
12.15 – Презентація нових праць проф.

Я. С. Калакури. 

Виступають:

завідувач кафедри архівознавства та спе-

ціальних галузей історичної науки КНУ імені

Тараса Шевченка д.і.н., проф. М. Г. Палі-

єнко;

завідувач відділу історіографії Інституту 

історії України НАН України д.і.н., проф. 

О. А. Удод;

професор кафедри етнології та краєзнав-

ства КНУ імені Тараса Шевченка д.і.н., проф.

А. П. Коцур.

12.45 – Привітання ювіляру від наукових,

навчальних і архівних установ, колег, учнів

та студентів.

13.30 – Огляд виставки наукових праць

проф. Я. С. Калакури в приміщені Музею іс-

торії Університету.

Оргкомітет 



Шановн______________________

_____________________________

Історичний факультет Київсь-

кого національного університету

імені Тараса Шевченка запрошує

Вас взяти участь у роботі Круг-

лого столу на тему «Історична

наука та архівознавство в умовах

декомунізації українського суспіль-

ства», який проводиться з нагоди

80-річчя від Дня народження та

55–річчя науково-педагогічної ді-

яльності Заслуженого професора

Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка Яро-

слава Степановича Калакури, що

відбудеться 26 вересня 2017 р. 

в ауд.____ Головного корпусу (Во-

лодимирська, 60).

Початок о 10 год.

У програмі:

Вітальне слово Ректора університету ака-

деміка Л. В. Губерського

Виступ декана історичного факультету

проф. І. К. Патриляка 

Доповідь проф. Я. С. Калакури «Подо-

лання синдрому комунізації в пострадян-

ській українській історіографії та архіво-

знавстві».

В дискусії беруть участь:

Голова Українського інституту національ-

ної пам’яті к.і.н. В. М. В’ятрович

Завідувач відділу Інституту історії Ук-

раїни НАН України д.і.н., проф. С. В. Куль-

чицький

Професор кафедри давньої та нової історії

України КНУ імені Тараса Шевченка, д.і.н.,

проф. В. І. Сергійчук

Головний науковий співробітник Інсти-

туту політичних і етнонаціональних дослід-

жень ім. І. Ф. Кураса НАН України, д.і.н.,

проф. Ю. І. Шаповал

Завідувач відділу Інституту української ар-

хеографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського НАН України д. і. н., проф. 

В. М. Піскун

12.00 – Ухвала рекомендацій – професор

кафедри архівознавства та спеціальних галу-

зей історичної науки КНУ імені Тараса Шев-

ченка, д.і.н., проф. Ю. М. Сорока. 


