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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

(Платформа Google Meet, 23 квітня 2021 року) 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератори: Лендьел Мирослава Олександрівна – професор, 

доктор політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи 

ДВНЗ «УжНУ», Шніцер Ігор Омелянович – кандидат історичних 

наук, доцент, завідувач кафедри модерної історії України та 

зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі: 

https://meet.google.com/ncr-nrin-szc 

 

09:30-9:45 Вітальні промови 

Вітальне слово проректора з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «УжНУ»  

доктора політичних наук, професора Лендьел Мирослави Олександрівни. 

 

Вітальне слово першого проректора Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка кандидата історичних наук, доцента 

Дубінського Володимира Анатолійовича. 

 

Привітання декана факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ» 

доктора історичних наук, професора Вовканича Івана Івановича. 

 

9:45-10:15 Віднянський Степан Васильович, доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу історії 

міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії 

України НАН України. 

 

Дослідження з всесвітньої історії, міжнародних відносин та зовнішньої 

політики України в Інституті історії України НАН України: традиції та 

сучасний розвиток (до 85-річчя Інституту історії України НАН України). 

 

10:15:10:30 Мандрик Іван Олександрович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

 

Становлення Степана Васильовича Віднянського як науковця-історика. 

10:30-10:45 Gajdoš Marian, PaedDr., CSc., Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, Košice, 

Slovenská Republika. 

 

Prínos Stepana Vidňanského k poznaniu dejín Slovenska povojnového obdobia. 

 

10:45-11:00 Кравчук Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. 

 

Історія Першої Чехословацької республіки у науковому доробку 

професора Степана Васильовича Віднянського. 

https://meet.google.com/ncr-nrin-szc


11:00-11:15 Ситник Олександр Миколайович, доктор історичних наук, доцент, 

професор кафедри історії та археології Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Інноваційне дослідження «Україна в історії Європи ХІХ – початку 

ХХІст. : історичні нариси» за редакцією С.В. Віднянського. 

 

11:15-11:30 Вегеш Микола Миколайович, доктор історичних наук, професор, в. о. 

завідувача кафедри політології і державного управління ДВНЗ «УжНУ». 

 

Проблеми політичної історії Закарпаття XIX-XXI століть у працях 

Степана Васильовича Віднянського. 

 

11:30-11:45 Артьомов Іван Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, професор 

кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, директор ННІ 

євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «УжНУ». 

 

Історіографічний огляд наукових розробок професора Степана 

Васильовича Віднянського з проблематики актуальних проблем 

зовнішньої політики України. 

 

11:45-12:00 Підведення підсумків пленарного засідання. 

12:00-13:00 Перерва. 

 
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

13:00-16:00 Секція «Суспільно-політичні та соціально-економічні проблеми історії 
України». 

 

Модератор: Опря Ігор Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

Ідентифікатор зустрічі: 
https://meet.google.com/kdv-hqqa-epp 

 

13:00-16:00 Секція «Історія крізь призму регіоналістики». 
 
Модератор: Міщанин Василь Васильович, доктор історичних наук, доцент, 
доцент кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ 
«УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі: 

https://meet.google.com/rzo-qqhb-mqa 
 

13:00-16:00 Секція «Актуальні проблеми всесвітньої історії». 

 

Модератор: Боровець Іван Іванович. кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

Ідентифікатор зустрічі: 
https://meet.google.com/vco-ysay-jaq 

 

\ 

 

https://meet.google.com/kdv-hqqa-epp
https://meet.google.com/rzo-qqhb-mqa
https://meet.google.com/vco-ysay-jaq


13:00-16:00 Секція «Актуальні проблеми міжнародних відносин». 

 

Модератор: Тодоров Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ 

«УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі:\ 

https://meet.google.com/fpc-jqbo-eev 

 

13:00-16:00 Секція «Україна в системі міжнародних відносин». 

 

Модератор: Купар Діана Миколаївна, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ 

«УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі: 

http://meet.google.com/ohi-fkto-inz 

 

13:00-16:00 Секція «Проблеми джерелознавства та історіографії». 

 

Модератор: Ганус Сергій Олексійович, старший викладач кафедри модерної 

історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі: 

https://meet.google.com/pce-edgm-woc 

\ 

 

13:00-16:00 Секція «Теоретико-методологічні засади сучасної історичної свідомості». 

 

Модератор: Мартинов Андрій Юрійович, доктор історичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і 

зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України. 

Ідентифікатор зустрічі: 

https://meet.google.com/ncr-nrin-szc \ 

 

13:00-16:00 Секція «Міграційні та етно-демографічні процеси». 

 

Модератор: Стецюк Вадим Борисович. кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

Ідентифікатор зустрічі: 

https://meet.google.com/hjy-kpcj-gap \ 

 

16:00-16:15 Перерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/fpc-jqbo-eev?fbclid=IwAR1QGaZoXX6kRFA6zWgncawArlwfGzLU_HsyYTHQYgz9aIVBYg2f6wyI42g
http://meet.google.com/ohi-fkto-inz
https://meet.google.com/pce-edgm-woc?fbclid=IwAR2Lbu1SfmstOL_jV6bg-xvAt68vJvpSI8ekQpmDXkEJ4VQ6duGFGGhxMSo
https://meet.google.com/ncr-nrin-szc
https://meet.google.com/hjy-kpcj-gap


 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератор: Шніцер Ігор Омелянович – кандидат 

історичних наук, доцент, завідувач кафедри модерної 

історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

 

Ідентифікатор зустрічі: 

https://meet.google.com/ncr-nrin-szc 

 

16:15-16:30 Підведення підсумків роботи в секціях (доповідають модератори секцій). 

Загальне обговорення. 

Завершення конференції. 

 
СЕКЦІЯ 

«Суспільно-політичні та соціально-
економічні проблеми історії України» 

 

Модератор: Опря Ігор Анатолійович, кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Ідентифікатор зустрічі 

https://meet.google.com/kdv-hqqa-epp 

 

 Подкупко Тетяна Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету. 

 
Чумацькі промисли як каталізатор дипломатичних угод. 

 Радченко Наталія Миколаївна, доктор історичних наук, доцент кафедри 

модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

 

Законодавче регулювання кредитно-підприємницької діяльності 

єврейського населення на теренах Наддніпрянської України (кін. ХVІІІ – 

поч. ХХ ст.). 

 

 Іваненко Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Інститут історії України НАН України, відділ історії 
міжнародних відносин і зовнішньої політики України, старший науковий  
співробітник. 
 
Університет Св. Володимира в міжслов’янських наукових зв’язках другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. 

 

 Зайцева Зінаїда Іванівна, доктор історичних наук, професор, Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 
 
«Молодоукраїнство» в формуванні українського національного руху на 

рубежі ХІХ–ХХст. 

 

https://meet.google.com/ncr-nrin-szc
https://meet.google.com/kdv-hqqa-epp


 Бондар Сергій Володимирович, аспірант кафедри цивілізаційної історії та 
археології Центрально-Східної Європи НПУ ім. Драгоманова. 
 

Пробудження національних почуттів українського народу через соціальне 

служіння митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. 

 

 

 Опря Ігор Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. 
 

Пізньопротестантські конфесії Правобережної України у роки Першої 

світової війни. 

 

 Завальнюк Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. 
 
Українські університети 1917-1920 рр.: перші кроки із запровадження 

європейського досвіду освітньо-наукової діяльності. 
 

 Дацків Ігор Богданович, доктор історичних наук, професор, 
Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль), завідувач 
кафедри міжнародних відносин та дипломатії. 
 
Полич Мар’яна Іванівна, кандидат історичних наук, старший викладач, 
Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль), старший 
викладач кафедри міжнародних відносин та дипломатії. 
 
Становлення та розвиток дипломатичної служби ЗУНР (1918 – 1923 рр.). 

 

 Тертична Анна Вікторівна, кандидат історичних наук, радник МЗС України. 
 
Взаємодія ДЦ УНР із організаціями українських емігрантів у Болгарії: 

просування української ідеї у 1920-1940 рр. 

 Комарніцький Олександр Борисович, доктор історичних наук, доцент, 
професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка. 
 

Участь студентів педагогічних закладів вищої освіти УСРР у діяльності 

осередків Міжнародної організації допомоги робітникам (20-30-ті рр. 

ХХ ст.). 

 

 Стрілець Василь Васильович, доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету 
біоресурсів і природокористування.  
 

Спілка визволення України 1920-х рр.: вигадка чи реальність? 



 Ľubica Harbuľová, Doc., PhDr., CSc., vedúca Katedry novovekých a najnovších 

všeobecných dejín Inštitút histórie Filozofická fakulta Prešovskej university v 

Prešove, Slovenská Republika. 

 

Reflexia vnútropolitického vývoja Ukrajiny v rokoch 1918-1920 na Slovensku 

 Фомін Андрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії та археології, Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк). 
 

Недоліки в роботі будинків дітей-інвалідів на початку 1950-х рр. 

 Журавльов Ярослав Олексійович, кандидат історичних наук, Інститут 
історії України НАН України, науковий співробітник. 
 
Під наглядом КДБ: іноземні студенти в УРСР (друга половина 1960-х – 

перша половина 1980-х рр.). 

 

 Копинець Юрій Юрійович, старший викладач кафедри міжнародних студій 
та суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 
 

Характеристика конфігурації та основних тенденцій розвитку партійної 

системи України за результатом електорального циклу 2019–2020 рр. 

 

 
                                    СЕКЦІЯ 

«Історія крізь призму регіоналістики» 

 

Модератор: Міщанин Василь Васильович, доктор 

історичних наук, доцент, доцент кафедри модерної історії 

України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі 

https://meet.google.com/rzo-qqhb-mqa 

 

 Ферков Оксана Василівна, кандидат історичних наук,  доцент, доцент 

кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «УжНУ». 

 

Проблеми дослідження історії середньовічних католицьких монастирів 

Закарпаття. 
 

 Монич Олександр Іванович, PhD (Богослов’я), протоієрей, аспірант 
факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ». 
 
Аспекти юрисдикційних інкорпорацій Мукачівських єпископів у 

Мараморощині в XVII ст. 

 

 Філінюк Анатолій Григорович, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. 

 

Правобережна Україна в політиці Росії та Австрії щодо Речі Посполитої 

наприкінці XVIII ст. 

 

https://meet.google.com/rzo-qqhb-mqa


 Москалюк Микола Миколайович, доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей 
історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. 
 

Соціально-економічне життя сільського населення Східної Галичини 

(друга половина ХІХ – напочатку ХХ ст.). 

 Кондратюк Дмитро Миколайович, аспірант кафедри історії України 
Житомирського державного університету ім. І. Франка. 
 

Вибори до міських дум Правобережної України в 1917 р. 

 

 Данилець Юрій Васильович, кандидат історичних наук,  доцент, доцент 

кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «УжНУ». 

 

Позиція католиків щодо візиту на Підкарпатську Русь єпископа Досифея 

(Васича) в 1920-1921 рр. 

 

 Кічера Віктор Васильович, кандидат історичних наук,  доцент, доцент 

кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

 

Єпархіальні опікунські заклади сестер василіанок у Підкарпатській Русі. 

 

 

 Куцов Костянтин Олександрович, головний спеціаліст відділу охорони 

культурної спадщини Департаменту культури, національностей та релігій 

Закарпатської обласної державної адміністрації. 

 

Журнал «Пробоєм» як фактичний орган Союзу підкарпатських руських 

(українських) студентів (1933-1939 рр.). 

 

 Міщанин Василь Васильович, доктор історичних наук, доцент, доцент 
кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 
 

Вибори до місцевих рад 22 лютого 1953 р.: особливості останньої 

сталінської виборчої кампанії на Закарпатті. 

 

 Кашка Марія Юріївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 
 
Особливості історико-культурної спадщини євреїв Закарпаття. 

 Носа Богдана Михайлівна, старший викладач кафедри туристичної 
інфраструктури та готельно-ресторанного господарства ДВНЗ «УжНУ» 
 

Зародження організованої екскурсійної діяльності на території Закарпаття  

(ХІХ – початок ХХ ст.). 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
                                       СЕКЦІЯ 

«Актуальні проблеми всесвітньої історії» 

 

Модератор: Боровець Іван Іванович. кандидат історичних 

наук, доцент,доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Ідентифікатор зустрічі 
https://meet.google.com/vco-ysay-jaq 

 

 

 Гордієнко Дмитро Сергійович, кандидат історичних старший науковий 

співробітник Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України 

 

Кавказ у зовнішній політиці Василя II Болгаробійці. 

 

 Андрусяк Ярослав Ярославович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри античності, середньовіччя та історії України до модерної доби ДВНЗ 

«УжНУ». 

 

Боротьба з сектантським рухом у Чеському королівстві за правління 

династії Ягеллонів (кін. XV – перша чверть XVI ст.). 

 

 Степанков Валерій Степанович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка.  

 

Степанков Віталій Валерійович, кандидат історичних наук, старший 

викладач, старший викладач кафедри історії України Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Польське військо під Пилявцями 1648 р.: проблема локалізації місця 

табору. 

 

 Юга Олександр Анатолійович, кандидат історичних наук, старший викладач, 

старший викладач кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Політика Московії щодо козацької України в середині XVII ст. в оцінках 

представників політичної еліти Речі Посполитої. 

 

 Грачов Артем Янович, аспірант кафедри всесвітньої історії Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Прорив «Гебена» та «Бреслау»: наслідки для британській дипломатії. 



 Десятничук Ігор Олексійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

Чеська політика та розпад Австро-Угорщини (1917-1918 рр.) 

 Бердар Яна Петрівна, аспірант кафедри модерної історії України та 

зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

 

Словацьке питання на завершальному етапі Першої світової війни. 

 Мишуста Анастасія Олександрівна, кандидатка історичних наук,  старша 

викладачка кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету 

 

Досвід діяльності українських жіночих організацій у міжвоєнній 

Чехословаччині (1921-1938 рр.): матеріальна підтримка української 

емігрантської спільноти. 

 

 Švorc Peter, univ. professor, Filozofická fakulta Prešovskej university, Slovenská 

Republika. 

 

Vstup podkarpatskoruských Židov do politického života ČSR. 

 

 Газін Володимир Прокопович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 
 

Гіперінфляція 1923 р. у Ваймарській Німеччині. 
 

 Боровець Іван Іванович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. 
 

Словацьке питання у зовнішньополітичній візії владних кіл Другої Речі 

Посполитої (1938 – березень 1939 р.). 

 Ігнатоля Мирослав Мирославович, аспірант кафедри модерної історії 

України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 
 

Словацько-угорська війна в березні 1939 р.: політичні та психологічні 

наслідки. 
 

 Вовканич Іван Іванович, доктор історичних наук, професор, декан 
факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ». 
 

Партійно-політичні програми розвитку словацької економіки в 1940-і 

роки. 

 

 Шніцер Ігор Омелянович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 
 
Судовий процес над буржуазними націоналістами в Словаччині 1954 р. 



 Скиба Іванна Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 
 
Історичні церкви в Угорщині в епоху кадаризму (1956-1989 рр.) 

 Шелемба Марта Михайлівна, кандидат політичних наук, старший викладач 
кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 
 
Сучасний стан партійних систем України та Словацької Республіки. 

 
СЕКЦІЯ 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» 

 

Модератор: Тодоров Ігор Ярославович, доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри міжнародних студій та суспільних 

комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі 

https://meet.google.com/fpc-jqbo-eev 

 

 Хвіст Вікторія Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносині суспільних наук Національного університету 

біоресурсів іприродокористування України (м. Київ). 

 

Історична ретроспектива створення міжнародних міжурядових 

організацій. 
 

 Пількевич Вікторія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент. 
 
Міжнародні організації у ХХІ ст.: нові реалії та перспективи. 

 Кіш Єва Бернатівна, доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, професор, Закарпатський угорський інститут імені Ференца 

Ракоці ІІ. 

 

Вишеградська група: ідея успішної співпраці. 
 

 Cолошенко Вікторія Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент, 

заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут всесвітньої історії 

НАН України». 

 

Входження країн Вишеградської Четвірки до ЄС (на прикладі відносин із 

Чехією та Словаччиною). 
 

 Буглай Наталя Михайлівна, доктор історичних наук, доцент, професор 

кафедри історії Миколаївського національного університету імені 

В.О. Сухомлинського. 

 

Польсько-словацькі єврорегіони: пріоритетні напрями співпраці. 
 

https://meet.google.com/fpc-jqbo-eev?fbclid=IwAR1QGaZoXX6kRFA6zWgncawArlwfGzLU_HsyYTHQYgz9aIVBYg2f6wyI42g


 Грубінко Андрій Васильович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного 

університету (м. Тернопіль). 

 

Наслідки Brexit в сучасних міжнародних відносинах. 
 

 Городня Наталія Данилівна, доктор історичних наук, професор, професор 

історичного факультету Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. 

 

Визначення зовнішньополітичної стратегії адміністрації Дж. Байдена 

(січень – квітень 2021 рр.). 
 

 Гарапко Віктор Федорович, почесний консул Литовської республіки в 
м. Ужгороді та Закарпатській області, докторант кафедри політології 
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 
 
Великі можливості малої держави: Литва на «шахівниці» Східної Європи. 

 

 Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, прафесар кафедры міжнародних адносін. 

(Мінськ, Республіка Білорусь). 

 

Абдаследаванні міжнародних адносін у Беларусі: гістарычныя рэфлексіі з 

40-гадовага досведу ўдзельніка і зацікаўленага назіральніка / 

языке: Об исследовании международных отношений в Беларуси: 

исторические рефлекси из 40-летнего опыта участника и 

заинтересованного наблюдателя. 

 Тодоров Ігор Ярославович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 

 

Вплив ескалації російської агресії на стан безпеки в Центрально-Східній 

Європі. 

 Мотрук Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, 
доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи. 
 
Оборонна політика та стратегія безпеки Чеської Республіки в контексті 

євроатлантичної інтеграції. 

 

 Павлишин Любов Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри туризму ДВНЗ «УжНУ». 

 

Зовнішня політика Чеської Республіки крізь призму історіографії. 



СЕКЦІЯ 
«Україна в системі міжнародних відносин» 

 

Модератор: Купар Діана Миколаївна, кандидат історичних 

наук, старший викладач кафедри міжнародних студій та 

суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі: 

http://meet.google.com/ohi-fkto-inz 

 

 Троян Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 

Національного авіаційного університету (м. Київ). 

 

Зовнішня політика України: генерування нових смислів (1991–2021). 
 

 Чілла Фединець, доктор філософії, старший науковий співробітник 

Інституту досліджень меншин Центру соціальних наук Угорської академії 

наук, Дослідницька мережа ім. Л.Етвеша (Будапешт, Угорщина). 

 

До питання історії виникнення «Договору між Україною та Угорською 

Республікою про основи добросусідства та співробітництва». 

 

 Поладі Рената Чобівна, аспірантка, Університет ім. Етвеша Лоранда 

(Будапешт, Угорщина). 

  

Характерні особливості розбудови українсько-угорських двосторонніх 

зв’язків (осінь 1989 р. – весна 1991 р.). 

 

 Купар Діана Миколаївна, кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 

 

Українсько-словацькі міждержавні відносини в контексті російсько-

української гібридної війни. 

 Мітрофанова Оксана Олександрівна, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, Державна установа «Інститут всесвітньої історії 
НАНУ», старший науковий співробітник. 
 
Франція – Україна: еволюція політичних відносин. 

 

 Соловйова Алєся Борисівна, аспірантка Інституту історії України НАН 
України. 
 
До питання особливостей нормативно-правової бази співробітництва 

України та країн Бенілюксу (1991-2020 рр.). 

 

 Туряниця Інна Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії Угорщини та європейської інтеграції УУННІ ДВНЗ «УжНУ». 
 
Розкодування безпекового інтересу Вільнюса: Литва як промоутер 

євроатлантичної інтеграції України. 

 

http://meet.google.com/ohi-fkto-inz


 Шелемба Михайло Михайлович, кандидат політичних наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 
 
Вплив угорської національної меншини на формування українсько-

угорських міждержавних політичних відносин (2014-2020). 

 

 Хоменська Інна Валеріївна, кандидат філологічних наук, Директорка дирекції 

«Медіацентр» ДП«ГДІП». 
 
Роль громадських організації у культурній дипломатії України на 

прикладі діяльності Наукового товариства історії дипломатії та 

міжнародних відносин. 

 

 

СЕКЦІЯ 
«Проблеми історіографії джерелознавства» 

 

Модератор: Ганус Сергій Олексійович, старший викладач кафедри 

модерної історії України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

Ідентифікатор зустрічі 

https://meet.google.com/pce-edgm-woc 

 

 

 Маврін Олександр Олександрович, доктор історичних наук, заступник 

директора з наукової роботи Інституту української археографії та 

джерелознавства ім.  М.С. Грушевського НАН України. 

 

Джерелознавчі та археографічніпитанняамериканістики в Україні (чи є 

проблема?) 

 

 Юсов Святослав Леонідович, кандидат історичних наук, Інститут історії 

України НАН України, старший науковий співробітник. 

 

Роль Колумбійського університету в започаткуванні українознавчих 

студій у США. 

 

 Баженов Лев Васильович, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

 

Роль і значення досліджень історії України у доробку Даніеля Бовуа. 

 

 Головко Олександр Борисович, доктор історичних наук, академік АН Вищої 

школи України старший науковий співробітник відділу зарубіжних джерел з 

історії України Інституту української археографії і джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського. 

 

Західноєвропейські латиномовні джерела з історії України ІХ ст. 

 

https://meet.google.com/pce-edgm-woc?fbclid=IwAR2Lbu1SfmstOL_jV6bg-xvAt68vJvpSI8ekQpmDXkEJ4VQ6duGFGGhxMSo


 Ліхтей Ігор Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри античності, середньовіччя та історії України до модерної доби 
ДВНЗ «УжНУ». 

 

Постать Пршемисла Отакара ІІ у чеській історіографії ХХ – поч. ХХІ ст. 

 

 Ганус Сергій Олексійович, старший викладач кафедри модерної історії 

України та зарубіжних країн ДВНЗ «УжНУ». 

 

Німецька історична думка кінця XVIII – середини ХІХ ст. між 

універсалізмом, європейською ідеєю та національно-політичною 

парадигмою. 

 

 Верстюк Володимир Вікторович, старший викладач кафедри всесвітньої 

історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. 

 

Джерельна основа монографії М. Костомарова «Богдан Хмельницький і 

повернення ПівденноїРусі до Росії». 

 

 Коломоєць Юрій Іванович,кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри східноєвропейської історії Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 

Коломоєць Олена Юріївна,кандидат історичних наук, доцент кафедри 

східноєвропейської історії Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. 

 

Тематика та зміст карикатур у газеті «Известия» в 1937 р. 

 

 Лановюк Людмила Петрівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (м. Київ). 

 

Образ українського села через призму фотомистецтва. 

 

 Ковальчук Володимир Миколайович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. 

 

Тайнопис у документах післявоєнного збройного підпілля ОУН(б). 

 

 Слесаренко Андрій В’ячеславович,кандидат історичних наук, доцент, 

Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри 

всесвітньої історії. 

 

Українські повстанці в чехословацькому кінематографі 1950-х років. 

 Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, професор, 

завідувачка кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський 

інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного 

університету (м.Бахмут). 

 

Військова освіта Болгарії в умовах відродження та становлення 

державності (рецензія на монографію Асена Кожухарова «Личните 



академични документи на българската морска образователна система 

(1892- 1946)». Варна, 2021. 204 с.). 

 

 Stanislav Konečný, PhDr., CSc., Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, Slovenská 

Republika 

 

K spolupráci Spoločenskovedného ústavu SAV s  výskumnými pracoviskami 

na Ukrajine. 

 

 Сергієнко Тетяна Степанівна, кандидат історичних наук, голова ГО 

Закарпатське товариство чеської культури. 

 

Українські вчені: закарпатська школа історичних студій з богемістики і 

словакістики. До ювілею Степана Васильовича Віднянського. 

 
 

СЕКЦІЯ 

«Теоретико-методологічні засади сучасної історичної свідомості» 

 

Модератор: Мартинов Андрій Юрійович, доктор історичних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних 

відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН 

України. 

Ідентифікатор зустрічі: 

https://meet.google.com/ncr-nrin-szc 

 

 Алексієвець Микола Миронович, доктор історичних наук, професор кафедри 
всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
Алексієвець Леся Миколаївна, доктор історичних наук, професор кафедри 
всесвітньої історії та релігієзнавства Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 
 

Всесвітня історія в сучасній системі історичної освіти. 

 

 Горенко Олег Миколайович, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник старший науковий співробітник відділу міжнародних відносин і 
зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України. 
 
Міжнародні відносини і поняття «історичний час». 

 

 Калуга Володимир Федорович, доктор філософських наук, доцент, професор 
кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 
 
«Механізм» світової політики та фактори, що приводять його в рух. 

 

 Ціватий Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, 
заслужений працівник освіти України, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, доцент кафедри історії світового українства. 
 

Інституціоналізація європейської зовнішньої політики доби раннього 

Нового часу (XVI-XVIII ст.): теоретико-методологічний та історико-

компаративний аспекти. 

https://meet.google.com/ncr-nrin-szc


 Світлик Неля Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри античності, середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ 
«УжНУ» 
 
Національне відродження в Україні: основні риси, етапи, регіональна 

специфіка. 

 

 Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, директор 
державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». 
 

Європейська та національна ідентичність: кореляція горизонтів. 

 

 Мартинов Андрій Юрійович, доктор історичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої 

політики України Інституту історії України НАН України. 

 

Екологічна модернізація економіки країн Європейського Союзу за умов 

політичних та фінансових обмежень. 
 

 Тодорова Наталія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри полікультурної освіти та перекладу ДВНЗ «УжНУ». 
 

Особливості соціокультурної ідентичності громадян України в умовах 

російської агресії. 

 

 Латиш Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри історії світового українства, Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка. 
 

Історична політика в СРСР доби Перебудови. 

 

 Матяш Ірина Борисівна, доктор історичних наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої 
політики України Інституту історії України НАН України. 
 

Українсько-болгарські відносини: «місця пам’яті». 

 

 Пількевич Андрій Леонідович, кандидат історичних наук, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, доцент. 
 

Історико-міфологічні витоки популярної культури США початку ХХІ ст. 

 

 Асатуров Сергій Костянтинович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний 
університет біоресурсів і природокористування України. 
 

Контроль свідомості мас: стратегії і механізми реалізації. 

 

 Шніцер Марія Михайлівна, викладач кафедри філософії ДВНЗ «УжНУ». 
 

Метафора як засіб трансформації українського суспільства (сучасний 

зріз). 



 Алмашій Альона Олександрівна, асистент кафедри міжнародних студій та 
суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 
 

Громадська соціалізація, як вектор політичної соціалізації молоді. 

 

 

СЕКЦІЯ 
«Міграційні та етно-демографічні процеси» 

 

Модератор: Стецюк Вадим Борисович. кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

 

Ідентифікатор зустрічі 

https://meet.google.com/hjy-kpcj-gap 

 

 Michal Šmigeľ, doc. PhDr. PhD., Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenska Republika. 
 

Východná a stredná Európa vo víre migračných / utečeneckých vĺn v 1. 

polovici 20. Storočia /  

Східна та Центральна Європа у вихорі міграційних / біженських хвиль у 

першій половині XX століття. 

 

 Капітан Лариса Іванівна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри античності, середньовіччя та історії України домодерної доби ДВНЗ 

«УжНУ». 

 

Інформаційні ресурси як джерело дослідження української діаспори. 

 

 Сухобокова Ольга Олегівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. 
 
Становлення української діаспори в Бразилії та її діяльність (1891 – 

2021 рр.). 

 Стецюк Вадим Борисович, кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка. 
 

Австрійський фактор у діяльності командування Київського військового 

округу (1874-1914 рр.). 

 

 Шолк Олександр Михайлович, аспірант кафедри історії України історичного 

факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. 

 

Законодавче регулювання залучення до галицького війська 

інноукраїнського представництва. 

 

https://meet.google.com/hjy-kpcj-gap


 Дзира Олеся Іванівна, кандидат історичних наук, Національна бібліотека 
України імені В. І. Вернадського, завідувач відділу зарубіжної україніки. 
 
Імміграційне законодавство Канади і регулювання українського 

переселенського потоку у міжвоєнний період. 

 

 Криськов Андрій Анатолійович, доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри українознавства і філософії Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана Пулюя. 
 

Чисельність української політичної еміграції в Чехословаччині (1920-ті – 

1930-ті рр.). 

 

 Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН 
України». 
 

Німецькі та українські етнічні спільноти в Чехії 1945-1948 рр. 

 

 Малацай Ірина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. 
 
Створення та діяльність Світового конгресу словаків. 

 Андрейко Віталій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 
 
Сучасні тенденції міграційних процесів в Чехії та Словаччині: 

порівняльний аналіз. 

 

 Мелеганич Ганна Ігорівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ДВНЗ «УжНУ». 
 
Вплив української громади в Чеській Республіці на українсько-чеські 

відносини. 

 

 Гуменюк Анатолій Олексійович,кандидат історичних наук, доцент,доцент 

кафедри всесвітньої історії Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 
 

Динаміка етнодемографічних змін у Польщі (1990-ті – 2020 р.). 
 

 


