
 
 
 
 

 
 
 
 

ІІ Міжнародний науковий форум 
 

УКРАЇНСЬКА ЖІНКА 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: 

історія, сучасність, майбутнє 

 

ПРОГРАМА 

до 30-річчя відновлення 
Всеукраїнської громадської організації Союз українок 

160-річчя від дня народження Уляни Кравченко 

155-річчя від дня народження Митрополита Андрея Шептицького 

 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

100-річчя від дня пам’яті Наталії Кобринської 

80-річчя заснування Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
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ОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ: 

 
Всеукраїнська громадська організація Союз українок 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій 

Інститут Івана Франка Національної академії наук України 

Центр СУА з жіночих студій в Українському католицькому університеті 

Львівський регіональний інститут державного управління  
Національної академії державного управління при Президентові України 

 

ПАТРОНАТ ФОРУМУ:  

Громадська рада Святий Юр 

Дрогобицька міська рада 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РАДА: 

Співголови організаційної ради: 

Надія Скотна – Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, ректор, доктор філософських наук,  професор; 

Ореслава Хомик – ВГО Союз українок, голова; 

Анна Кісіль – Світова федерація українських жіночих організацій, голова; 

о. Богдан Прах – Український католицький університет, ректор, доктор 
гуманітарних наук; 

Євген Нахлік – Інститут Івана Франка Національної академії наук України, 
директор, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, 
професор. 



 

Члени організаційної ради: 

Світлана Щудло – Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, доктор соціологічних наук,  професор; 

Леся Процик – міськрайонний осередок Союзу українок Дрогобиччини 
голова; 

Оксана Матчишин – ВГО Союз українок, директор Дрогобицького міського 
центру ССДСМ; 

Оксана Зелена – Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, кандидат політичних наук, доцент; 

Ірина Мірчук – Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка, кандидат філософських наук, доцент; 

Алла Швець – Інститут Івана Франка Національної академії наук України, 
заступник директора з наукової роботи, доктор філологічних наук;  

Галина Теслюк – Український католицький університет, керівник Центру 
СУА з жіночих студій, кандидат наук з богослов’я, доцент; 

Ористлава Сидорчук – Львівський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України, доктор економічних наук. 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету форуму: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана 
Франка, 36, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 
кафедра правознавства, соціології та політології.  

Контактні особи: 
✓ з наукових питань – Оксана Зелена, моб. 0975684422 (OksanaZel@ukr.net ) 
✓ з організаційних питань – Оксана Матчишин, моб. 0672570523, Леся 

Процик, моб. 0966086880 

mailto:OksanaZel@ukr.net
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ 

6 листопада 2020 року 
 

9:45 – 10:00 

Приєднання та реєстрація учасників Форуму 

(на платформі Zoom) 
https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09  

Код: 893 1048 5704             Пароль: 925100 

10:00 – 10:30 Урочисте відкриття Форуму 

10:30 – 10:45 

Представлення наукового збірника за матеріалами Форуму 
«Українська жінка у національному та глобальному просторі: 

історія, сучасність, майбутнє» 
 

Презентація Центру Союзу українок Америки з жіночих студій в 
Українському католицькому університеті 

10.45 – 12.00 Перше пленарне засідання 

12:00 – 12:30 Перерва  

13:00 – 14:30 Друге пленарне засідання  

 

14:30 – 16:00 

Секції І 
Жінки у суспільному і громадському житті  

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09  

Код: 893 1048 5704           Пароль: 925100 

Секція ІІ 
Постаті жінок крізь творчу спадщину  

https://us02web.zoom.us/j/89287607963?pwd=RXRoSU9HZnNXTFJxdlI5OUdtRzlGQT09  

Код:  892 8760 7963            Пароль: 326294 

16.00 – 16.30 
Підведення підсумків Форуму 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09  

Код:  893 1048 5704           Пароль: 925100 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Регламент виступів:  

✓ доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.; 
✓ виступ на секційному засіданні – до 10 хв. 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09
https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09
https://us02web.zoom.us/j/89287607963?pwd=RXRoSU9HZnNXTFJxdlI5OUdtRzlGQT09
https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ: 

10:00 – 10:30 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09  

Код:  893 1048 5704             Пароль: 925100 

 

Вітання ректора Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка Надії Скотної 

Вітання голови Світової Федерації Українських Жіночих Організацій 
Анни Кісіль  

Вітання голови Всеукраїнської громадської організації Союз українок 
Ореслави Хомик 

Вітання голови міськрайонного осередку Союзу українок Дрогобиччини 
Лесі Процик 

Вітання міського голови Дрогобича Тараса Кучми  

Вітання начальниці відділу інновацій Департаменту освіти і науки Львівської 

обласної державної адміністрації Ольги Котовської  

Вітання капелана Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка о. Олега Кекоша 

 
10:30 – 10:45  

Презентація наукового збірника за матеріалами Форуму 
 «Українська жінка у національному та глобальному просторі: 

історія, сучасність, майбутнє» 
 

Презентація Центру Союзу українок Америки з жіночих студій в 
Українському католицькому університеті 

Ольга Малецька – менеджерка Центру СУА з жіночих студій в  
Українському католицькому університеті 

 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09


ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: 
10.45 – 12.00 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09 
 

Код: 893 1048 5704             Пароль: 925100 

 
Модератор: доц.  Оксана Зелена 

 
 «Наслідниці мого духа»: Наталія Кобринська і контроверзи українського 
жіночого руху  
Алла Швець – доктор філологічних наук, заступник директора, Інститут Івана 
Франка Національної академії наук України  
 
Жіноче лідерство у Біблії: Міріам та Рут 
Галина Теслюк – кандидатка наук з богослов’я,  доцентка кафедри біблійних 
наук, керівниця Центру СУА з жіночих студій, Український католицький 
університет  
 
Статус дослідниць у точних науках:запитання, що потребують відповіді    
Світлана Щудло – доктор соціологічних наук, професор кафедри 
правознавства, соціології та політології, Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка, 
Оксана Заболотна – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних 
мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 
Тетяна Медіна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та 
культурології, Чернівецький національний університет  
імені Юрія Федьковича, 
Людмила Загоруйко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
 

Презентація французько-польсько-українського проєкту  
«Коли наука є жінкою» 

 
«Така її доля…» Епізод із родинної історії Драгоманових-Косачів як 
профіль епохи  
Сергій Романов – доктор філологічних наук, завідувач кафедри теорії 
літератури та зарубіжної літератури, Волинський національний університет 
імені Лесі Українки 

 
12:00 – 12:30 

 
ПЕРЕРВА 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09


ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
13:00 – 14:30 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09 
 

Код: 893 1048 5704             Пароль: 925100 

 
Модератор:  доц.  Оксана Зелена 

 
Жінка у політичному житті України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: 
публіцистика Лесі Українки 
Марія Моклиця – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії 
літератури та зарубіжної літератури, Волинський національний університет 
імені Лесі Українки 
 
«Про жіноцтво українське і галицьке»: спогадовий наратив Олени Пчілки 
Тетяна Данилюк-Терещук – кандидат філологічних наук, завідувач музею Лесі 
Українки ВНУ імені Лесі Українки, Волинський національний університет 
імені Лесі Українки  
 
Мої мрії і твій залізний молот: творча полеміка Галі Мазуренко та Оксани 
Лятуринської  
Наталія Мочернюк – доктор філологічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України 
 
Громадський архів жіночого руху в Калуші 
Дарія Ониськів – журналістка, ТРО «Незалежність», Калуська філія Союзу 
українок, членкиня Національної спілки краєзнавців України  
 
Праведний Митрополит Андрей Шептицький – славетний український 
педагог та опікун шкільництва 
Олег Огірко – кандидат фізико-математичних наук, доктор філософії, доцент 
кафедри філософії та педагогіки, Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького 

 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09


СЕКЦІЯ І 
Жінки у суспільному і громадському житті  

 
14:30 – 16:00 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09  
 

Код: 893 1048 5704             Пароль: 925100 
 

Модератор: доц.  Оксана Зелена 
 
Українські жінки в сучасній політиці 
Оксана Зелена – кандидат політичних наук, доцент кафедри правознавства, 
соціології та політології,  Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка 
 
Порівняльний аналіз українського та зарубіжного виборчого гендерного 
квотування 
Тетяна Довженко – студентка, історико-філософський факультет, Київський 
університет ім. Бориса Грінченка,  
Тетяна Купрій – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії, 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
 
Катерина Захарія – одна з славетних дочок Дрогобиччини 
Роксоляна Загайська – завідувач бібліотекою, викладач-методист, Львівський 
коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. І.Труша член Національної 
спілки краєзнавців України, член Національної спілки народних майстрів 
України 

 
Українське жіноцтво Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття: 
проблема гендерної не(рівності) на сторінках літературних праць  
Лілія Шологон – доктор історичних наук, доцент професор кафедри 
історіографії і джерелознавства, факультет історії, політології і міжнародних 
відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
 
Погляд з минулого: жінка і майбутнє України у єдиному Європейському 
домі (за матеріалами Гельсинської асамблеї 1993 р., Анкара, Туреччина) 
Олена Бистрова – доктор філологічних наук, професор кафедри романської 
філології та компаративістики, Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
 
Принцип рівності у праві та його гендерна складова 
Олександра Проць – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
правознавства, соціології та політології, Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка  

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09


 9 

 
Суспільно-громадська діяльність Ольги Заяць 
Уляна Молчко – доцент кафедри музикознавства та фортепіано, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 
Жінка у радянському соціумі у перші повоєнні роки (на матеріалах 
Дрогобиччини) 
Руслана Попп – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 
Перше жіноче віче у Стрию – форум прогресивних ідей 
Зеновія Ханас – заступник директора з наукової роботи, Стрийський 
краєзнавчий музей «Верховина»   
 
Ірина Сеник ‒ голова бориславських організацій Союзу українок та 
Конгресу українських націоналістів 
Марія Блонар – аспірантка ІІ року підготовки (денної форми навчання) 
кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa 
Олександр Козій – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії та спеціальних історичних дисциплін, Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франкa 
 
Торгівля жінками з метою експлуатації: виклики сьогодення  
Єлизавета Копельців-Левицька – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
правознавства, соціології та політології, Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка 
 
Мілена Рудницька й український жіночий рух у Галичині міжвоєнного 
періоду  
Ярослав Комарницький – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
правознавства, соціології та політології, Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка   
 
Катерина Грушевська і наукові співтовариства української гуманітарної 
науки першої третини ХХ століття 
Олеся Церковняк-Городецька – кандидат філологічних наук, кафедра 
гуманітарних дисциплін, Військовий інститут телекомунікацій та 
інформатизації імені героїв Крут 
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Розвиток духовної культури української молоді в умовах глобалізаційних 
процесів (на прикладі діяльності греко-католицьких молодіжних 
організацій Львівщини)   
Лідія Тиміш – кандидат історичних наук, доцент кафедри правознавства, 
соціології та політології, Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка 
 
Діяльність жіночого товариства «Труд» на Дрогобиччині у першій третині 
ХХ ст. 
Оксана Медвідь – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 
Щоденні практики 15-літніх школярок України та Польщі (порівняльний 
аналіз на основі міжнародного соціологічного проекту) 
Ірина Мірчук – кандидат філософських наук, доцент кафедри правознавства, 
соціології та політології, Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка,  
Наталія Рожик – викладач-методист, Дрогобицький музичний фаховий 
коледж ім.В.Барвінського  
 
Франка Стахова ‒ діячка Союзу Українських Працюючих Жінок «Жіноча 
Громада» у Львові (1930 – 1939 рр.). 
Оксана Горбачик – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої 
історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франкa 
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СЕКЦІЯ ІІ 
Постаті жінок крізь творчу спадщину    

14.20   
https://us02web.zoom.us/j/89287607963?pwd=RXRoSU9HZnNXTFJxdlI5OUdtRzlGQT09  

 

Код: 892 8760 7963            Пароль: 326294 
 

Модератор: доц. Богданна Гвоздецька 

 
«Утопія в белетристиці» Лесі Українки в контексті часу й 
літературознавчої науки  
Сабат Галина – доктор філологічних наук, професор кафедри романської 
філології та компаративістики, Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка 
 
Жінки на обкладинках – гендерні аспекти сучасного українського 
книжкового ринку 
Оксана Левицька – кандидат філологічних наук, доцент кафедри медіа 
комунікацій, Українська академія друкарства 
 
Життєві університети Лесі Українки 
Юлія Павленко – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 
освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання, 
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
 
Лідерський дискурс лірики Уляни Кравченко 
Галина Волощук – кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології, 
Коломийський навчально-науковий інститут, ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
 
Творчі біографії українських жінок мисткинь як відображення суспільної 
ієрархії цінностей  
Світлана Кравченко – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 
завідувач кафедри соціальних комунікацій, Волинський національний 
університет імені Лесі Українки 
 
Мікрокосм музичних зацікавлень Уляни Кравченко  
Оксана Фрайт – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
музикознавства та фортепіано, Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/89287607963?pwd=RXRoSU9HZnNXTFJxdlI5OUdtRzlGQT09
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Лисенкіана визначної піаністки, публіцистки й педагога Галини Левицької 
Ольга Кузнецова – аспірантка кафедри методики музичного виховання і 
диригування, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 
Франка   
 

Типологія жіночих образів у сучасній жіночій прозі 
Ірина Накашидзе – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
українознавства, Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 
  
Поезія Лесі Українки, Олени Теліги і Ліни Костенко в музичному 
прочитанні Богдани Фільц 
Олександра Німилович – доцент кафедри музикознавства та фортепіано, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
 

Дрогобицька вокально-педагогічна школа та її видатні представниці 
Наталія Сторонська – провідний концертмейстер, кафедра народних 
музичних інструментів та вокалу, Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка  
 

Писанкові орнаменти тітки Ганнусі  
Тетяна Токарева – викладач, ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний 
коледж ім. А.Ю.Кримського» 
 

Жінка і бізнес 
Леся Мартинюк – викладач-методист, ВКНЗ «Володимир-Волинський 
педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського», член Національної спілки 
народних майстрів України 
 

Міграційні настрої жінок західного пограниччя України 
Богданна Гвоздецька – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 
правознавства, соціології та політології, Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка  
Наталія Варга – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та 
соціальної роботи, Ужгородський національний університет 
 
Невідомі сторінки із життя Ольги Заставецької  
Андрій Максютов – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та 
методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет  
імені Павла Тичини 
 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ФОРУМУ 
 

16.00 – 16.30 
https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09 

 
893 1048 5704           Пароль: 925100 

https://us02web.zoom.us/j/89310485704?pwd=ZllsbnUvOUlwRllLV1BxbzFjbEdSQT09

