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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. 

Зінченко В.М., голова Наукового товариства студентів історичного 
факультету, відповідальний секретар. 

 
 

17 травня 
 

11.40-12.10 - реєстрація учасників конференції (ауд. 347) 
 

12.15 - 14.30 - пленарне засідання  (ауд. 347) 
 

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: 
Євген Шатілов, історик, молодший науковий співробітник Національного 

військово-історичного музею України:  
"Стадіон як маркер модернізації у Харкові 1920-1930-х рр." 

 
Воркшоп:  
Андрій Коваль, к.і.н., асистент кафедри нової та новітньої історії 

зарубіжних країн:  

"Як написати і опублікувати наукову працю: гайд для студентів  
 
Презентація: 
Валерій Зінченко, студент, голова Наукового товариства студентів 

історичного факультету: 

"Legio Historica: кремнієва долина по-історичному" 
 

14.30 -14.50 - кава-брейк 
 

14.50-18.20 - робота секцій 
 

 
 

 
 



ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 
 

Археологія та музеєзнавство 
Булеца А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Історія дослідження обсидіанових артефактів кам’яного і мідного віку на 
території Закарпаття 

Зінченко В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Пивоварні Києва другої половини XIX століття 
Калугін О. (Харківський національний університет імені Василя Каразіна, 

асп.) Перші лекції з археології у Харківському імператорському університеті 
(1804 ‒ 60-ті рр. ХІХ століття) 

Макаренко М. (Київський національний університет культури та мистецтв, 

студ.магістр) Радянський музейний квиток як попередник сучасного 
Михайлова А. (Спеціалізована школа № 196) Атрибуція знахідки із колекції 

Київського Палацу дітей та юнацтва 
Пархоменко Д. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Латенська культура на території України та її впливи 
Ульянич А. (Одеський національний університет імені Іллі Мечникова, студ.) 

Гендерний компонент в системі археології ідентичності 
Хоменко М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Ковальські вироби райковецької культури 
 

Архівознавство, спеціальні історичні дисципліни 
джерелознавство та методологія історії 

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

документознавства, к.і.н.) Значення української архівної періодики для 

архівної галузі України 
Бойко В., Свердлик З. (Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства, к.і.н.) Історіографічна та джерельна база 
архівної термінології в Україні 

Дідух Л., Залєток Н. (Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства, к.і.н.) Цифровий фонд користування 

документами Національного архівного фонду України: проблеми та 
перспективи 

Лазаренко В. (Державний музей авіації імені О.К. Антонова, молодший 

науковий співробітник) Оперативний метод дослідження архівних справ з 
Указами Президії Верховної Ради УРСР і рішеннями виконкомів про 

нагородження медаллю «Ветеран праці» 1974-1992 рр 
Сорокін А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр.) Відображення в документах президії Київміськради XXI 
скликання у складі фонду 1697 Державного архіву м. Києва історії єврейської 

діаспори в Україні  
Стаднік А.  (Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства, старший науковий співробітник) Роль відділу-архівно-
музейного комплексу «Літературно-мистецькі Плюти»  Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України як елементу системи 
розвитку корпоративної культури архівістів на сучасному етапі 



Чернятинська Ю. (Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства, асп.; Центральний державний електронний 

архів України) До питання комплектування архівних установ документами в 
електронній формі 

 
Військова історія 

Ганага О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Структурні одиниці еллінських армій Північного Причорномор’я 
Стеценко М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Модернізація авіації в Османській імперії напередодні Першої світової 
війни 

 
Давня та нова історія України  

(до 1914 р.) 
Букало І. (Львівський національний університет імені Івана Франка, студ.) 

Постаті перших руських князів в історіографії першої третини XIX ст.  
Іванов В. (Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, студ.) Українська інтелігенція під час революції 1905-1907 рр. 
Кравчук Б. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр) Причини появи пізнього протестантизму в Київській губернії 

наприкінці 60-х – на початку 70-х років XIX століття 
Міхеєв А. (Київський університет імені Бориса Грінченка, асп.) Образ 

України у Великій Британії напередодні Першої світової війни 
Провальнюк Д. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Єврейські політичні партії та їхні концепції націєтворення у 
1900-1914 рр. 

Ховтура А. (Харківський національний університет імені Василя Каразіна, 

асп.) Формування структур комунального господарства в установах міського 

самоврядування губернських міст Лівобережної України наприкінці XIX – на 
початку ХХ ст.  

Шимко Ю. (Національний педагогічний університет імені Михайла 

Драгоманова, студ.магістр) Кирило Розумовський. Вплив російського 

фаворитизму на українські землі 
Ящук О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асп.) 

Інтронізація та смерть: уявлення щодо набуття та позбавлення верховної влади 

в текстах білорусько-литовських літописів 
 

Етнологія та краєзнавство 
Гавадзин Т. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Суспільно-політична та релігійна діяльність Івана Лятишевського 
Криштопа М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Творчість українських художників-передвижників як джерело 
етнологічної інформації про традиційний побут 

Машкевич С. (к.і.н.) Швидкісний міський транспорт у Києві: історія й 

проблеми 



Плакида В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Дотримання будівельної обрядовості скандинавськими народами та 

значення символів, що використовуються під час проведення «Свята крокв»  
Роїк Ю. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асп.) 

Культурний туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 
Турейський І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр) Косметичні засоби в побуті українського селянства сер. ХІХ – 

сер. ХХ ст.  
 

Історія античності, середніх віків, 
раннього нового часу та класичного сходознавства 

Гладкій Є. (Харківський національний університет імені Василя Каразіна, 

студ.) Рефлексія над гастрономічною культурою у творах римських авторів І 

ст. н.е. 
Давчик М. (Лодзинский университет, асп.) Легенда о королеве Руметруде и 

обстоятельства начала герульско-лангобардской войны 508 г. 
Загородня А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Концепт «меланхолія» у творах Арістотеля 
Коломієць О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Витоки ранньохристиянської храмової архітектури I – початку IV ст.  
Морозова А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Коринфська парадигма та афінська соціальна пам’ять в промові 

Демосфена «Про вінець» 
Назаров Н. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

к.ф.н.) Загублені ключі від Піндара: як метрика стала полем битви 
Ціватий В., Кулініч М. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, к.і.н.) Європейська середньовічна й ранньомодерна історія 
міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії у викладацькій 

практиці та науковій спадщині професора В.І.Савви (1865-1920): за 
матеріалами ЦДІАК України 

 
Історія мистецтва 

Осадчук Т. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Іконографія обкладинок платівок The Smiths 
 

Історія міжнародних відносин 
Грабінський В. (Національний педагогічний університет імені Михайла 

Драгоманова, студ.магістр) Врегулювання питання законності морських 
блокад у міжнародних відносинах кін. XVIII – поч. XX ст.  

Гуменний С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Університет Марії КюріСклодовської в Любліні, асп.) До питання про 

контрабандну діяльність на радянсько-польському кордоні у 20-30-х рр. ХХ ст.  
Загороднюк Д. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Вплив «вотергейтського» скандалу на нормалізацію американо-
китайських відносин 



Захарчук А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Процес вступу Іспанії до Організації Північноатлантичного договору та 

політика країни у НАТО в 1982-2004 рр. 
Зацепіло В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Політика США щодо Росії у 1914-1917 рр. 
Криницька Т. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Причини реформування ООН (російський аспект) 
Менкеулідзі (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Китайсько-російські відносини у контексті діяльності ШОС 
Миронюк О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Українсько-литовські відносини з 2014 р. до сьогодення 
Музичук Г. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр) Історіографія українсько-вірменських відносин (1991-2019 рр.) 
Оновадлюк Д. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Процес вирішення та можливі перспективи урегулювання Палестинської 

проблеми в ООН 
Сахарова А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Аналіз радянсько-мексиканських відносин 
Татаркевич Я. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр) Британсько-американське стратегічне партнерство на початку 

війни з тероризмом 
Тимофеєва О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Політика Великої Британії щодо радянсько-фінського конфлікту 1939-
1940 рр. 

 
Історія Центральної та Східної Європи 

Демещук А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Проблеми у відносинах між Хорватією та Словенією у 1991-1999 рр. 
Ірчак І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студ.) 

Життя паломників на Святій Землі у другій половині XIX ст. за матеріалами 

архімандрита Антоніна (Капустіна) 
Овчарек М. (Лодзинский университет, студ.) Визит генерала Войцеха 

Ярузельского в Ватикан 
Одінцова С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Російська агресія як фактор радикалізації ісламу в Чеченській Республіці 
Чеботарьова А. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Голод у Російській імперії 1891-1892 рр. Причини, ліквідація 

та наслідки 
 

Нова та новітня історія країн Європи та Америки 
Брагар Є. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асп.) 

Роль та місце «сеньйорів колонізації» в політичному житті Французького 
Алжиру 

Бутурлімова О. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, асп.) Вплив Англіканської церкви на зміцнення позицій 

Лейбористської партії в британському суспільстві в першій третині XX ст.  



Котенко А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Економічна політика адміністрації Дональда Трампа 
Круковський В. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.магістр) Діяльність українських науково-дослідницьких 

установ Канади (1944-1971)  
Руденко А. (Національний педагогічний університет імені Михайла 

Драгоманова, студ.магістр) Десегрегація в системі освіти США. Законодавчий 

аспект 
Чуян А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студ.) 

Історія розвитку персональних комп’ютерів (1970-1976 рр.)  
 

Новітня історія України 
Бутко І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Наслідки Революції на граніті як передумови до проголошення 
незалежності 

Вакалюк А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Ірландська та українська національно-визвольна боротьба (кін. XIX – 

перша пол. ХХ ст.): спільне та відмінне 
Валько Ю. (Львівський національний університет імені Івана Франка, студ.) 

Митрополича практика Андрея Шептицького 
Герасименко А. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Одяг міських жителів та основні тенденції розвитку моди в 

Україні в період 1919-1929 рр. 
Гондз Р. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, студ., 

Національний музей історії України, науковий співробітник) Історія 
Української Гельсінської групи 

Гук М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асп.) 

Жінки у товаристві Червоного Хреста у роки Першої світової війни у 

вітчизняних дослідженнях 
Затурська І. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Встановлення та договірно-правова база культурної співпраці між 
Україною та Польщею протягом 1991-2012 років 

Ільїн О. (Ізмаїльський державний гуманітарний університет, асп.) 

Відновлення житлового фонду в містах Ізмаїльської області УРСР у повоєнний 
період 

Ількович В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Роль польських культурних громадських організацій в Україні у 

забезпеченні освітніх потреб польської меншини 
Гуменна І. (Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка, асп.) Взаємини єврейських та українських студентських 
товариств Східної Галичини міжвоєнного періоду (1918-1939) 

Кругляк Д. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

асп.) Причини політизації системи місцевого самоврядування після  місцевих 

виборів 2006 року в Україні 
Невмита Ю. (Черкаський державний технологічний університет, асп.) 

Необхідність кардинальних реформ системи управління сільським 
господарством на початку постсталінського періоду 



Сафар’янс Є. (Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – 

Музей Революції гідності, молодший науковий співробітник) Поняття «майдан» 

в суспільній свідомості українців кін. ХХ – поч. ХХІ ст.  
Струсь В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.магістр) Міжособистісні та гендерні відносини в підпіллі ОУН та УПА 
Тронь-Радомська А. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, асп.) Організаційна структура галузі спорту і фізичного виховання 

Українського центрального комітету в Генеральній губернії (1939-1944)  
Хома В. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

студ.магістр) Особливості становища німецько-австрійських окупаційних 
військ в Україні в 1918 році 

Цецульніков Є. (Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, студ.) Діяльність керівництва Української Держави у сфері 

залізничного сполучення 
Шатілов Є. (Національний військово-історичний музей України, молодший 

науковий співробітник) Деякі аспекти організації футбольних міжнародних 
матчів у Харкові в 1920-х рр. 

 
Сходознавство 

Андреев Т. (Харьковский национальный университет имени Василия 

Каразина, студ.магистр) Педагогические идеи Николая Японского (по 
дневникам святителя) 

Бронтерюк Б. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Ідеологія Кваме Нкрума 
Давтян Д. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) За свої та чужі інтереси: участь вірмен в Конституційній революції в 

Ірані (1905-1911 рр.) 
Квят О. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Гейша як унікальний феномен японського мистецтва 
Цвид М. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Тимарна система в Османській імперії та земельні відносини в 
Середньовічній Європі 

Юрченко А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

студ.) Жіноча періодична преса у В’єтнамі у першій половині ХХ ст. 
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Archaeological and Museum Studies 

Barucha K. (University of Lodz, PhD student) Research on Mediaeval Wooden 

Artifacts of Everyday Use from Towns in Present Poland  

 
Ancient, Medieval and Early Modern Times 

Cacean S. (Independent Researcher) The Emperor as a Victorious Warrior and 

Organizer of the World Order in the Image of Horus 

 
Archival and Source Studies 



Protsiuk A. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Bachelor student) The 

Impact of Collective Historical Memory and Collective Bias on Wikipedia’s 

Representation of History 
 

The History of International Relations 
Polovin M. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Bachelor student) 

EU’s Dependence on Russian Energy Resources and Its Implications 
Sribniak M. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Bachelor student) 

Between Compiegne and Versailles: the Concept of POW’s Repatriation and Its 

Implementation in Germany 
 

The History of Central and Eastern Europe 
Balogh M. (Jagiellonian University, Master student) History of Polish Emigrants 

in Saxony between 1792 and 1794. Methodology and Attitude to Problem of 
Emigration 

Barta T. (Loránd Eötvös University of Science, PhD student)  Theorists of the 

Hungarian Peasant Movements and Agrarian Parties  
Budzynski P. (University of Lodz, PhD student) “Komsomol, Our Role Model” – 

Soviet Students and Scientific Organizations in “Po prostu” Journal 
Czwoida W. (Adam Mickiewicz University in Poznan, Master student) The History 

of Polish Communist Camp for Youth in Movie “Shivers” (“Dreszcze”) Directed by 
Wojciech Marczewski 

Korban T. (Jagiellonian University, Master student) “The Gierek Experiment”. 

Poland between 1970 and 1978 in the Light of British Embassy’s Annual Reviews  

 
Eastern Studies 

Chalyi A. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, PhD student) Chasing 

the Printed World: What Was Forbidden to Read in 1900s Ottoman Empire  

  
Contemporary History of Ukraine 

Klychkov D. (Borys Grinchenko Kyiv University) The Display of the Kureniv 

Tragedy in the Modern Ukrainian Media Space: the Ambiguity of the Assessment   


