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Організаційний комітет конференції 

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

факультету. Голова комітету. 

Пшеничний Т.Ю., 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. 

 

 

 

 

 

15 березня 

 

14.00-14.30 – 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. 

 

Наукова доповідь: 

 

Казакевич Г.М., доктор історичних наук, доцент кафедри Історії мистецтв 

Історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 

«Бачити дозволене: фотографія і цензура у Російській імперії (друга 

половина ХІХ - початок ХХ ст.)» 

 

16.20-19.15 – робота секцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

 

Інтелектуальна історія. Історія культури і мистецтва. 

(ауд.349) 

Модератор секції: Пшеничний Тарас Юрійович, к.і.н. 

Бублій І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) "Газета "Нова Рада" як джерело вивчення національно-

культурної політики Української Держави 

Коломієць О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.)Алхімія та алхіміки 

Коломієць О. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Розписна кераміка як джерело у вивченні повсякденного життя 

Стародавньої Греції 

Кочерга О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Початкова та середня освіта на Полтавщині в період німецької 

окупації 1941-1943 рр. 

Кучеренко С. (Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка) 
Духовна та історична спадщина Львова як невід’ємна частина європейської 

культури 

Миронюк О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.)Діяльність Центру української культури в Таллінні та його 

керівника - Анатолія Лютюка 

Федченко Є. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) «Фалічні мотиви» у мистецтві Стародавнього Риму 

Шатілов Є. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Просвітництво vs Розваги: діяльність херсонського 

«Народного Дому» (1905-1914 рр.) 

 

Соціальна та культурна антропологія. Тенденції розвитку сучасного 

краєзнавства в Україні 

 (ауд.349) 

Модератор секції: Пшеничний Тарас Юрійович, к.і.н. 

Баріловська Т. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Чарівна казка крізь призму обряду ініціації 

Боровікова М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Формування афро-американської естетики у зображальному 

мистецтві 1920-30х років 

Війтик С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Вплив міграційних процесів на формування стереотипів жителів 

прикордонних населених пунктів України щодо поляків на сучасному етапі 

(На прикладі міста Володимир-Волинський) 

Воронюк К. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Церква Воскресіння Господнього (Що на Подолі) 



 
 

Іщук Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студ.) 

Гуманітарна та просвітницька діяльність Українських січових стрільців у 

Володимир-Волинському районі (1916 – початок 1918 року) 

Наконечна К. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Соціальні та економічні чинники толерування  домашнього 

насилля над жінкою (кінець ХІХ- середина ХХстоліття) 

Петошина В. (Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка) 

Тенденції розвитку краєзнавства в Києві 

Танцюра Т. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Трансформація   звичаєвого права на прикладі судових рішень 

волосних судів  в середині XIX ст на Лівобережній Україні 

 

Соціальна історія України та країн Світу 

(ауд. 349) 

Модератор секції: Пшеничний Тарас Юрійович, к.і.н. 

Горбатко Я. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 

студ.) Становлення інституту білих законтрактованих слуг у Вірджинії 

(1607-1666 рр.) 

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

Роль жінки у китайському суспільстві XVIII століття 

Падалка С. (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

асп.) Політичні причини поширення хабарництва серед чиновників 

державних установ Правобережної України ( XIX -  поч. XX ст.) 

Руднічук А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Становище єврейського та слов’янського населення в 

німецькому місті XIV-XV століть 

Федчук О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Політична діяльність Сахіба Гірея 

 

Етноконфесійна взаємодія у світовій та вітчизняній історії 

(ауд. 349) 

Модератор секції: Пшеничний Тарас Юрійович, к.і.н. 

Давтян Д. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Проблема визнання геноциду вірмен світовим співтовариством 

Коломієць О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Політика церкви Московської держави 

Костів М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) Папські алюмінати та латинські колегії у системі духовної 

освіти унійного парафіяльного духовенства у другій половині XVIII століття: 

ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia 

Семенова А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Соціальне служіння Православної Церкви МП в період  Голокосту на 

території України, на аналізі церковних проповідей 



 
 

Стичинський І. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, асп.) Небойові контакти між ворогуючими арміями на Східному 

фронті під час Першої світової війни 

 

Економічна історія України та країн Світу 

(ауд. 349) 

Модератор секції: Пшеничний Тарас Юрійович, к.і.н. 

Грабінський В. (Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова, студ.) Зародження німецького флоту в кін. ХІХ - поч. ХХ 

ст. 

Кулик Д. (Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка) 

Значення ідей чилійського «кібернетичного соціалізму» та проекту 

«Кіберсін» для розвитку електронного врядування в світі 

Хань В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студ.) 

Діяльність міжнародної організації «Дунайська комісія» 

 

Археологічні студії. Музеєзнавство. 

(ауд. 349) 

Модератор секції: Синиця Євген Валентинович, к.і.н., доц. 

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

Охорона, збереження та популяризація археологічної спадщини у Вишгороді   

Казмирчук М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

д.і.н.) Музейний туризм Києва: перспективи та тенденції. 

Калугін О. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, асп.) 

Викладання археології та історії первісного суспільства у Харківському 

університеті (1805 - 1864 рр.) 

Науменко О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Історія досліджень ранніх технік і технологій Східноафриканського 

регіону 
Теміров Б. (Донецький національний університет імені Василя Стуса) Музеї 

С. Бандери як місця пам’яті 

Чечуліна І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Технологія виготовлення аттичної чорнолакової кераміки 

Якібчук О. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

студ.) Облога візантійської фортеці Аморій 838 р. у світлі писемних, 

археологічних та етнографічних джерел 

 

Суспільство і влада: політична історія, державотворення та розвиток 

владних інституцій 

(ауд.349) 

Модератор секції: Пількевич Вікторія Олександрівна, к.і.н. 

Глиняйлюк О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Проекти державного устрою України в документах Першого 

Конґресу Українських Націоналістів у Відні 1929 року 



 
 

Грегуль А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Ефеський указ Мітрідата VI Евпатора (за працями античних авторів й 

ілюмінованими перекладами «De Civitate Dei» Августина Блаженного) 

Дмитрук Я. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Правові підстави призову національних меншин до Війська Польського 

в міжвоєнний період 

Загороднюк Д. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Порівняння причин військових переворотів в Туреччині: 1960, 1980, 

2016 роки 

Ілларіонов О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) Соціально-політичний портрет Карфагенської держави часів 

ІІ та ІІІ Пунічної воєн та міжвоєнного періоду 

Коломієць О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Українські Січові Стрільці 

Коломієць О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Утопічні ідеї у творі Томмазо Кампанелли «Місто Сонця» (державно-

політичний устрій соляріїв, організація праці і розподіл матеріальних благ) 

Коробчук А. (Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова, студ. 

магістр.) Відношення В.В. Шульгіна до гетьманату Скоропадського 1918 р. 

Кругляк Д. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Пріоритетні напрямки діяльності другої Галицької асамблеї (осінь 1991 

р.) 

Кушнір О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Діяльність конституційних комісій у 1990-1996 рр. 

Міхєєв А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) До питання про утворення Директорії УНР. 

Огородник Х. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Етапи політичної діяльності Елеонори Аквітанської за її листуванням 

Процюк А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Зовнішньополітична програма президентської кампанії Берні 

Сандерса 

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

Внесок князів із роду Сангушків у оборону Поділля від татарських набігів у 

XVI ст. 

Сидоренко А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) Силові структури Української Держави в боротьбі з 

антигетьманськими рухами 

 

Історія міжнародних відносин 

(ауд. 349) 

Модератор секції: Пількевич Вікторія Олександрівна, к.і.н. 

Богословська Б. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Китай – гарант безпеки України за Будапештським 

меморандумом? 



Брайченко А. (Інститут всесвітньої історії НАН України, асп.) Роль 

неурядових організації у британсько-українських відносинах на прикладі 

діяльності Британсько-українського товариства 

Волок В. (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 

студ.) Європейська дипломатія у вирі боротьби за розподіл колоніальних 

територій 

Гуменний С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Формування та еволюція структури Корпусу охорони прикордоння 

(КОП) Республіки Польща у 1924 – 1939 рр. 

Дорофєєв А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Кримське питання в україно-російських відносинах на сучасному 

етапі 

Дяжур С. (Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, студ.)  Варшавський договір 1920 року, між УНР та 

Польшею в системі геополітичних подій того час 

Михайленко М. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Італія у перші 

роки після об’єднання держави 

Савенков Я. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 

студ.) Особливості зовнішньополітичного курсу Олександра I в ході 

Віденьського конгресу 1814-1815 

Тофан А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Становлення канадсько-українських дипломатичних відносин (1990 р. 

– січень 1992 р): джерельна база проблеми 

Архівознавство, джерелознавство, історіографія, спеціальні історичні 

дисципліни та методологія історії 

(ауд. 457) 

Модератор секції: Чуйко Регіна Василівна, асп. 

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

документознавства, к.і.н.) Фахове видання архівної галузі України: до 70-

річчя науково-практичного журналу “Архіви України” 

Гаранін О. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства, к.і.н., с.н.с.)  Ковтанюк Ю. (Центральний державний 
електронний архів України, к.і.н.) Перспективи оцифрування документів 

Національного архівного фонду  

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

документознавства, к.і.н. )Архіви України": основні етапи становлення і 

розвитку (до 100-річчя архівної системи України) 

Ільчишин С. (Науково-дослідний інститут Українознавства МОН України, 

асп.) Українська та польська освіта в міжвоєнний період на Західній Україні 

за матеріалами Державного архіву Тернопільської області 



 
 

Кравченко Н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) Лоренц Мюллер та обставини друку його «Septentrionalische 

Historien…» 

Круковський В. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Діяльність Організації Українських Націоналістів та 

Української Повстанської Армії на території Кам’янець-Подільської області 

(1944-1950) за архівними документами 

Левченко І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Бузунко П. (Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. 

Т. Г. Шевченка, асп.). The use of historical techniques and methodologies in the 

study of the dynamics of status of sozophytes of Shchorsko-Semenivskyy 

geobotanical district. 

Левчук О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асп.) 
Висвітлення на сторінках київської преси проблем  сирітства та 

бездоглядності дітей у місті (1905-1914 рр.) 

Сапонов А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Історик-архівіст" і проблеми архівної освіти в Україні за доби 

інформаційного суспільства 

Сорокін А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ. магістр.) Документи фонду 1697 (Київська міська рада) Державного 

архіву міста Києва як джерело з історії Революції на граніті. 
Хоменко В. (Інститут української археографії та джерелознавства  

ім. М. С. Грушевського НАН України, асп.) М. С. Грушевський та Українська 

партія соціалістів-революціонерів: інформаційний потенціал фонду 1235 

ЦДІАК України 

Чернятинська Ю. (Центральний державний електронний архів України, 

Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства, асп.) Інформаційний потенціал архівних фондів 

електронних інформаційних ресурсів 

Чуйко Р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.)Науково-видавнича діяльність регіональних архівних установ УРСР у 

повоєнний період (1943-1950 рр.) 

Ящук А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асп.) 

Використання емблем античних колоній Північного Причорномор’я у міській 

геральдиці Південної України кінця XVIII – XIX ст. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


