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Організаційний комітет конференції 

Патриляк І.К., доктор історичних наук, професор, декан історичного 

факультету. Голова комітету. 

Адамська І.Г., кандидат історичних наук, заступник декана з наукової роботи 

та міжнародних зв’язків. 

Пількевич В.О., кандидат історичних наук, голова Ради молодих вчених 

історичного факультету. 

Шатілов Є.В., голова Наукового товариства студентів історичного 

факультету, відповідальний секретар. 

Ковбасюк С.А., кандидат історичних наук, Науково-дослідна частина 

історичного факультету. 

 

 

 

 

 

16 березня 

 

13.00-14.00 – реєстрація учасників конференції (ауд. 349). 

 

14.30-16.00 – пленарне засідання (ауд.349). 

 

Відкриття конференції: 

Патриляк І.К., доктор історичних наук, професор, декан історичного 

факультету. 

 

Вступне слово:  

 

Пількевич В.О., кандидат історичних наук, голова Ради молодих вчених. 

 

Наукові доповіді: 

 

Патриляк І.К., доктор історичних наук, професор, декан історичного 

факультету 

«КРАЩЕ Б МЕНЕ ВБИЛИ НА ФРОНТІ, НІЖ ТАК ЖИТИ…»:  

про що заставляли «замовкнути» листи в радянській Україні 

 (за матеріалами звітів НКДБ/МДБ УРСР про перлюстрацію особистої  

кореспонденції, грудень 1945 – лютий 1947 рр.)». 

 

Охріменко О.С., кандидат історичних наук, методист відділу науково-

аналітичної роботи Національного центру «Мала академія наук України». 

«Інтелектуальна історія vs. Історія емоцій». 

 

16.20-19.15 – робота секцій. 



 
 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

 

Інтелектуальна історія. Історія культури і мистецтва. 

(ауд.340) 

Голова секції: к.і.н. Ковбасюк С.А. 

Заступник голови секції: к.і.н. Охріменко О.С. 

Секретар: студ. магістр Боровікова М.О. 

 

Бальвас І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр) Соня Делоне – українка, яка «дала колір» світу високої моди. 

Боровікова М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр)  Відображення філософії «New Negro» в образотворчому 

мистецтві в США періоду Гарлемського відродження. 

Ількович В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр) Кіножурнал «Радянська Україна» як джерело дослідження 

державної політики у сфері кінематографу (1945-1955). 

Корцуб П. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Передумови появи свінгу, як жанру оркестрової джазової музики. 

Маслюк О. ( Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 

асп.) Розвиток театрального та кінематографічного мистецтва в Києві в 1943-

1945 рр.  

Миронюк О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр) Портрети Ортанс Фіке як один із ключових мотивів у 

творчості П. Сезанна. 

Кравченко Н.(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр) Історія бурштину в Україні: стан дослідження. 

Музычук Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.)Русские писатели на украинской сцене: театральный репертуар в 

историческом контексте. 

Правдивець С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.)Університетські статути 1863 та 1884 року в Російській імперії. 

Самсонова Я. (Дніпропетровський національний університет  

імені Олеся Гончара, здобув.) Чинники формування інтелектуальних зв’язків 

університетів Наддніпрянщини і Східної Галичини протягом ХІХ ст. 

Татьяніна Ю. (Український католицький університет, асп.)Конструювання 

образу унійних єпископів у панегіричній літературі XVIII століття. 

Тонкошкур І. (магістр з архівознавства) До поколіннєвого концепу 

інтелектуальної історії України:  вирішальна генерація кінця XIX ст. 

Федченко Є. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр) Проблема «іmpotentia» в соціокультурному просторі 

Стародавнього Риму. 

Чеботарьова А. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Вклад діяльності Надії Стасової у становленні вищої 

жіночої освіти Російської імперії на прикладі Бестужевських курсів. 



 
 

 

Соціальна та культурна антропологія 

(ауд.340) 

Голова секції:  к.і.н. Ковбасюк С.А. 

Заступник голови секції: к.і.н. Охріменко О.С. 

Секретар секції: студ. магістр. Боровікова М.О. 

 

 

Дяченко Д. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. ) Кобзарсько-лірницька традиція як соціокультурний феномен. 

Мельник Я.  (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. ) Життя та поведінка киян після приходу більшовиків у 1918 р. 

Чередніченко О. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка,асп.) Житло англійських міщан XIV-XV ст. 

 

Простір та історія людства: актуальні проблеми урбаністики та 

історичної географії 

(ауд. 340) 

Голова секції: к.і.н. Ковбасюк С.А. 

Заступник голови секції: к.і.н.  Охріменко О.С. 

Секретар секції: студ. магістр. Боровікова М.О. 

Махонін А. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 

студ. магістр.) Концессия или сеттльмент? К вопросу о разграничении 

понятий на примере иностранных поселений в Китае (1843-1939-е гг.). 

Шатілов Є. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ магістр)Значення військово-морського флоту у роботах фундаторів 

геополітики (кін ХІХ – поч. ХХ ст.). 

 

 

Соціальна історія України та країн Світу 

(ауд. 349) 

Голова секції: д.і.н., проф. Даниленко О.В. 

Заступник голови секції: асп. Кузьменко В.М. 

Секретар секції: студ. магістр. Міщук А.М. 

 

Niemaia V.(Taras Shevchenko national university of Kiyiv, stud. of mag.) The 

Quantitative Analysis of Jewish Emigration to Palestine and the United States of 

America in 1933 - 1939 years. 

Богдан К.(Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка) 

Повсякденне життя соціального прошарку «шеньши» у Китаї у XVIII 

столітті. 

Ільчишин С. (НДІ українознавства МОН України, асп.)Наявна інформація 

архівів Києва та Львова про національно-культурні та політичні організації 

українців на теренах ІІ Речі Посполитої. 



 
 

Коломієць О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.)Порівняльний аналіз розвитку Києво-Печерського, Звіринецького та 

Гнілецького печерних монастирів ХІ-ХІІІ ст.   

Кришталь С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Створення і діяльність робітфаків в УСРР на поч. 1920-хх рр. 

Кропива М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ магістр)Реформи Петра I і еволюція становища жінки в Російській 

імперії XVIII ст. 

Кузьменко В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Ухилення від праці в колгоспі у повсякденних життєвих стратегіях 

селянства УРСР в 1940-1960-х рр. 

Матухно Ю. (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 

асп.) До питання класифікації радянських свят у перше пореволюційне 

десятиліття. 

Міщук А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Милосердна діяльність Ордену Госпітальєрів на Родосі. 

Роїк Ю. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студ 

магістр) Роль національного міфу в процесі формування нації. 

Рудницька Л. (Київський університет імені Бориса Грінченка, асп.) Роль 

єврейського капіталу в процесі формування та розвитку робітничого 

поселення Рокитного. 

Світич К. (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 

асп.)Участь жінок Російської імперії у «батальйонах смерті» в період Першої 

світової війни. 

 

Етноконфесійна взаємодія у світовій та вітчизняній історії 

(ауд. 349) 

Голова секції: д.і.н., проф. Даниленко О.В. 

Заступник голови секції: асп. Кузьменко В.М. 

Секретар секції: студ. магістр. Міщук А.М. 

 

Жидков С. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, студ. 

магістр.) Ранньомодерна історія .України у творчості В`ячеслава 

Липинського: релігійний вимір. 

Жуковський І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Еволюція класичної ідеї джихаду у відповідь на Хрестові походи. 

Ковальський Л. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 

студ.) Чеське населення Волині наприкінці ХІХ ст. та сусідство з ним. 

Ковальчук І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Видатні київські академічні гомілети XIX століття та індивідуальні 

особливості їх педагогічної діяльності. 

Костів М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ магістр) «Index librorum prohibitorum»: ревізії богослужбових книг 

Унійної  Церкви у першій половині XVIII століття. 



 
 

Саєнко А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Бернард Клервоський - ідейний натхненник ордену тамплієрів. 

Стичинський І. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, асп.) Аспект етнічності в збройних силах Австро-Угорщини на 

початку ХХ ст. 

Толокольникова А. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Феномен синтезу раннього християнства та язичництва на 

теренах Ірландії. 

 

Економічна історія України та країн Світу 

(ауд. 349) 

Голова секції: д.і.н., проф. Даниленко О.В. 

Заступник голови секції: асп. Кузьменко В.М. 

Секретар секції: студ. магістр. Міщук А.М. 

 

Кравченко М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Ідея «повної зайнятості у США на початку 1940 –х рр. 

Тараненко Л. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ магістр) Залучення спеціалістів та технологій промислово розвинутих 

країн в створенні промислових об’єктів УРСР (60-80-ті роки ХХ століття). 

 

 

Археологічні студії. Музеєзнавство. 

(ауд. 162) 

Голова секції: к.і.н., доц. Синиця Є.В. 

Заступник голови секції: асп. Валентирова К. 

Секретар секції: студ. магістр. Вірцан А. 

 

Більо Л. (Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 

студ.) Окремі аспекти наукової роботи музеїв Волинської області періоду 

незалежності України. 

Вітенко А. (Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка)  

Роль жінки-археолога у дослідженнях пам’яток трипільської культури. 

Гордієнко О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Історія дослідження столової кераміки місцевого виробництва з Ольвії 

другої половини VI-IV ст. до н.е. в науковій літературі. 

Запара Н. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, студ. 

магістр.)  До проблеми розрізнення образів оленя і лося у скіфському 

мистецтві. 

Калінін І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) Фортифікаційні споруди скандинавів доби вікінгів. 

Коломієць О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Римський бетон. 



 
 

Самойленко В. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Проблематика створення музеїв національної пам’яті в 

Україні. 

 

Суспільство і влада: політична історія, державотворення та розвиток 

владних інституцій 

(ауд.351) 

Голова секції: к.і.н., ас. Пількевич В.О. 

Заступник голови секції: асп. Шевченко В.В. 

Секретар секції: студ. магістр Хомяков Р.Л. 

 

Бауліна К. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) Відображення імперської ідеї в державі Ахеменідів через 

елементи владних позицій ассирійських царів. 

Варибок Т. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 

студ.) Закон «Про політичні партії» в Польщі як чинник формування 

багатопартійності (1990 р.). 

Волок В. (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, 

студ) Наполеон Бонапарт: формування особистості. 

Дядькович А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.)Основні положення та реалізація закону Української Центральної Ради 

від 3 січня 1918 року «Про утворення Українського Народного Війська». 

Закаблук І. (Львівський національний університет імені Івана Франка, студ.) 

Пропагування фізичного виховання і спорту у нацистській Німеччині (1933-

1939). 

Зіненко М. (Львівський національний університет імені Івана Франка, студ.) 

Міжнародні угоди ФРН по залученню найманих працівників. Початок 

формування найбільшої діаспори у Німеччині. 

Кулик Д. (Український гуманітарний ліцей Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка )Історія створення Декларації прав 

людини і громадянина 1789 року. 

Кшановський Р. (Львівський національний університет імені Івана Франка, 

асп.) Креація «культу лицарства» Едуардом ІІІ як інструменту зміцнення 

англійської монархії. 

Магдич О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Причини повстання 1037-1039 років у Польщі 

Мацьків Т. (Науково-дослідний інститут українознавства, асп.) Україна в 

сучасну добу: етапи формування національної ідентичності. 

Медвідь В. (Інститут історії НАНУ, асп) Міжнародна технічна допомога в 

Україні: історіографічний аспект. 

Міхєєв А. (Київський університет імені Бориса Грінченко, студ)  До питання 

про утворення Директорії УНР. 



 
 

Михайленко А. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Баронська опозиція в Англії середини XIII ст. як 

передумова створення парламенту. 

Ратинська Ю. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Церква в суспільно – політичному житті Арагону та Кастилії  XІ – XІІІ 

ст. 

Рілов Р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студ. 

магістр.) Конкуренція Венеції та Генуї за ринок Візантії у XIII ст. 

Руднічук А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Швабський союз міст та його роль у підтримці регіонального миру і 

порядку у пізньосередньовічній Німеччині. 

Сорокін А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Дві наради 20 серпня 1991 р.: невідома сторінка історії Київської 

міської Ради народних депутатів XXI скликання. 

Юрченко А. (Дипломатична академія України при Міністерстві 

закордонних справ України, асп.) Основні тенденції становлення та розвитку 

інституту етнічного лобіювання в політичній системі США. 

Янауер М.(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Дихотомія влади між Церквою та Державою за листами Римського 

Папи Ґеласія І. 

Ящук О.(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студ. 

магістр.) Уявлення про верховну владу в третьому зводі білорусько-

литовського літописання (на прикладі Хроніки Биховця). 

 

Історія міжнародних відносин 

(ауд. 351) 

Голова секції: к.і.н., ас. Пількевич В.О. 

Заступник голови секції: асп. Шевченко В.В. 

Секретар секції: студ. магістр Хомяков Р.Л. 

 

Бовтун А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Еволюція взаємин між Україною та Польщею у 1918-1920 рр. 

Демещук А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Мирна реінтеграція Подунав’я до Хорватії (1995-1998 рр.). 

Дорофєєв А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) «Великий договір» у російсько-українських відносинах. 

Мельник І. (Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН 

України», асп.) Що таке Субсахарська Африка. 

Муштіна Н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Основні передумови формування спільної північноєвропейської 

політики та створення Північної Ради. 

Пугач Н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Формування політики Джорджа Вокера Буша стосовно Іраку після 

обрання президентом (січень-серпень 2001 р.). 



 
 

 

Архівознавство, джерелознавство, історіографія, спеціальні історичні 

дисципліни та методологія історії 

(ауд. 457) 

Голова секції: к.і.н., доц. Зубко А.М. 

Заступник голови секції: асп. Левчук О.В. 

Секретар секції: студ. Срібняк М.І. 

 

Гаранін О., Кітам В. (Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства, к.і.н. та старший науковий співробітник) 

Основні чинники біопошкодження архівних документів в архівних установах 

України 2015-2016 рр. 

Горбатюк М. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства, к.і.н.) Діяльність архівних установ Донецької області в 

умовах російсько-української війни у 2014–2017 рр. 

Іванов В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асп.) 

Фінська історіографія кінця 1940-х – 2010-х рр. щодо взаємин між 

Радянським Союзом та Фінляндією у 1939-1944 рр. 

Коваленко Т. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) Внесок журналу «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» в 

історичну науку. 

Круковський В. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Джерельна база дослідження «Діяльність польського руху 

Опору на території сучасних областей Західної України (1939-1941 рр.). 

Левчук О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асп.) 

Актуальні проблеми санітарно-епідемічного благополуччя міського 

населення у висвітленні  київських газет 1905-1914 рр. 

Срібняк М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Традиції вшанування Шевченківських днів полоненими українцями 

під час Першої світової війни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


