрик (Польща) "Церковнослов’янська мова в літургії та 
національна ідентичність прихожан Польської Автокефальної Православної Церкви" 
та В.В. Кірієнко (Білорусь) "Ретроспективна реконструкція портрета білоруса ХІХ ст.: 
історичний аспект". 

Під час розгляду доповідей із питань історіографії, джерелознавства та 
спеціальних історичних дисциплін на роботі відповідної секції присутні відзначили 
виступи О.В. Гуменюк (м. Рівне) "Вступ радянських військ на територію Польщі в 
1939 році в сучасній історіографії" та Т.В. Орлової (м. Київ) "Видатні українські 
чоловіки і жіноче питання: до історіографії проблеми". 

ІІ Волинська історико-краєзнавча конференція стала суттєвою складовою 
поступу як на шляху розвитку краєзнавства Волині, так і налагодження тісних 
контактів із закордонними науковцями. Для подальшого поглиблення розвитку 
історичної науки на Житомирщині було вирішено 12 – 13 листопада 2010 р. у 
Житомирському державному університеті імені Івана Франка провести ІІІ Волинську 
Міжнародну історико-краєзнавчу конференцію. 


