


ПОРЯДОК РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК  

КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ХVІІ-ХХІ СТ.) 

Час 

проведення 

Назва заходу 

 

Місце проведення 

 

12 листопада 2021 р. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  
9.30-10.00 Реєстрація учасників 

 

Підключення: https://meet.google.com/crb-zvfs-kmj 

 

10.00-13.00 Пленарне засідання 

 

Підключення: https://meet.google.com/crb-zvfs-kmj 

 

13.00-13.30 Перерва  

13.30-16.30 І Панель 

Історіографія, джерела та 

персоналізація історії 

східноєвропейських країн 

Підключення: https://meet.google.com/hhh-phae-bib 

 

13.30-16.30 ІІ Панель 

Суспільно-політичні 

трансформації на теренах 

Східної Європи 

Підкючення: https://meet.google.com/fbw-uukq-yda 

 

13.30-16.30 ІІІ Панель 

Актуальні питання 

економічного та 

соціокультурного розвитку 

східноєвропейського регіону 

Підключення: https://meet.google.com/gmy-ktds-tsd 

 

13.30-16.30 ІV Панель 

Студентська секція 

Підключення: https://meet.google.com/tke-vtej-bpp 

 

      Регламент: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Виступ на секціях – до 10 хв. 

Запитання та обговорення – до 3 хв.  

https://meet.google.com/crb-zvfs-kmj
https://meet.google.com/crb-zvfs-kmj
https://meet.google.com/hhh-phae-bib
https://meet.google.com/fbw-uukq-yda
https://meet.google.com/gmy-ktds-tsd
https://meet.google.com/tke-vtej-bpp


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

  

Безлюдний Олександр – голова оргкомітету, ректор Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, 

професор 

Самойленко Олександр – заступник голови оргкомітету, кандидат історичних 

наук, доцент, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Священко Зінаїда – заступник голови оргкомітету, декан історичного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, доктор історичних наук, професор 

Земзюліна Наталія – директор Навчально-наукового інституту міжнародних 

відносин, історії та філософії Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького, доктор історичних наук, професор 

Салата Оксана –завідувач кафедри історії України Київського університету імені 

Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 

Гриневич Владислав – Голова Українського представництва канадської 

недержавної організації «Українсько-Єврейська зустріч» 

Барвінок Ольга – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії 

та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Горохівський Петро – завідувач кафедри всесвітньої історії та методик навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

кандидат педагогічних наук, професор  

Гордієнко Галина – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Кривошея Ігор – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії 

та методик навчання, науковий директор Польського культурно-освітнього 

центру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Кузнець Тетяна – завідувач кафедри історії України Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, завідувач науково-дослідної 

лабораторії «Історичне краєзнавство Уманщини», доктор історичних наук, 

професор 

Скрипник Олена – заступник декана історичного факультету з наукової роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання 

Шачковська Любов – завідувач кафедри соціальних і правових дисциплін 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 

кандидат політичних наук, доцент  



12 листопада 2021 р. 

 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 

Підключення https://meet.google.com/crb-zvfs-kmj 

 

Відкриття конференції  

10.00 – 10.10 

 

Зінаїда Священко, декан історичного факультету  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  

доктор історичних наук, професор 

 

Пленарне засідання 

10.10 – 13.00 

 

Модератор 

Ігор Кривошея, кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини 

 

 

Ірина Кривошея, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії 

та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Історія XVIII ст. крізь документ: тестаменти Марковичів 

 

Марьяна Шлапак, доктор икусствоведения, член-корреспондент Академии 

наук Молдовы, доцент, главный научный работник, Институт культурного 

наследия, Кишинев (Республика Молдова) 

Алла Частина, кандидат икусствоведения и культурологии, ведущий научный 

работник, Институт культурного наследия, Кишинев (Республика Молдова) 

След в истории: выдающийся бессарабский зодчий Александр Бернардацци 

 

Віктор Доценко, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

Цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 

Євреї в земельних відносинах Правобережної України у другій половині ХІХ ст. 

 

Юрій Нікітін, доктор історичних наук, доцент, в.о. ректора Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Розвиток сільськогосподарської освіти на українських землях у другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст.: дискусії, законодавчі ініціативи, результати 

  



 

Анатолій Чабан, доктор історичних наук професор кафедри археології та 

спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького 

Трансформація сільського побуту Середньої Наддніпрянщини: кінець XIX – 

початок XXI ст. 

 

Норберт Моравєц, доктор, науковий співробітник Інституту історії 

Гуманітарно-природничого університету імені Яна Длугоша в Ченстохові 

(Республіка Польща) 

Polityka pamięci Białorusi a konstruowanie pamięci Białorusinow 

 

Ігор Срібняк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої 

історії Київського університету імені Бориса Грінченка;   

Марина Палієнко, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

«Таборова Мельпомена»: український театр в таборах інтернованих вояків-

українців Армії УНР у Польщі (особливості функціонування, репертуар, 

акторський склад) у 1921 р. 

 

Олександр Самойленко, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії та міжнародних відносин, ректор Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Польські студії в науковому доробку Вітольда Новодворського 

 

Ольга Коляструк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін, 

історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету 

імені М. Коцюбинського 

Методика використання творів сучасного мистецтва при формуванні критичного 

ставлення молоді до історії (на прикладі творів митців Східної Європи кінця ХХ 

– початку ХХІ ст.) 

 

Владислав Гриневич, Голова Українського представництва канадської 

недержавної організації «Українсько-Єврейська зустріч» 

Діяльність українського представництва канадської недержавної організації 

«Українсько-Єврейська Зустріч» у 2019-2021 роках. Реалізовані проєкти та 

ініціативи 

 

 

  



ПАНЕЛЬ І 

13.30-16.30 

 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ  

ІСТОРІЇ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 

 

Модератор 

Ольга Барвінок, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини 

 

Тетяна Клименко, кандидат історичних наук, доцент, директор Державного 

архіву Черкаської області 

Документи для вивчення родоводу в фондах Державного архіву Черкаської 

області 

 

Ольга Барвінок, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії 

та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Джерела про правові та майнові інтеракції подільської шляхти у ХІХ ст.  

 

Віталій Тацієнко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

Наталія Тацієнко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Церковна періодика ХІХ – початку ХХ ст. як джерело вивчення історії 

українського селянства (на матеріалах Київської губернії) 

 

Артур Ющинський, докторант Гуманітарно-природничого університету імені 

Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) 

Діяльність римо-католицького доброчинного товариства в Одесі на сторінках 

місцевих газет 

 

Тетяна Терещенко, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Староіндійське (санскритське) письменство у творчості Івана Яковича Франка 

 

Ольга Гончарова, аспірантка Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, викладач-стажист кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Участь польської шляхти в Уманській сільськогосподарській виставці (26 серпня 

– 3 вересня 1910 р.) на сторінках періодичної преси та мемуарів 

 

Марта Худзік, магістр, науковий працівник Познанського центру спадщини 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa (Республіка Польща) 

Сліди воїнів Української Народної Республіки на території Великопольського 

воєводства  



 

Олександр Бонь, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри України 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Українські гуманітарії у спогадах Василя Дубровського і Олекси Варавви: 

наратив емігрантів зі Східної Європи 

 

Наталія Ковальова, доктор історичних наук, професор кафедри філософії та 

українознавства ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

Український контекст діяльності останнього імператора Російської імперії 

Миколи ІІ (за матеріалами «Щоденників» 1894–1918 рр.) 

 

Анна Шауренко, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Періодика як джерело інформації з питань буденного життя суспільства 

 

Оксана Салата, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

України Київського університету імені Бориса Грінченка 

Діяльність української науково-освітньої інтелігенції на території окупованої 

України у 1941-1943 рр. за матеріалами часопису «Українська дійсність» 

 

Микола Семененко, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

історії та права Черкаського державного технологічного університету 

Роль Станіслава Понятовського у розбудові м. Корсуня 

 

Олена Самойленко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

Науково-педагогічна діяльність професора Антонія Анджейовського на теренах 

України в ХІХ ст. 

 

Ігор Кривошея, кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої 

історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Поляки Уманщини – студенти європейських університетів (ХІХ–ХХ ст.) 

 

Ольга Скус, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Розправа над українською інтелігенцією Уманщини за сфальсифікованою 

справою «СВУ» 

 

 

  



ПАНЕЛЬ ІІ 

 

13.30-16.30 

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

НА ТЕРЕНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

Модератор 

Петро Горохівський, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 

 педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Олег Марченко, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

України та всесвітньої історії Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка  

Риси суспільно-політичних трансформацій у Московській державі у XVII ст. 

 

Наталя Громакова, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри 

цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 

«Польське питання» як чинник модернізації імперій Габсбургів і Романових у 

ХІХ ст. 

 

Олена Бундак, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з 

науково-методичної роботи Відокремленого структурного підрозділу Закладу 

Вищої Освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» Луцького інституту розвитку людини 

Соціально-економічна та політична складова біженецького руху населення 

Східної Європи під час Першої Світової війни 

 

Олена Дудник, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Українсько-німецькі відносини 1918 року 

 

Людмила Вовчук, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили 

Генеральне консульство Німеччини у Миколаєві (1918-1919 рр.) 

 

Олександр Дем’янюк, доктор історичних наук, професор, заступник 

директора з науково-педагогічної діяльності Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Вплив політичної ситуації в країнах Східної Європи на розвиток українсько-

польських відносин у 1918 – 1921 рр. 

 

  



Володимир Комар, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Політика Польщі у Східній Європі в 20-х роках ХХ ст. 

 

Петро Горохівський, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Протистояння спецслужб Польщі і Радянської України у 20-30-х рр. ХХ ст. 

 

Олександр Тригуб, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

історії Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 

«Харбінська операція» 1937 року: шпигуноманія в умовах Великого терору  

 

Оксана Яшан, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та права 

Черкаського державного технологічного університету 

Окупаційний режим (1941-1944 рр.): нові параметри буття 

 

Вʼячеслав Гордієнко, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Роль уповноважених Ради у справах РПЦ у відновленні релігійно-церковного 

життя у післявоєнній Україні 

 

Альона Дабіжа, викладач-стажист кафедри історії України Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Діалектика закономірностей та спонтанностей демографічних процесів у Східній 

Європі 

 

Наталія Земзюліна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Міжнародна субʼєктність України: стратегічні проблеми ХХІ ст. 

 

Олександр Овчаренко, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних відносин Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Вишеградська четвірка: створення і розвиток субрегіонального об’єднання 

 

Олена Сухушина, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Вишеградська група і Україна у протидії російській агресії та COVID-19 

 

Олена Скрипник, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Польсько-українські відносини в контексті євроінтеграції  



ПАНЕЛЬ ІІІ 

 

13.30-16.30 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Модератор 

Сергій Куценко, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої 

історії там методик навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Юрій Приходько, магістр, викладач кафедри загальної медицини Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

Економічні зв’язки козацької України з Балтійськими землями у XVII ст. 

 

Тетяна Кузнець, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії України Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини, завідувач науково-дослідної лабораторії «Історичне 

краєзнавство Уманщини» 

Міжконфесійні трансформації серед населення Південної Київщини у другій 

половині XVIII cт. 

 

Галина Гордієнко, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Конфліктні комісії у системі соціального забезпечення в УРСР після Другої 

світової війни 

 

Валентина Голобородько, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Культурно-просвітницька діяльність Київського літературно-артистичного 

товариства в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 

 

Лариса Фицик, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої 

історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Культурний ландшафт російського міста другої половини XIX – початку XX ст. 

 

Ігор Фицик, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальних 

і правових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Міщанський прошарок у соціальній структурі російських міст другої половини 

XIX – початку XX ст. 

  



Анюта Радчук, аспірантка другого року навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Трансформація соціально-політичного становища шляхтянок Київської губернії 

у ХІХ ст. 

 

Зінаїда Священко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання, декан історичного факультету 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Аграризм у країнах Центральної та Південно-Східної Європи у міжвоєнний період  

 

Григорій Самойленко, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Участь Вільконських у культурно-мистецькому житті східноєвропейського 

регіону наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. 

 

Гаррі Річардсон (Велика Британія), викладач Уманського фахового коледжу 

технологій та бізнесу Уманського національного університету садівництва 

Холокост у Східній Європі 

 

Ольга Лісовська, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Економічна географія українських земель у другій половині ХХ ст. 

 

Ігор Опацький, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Діяльність УВАН у Німеччині 

 

Ганна Маринченко, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 
Європейські впливи на розвиток вищої освіти України періоду незалежності 

 

Сергій Куценко, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Європейські музеї ХХІ ст. в умовах глобалізації: нові значення, виклики, 

тенденції 

 

Олена Джагунова, кандидат історичних наук, викладач кафедри історії 

України Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені 

ПавлаТичини з науково-освітніми установами країн Східної Європи 

 

Зоя Возна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та 

методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Інноваційні процеси у професійній підготовці викладачів історії за моделлю 

Девіда Колба  



ПАНЕЛЬ ІV 

 

13.30-17.30 

 

СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ 

 

 

Модератори 

Анна Шауренко, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої 

історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, Голова Ради молодих науковців Історичного факультету 

 

 

Ірина Стратієвська, студентка історичного факультету, голова Студентського 

наукового товариства Історичного факультету Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

 

Юлія Гомонюк, магістрантка історичного факультету Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; науковий 

керівник проф. Ірина Кривошея, доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Українські історики про Біблійні тексти 

 

Катерина Толмачова, магістрантка історичного факультету Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; науковий 

керівник проф. Ірина Кривошея, доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

А. Баумейстер про чернечі ордени Європи та їхній вплив на соціокультурний 

розвиток континенту 

 

Ірина Івахненко, магістрантка історичного факультету Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; науковий 

керівник проф. Ігор Кривошея, кандидат історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Освіта польської шляхти Правобережної України в першій третині ХІХ ст. 

 

Сергій Цимбал, магістрант історичного факультету Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; науковий керівник проф. 

Ігор Кривошея, кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої 

історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Німецько-російські відносини наприкінці ХІХ ст. 

  



 

Анна Телевань, магістрантка історичного факультету Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; науковий 

керівник проф. Ігор Кривошея, кандидат історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Життя і парадокси ідеології Льва Троцького у світлі мемуарів сучасників 

 

Олег Присяжнюк, магістрант історичного факультету Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; науковий 

керівник проф. Ірина Кривошея, доктор історичних наук, професор кафедри 

всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Творчість Луї Армстронга як явище в культурі США 

 

Вячеслав Соколов, студент Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Вацлав Гавел: шлях від дисидента до президента 

 

Максим Богун, студент ННІ міжнародних відносин історії та філософії 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

Войцех Ярузельський: останній керівник тоталітарної Польщі 

 

Тарас Макаренко, студент Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Роль «Солідарності» у падінні тоталітарного режиму в Польщі 

 

Ілля Опарін, студент, в. о. голови Студентського наукового товариства ННІ 

міжнародних відносин, історії та філософії Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Міграційна політика країн Вишеградської групи під час європейської міграційної 

кризи 2015-2017 років 

 

Василь Іващук, магістрант історичного факультету Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини; науковий керівник проф. 

Ігор Кривошея, кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої 

історії та методик навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Ситуативна релігійність населення Східної Європи на початку ХХІ ст. 

 

 

 

 

Підведення підсумків конференції 

 

16.30 – 17.00 


