
Викладачі ФІПМВ стали учасниками міжнародної наукової конференції 

в Черкасах 

 11-12 квітня 2019 року на базі Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція із нагоди 100-річниці Української революції 1917-1921 рр. 

Одним із співорганізаторів цього наукового заходу був Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича. Наш навчальний заклад 

представляли викладачі факультету історії, політології та міжнародних 

відносин. Зокрема, асист. Т. В. Мінаєва, асист. М. В. Глібіщук (кафедра історії 

Нового та Новітнього часу), доц. А. В. Федорук, доц. Г. М. Яценюк, асист. 

Ю. С. Левіна (кафедра історії України). Також ФІПМВ представляв наш 

випускник, кандидат історичних наук Тарас П’ятничук.  

 Зазначимо, що доповіді наших науковців стосувалися різних аспектів 

революційної доби 1917-1921 рр. та викликали жваве обговорення. Так, 

асист. Т. В. Мінаєва представляла доповідь про сексуальне життя російських 

військовополонених в Німеччині та Австро-Угорщині в роки Першої світової 

війни. Виступ асист. М. В. Глібіщука був присвячений концепції революцій 

відомої західної дослідниці Теди Скокпол. Тематика доповіді доц. А. В. 

Федорука була присвячена танковим баталіям на українських теренах у 1919 

році. Доц. Г. М. Яценюк підготувала виступ на тему: «Акт Злуки 22 січня 

1919 р. очима галицького дипломата (за спогадами Л. Цегельського)». 

Доповідь асист. Ю. С. Левіної стосувалася інформаційно-пропагандистським 

методам конструювання радянської свідомості українського населення у 

1917-1921 роках. Виступ к.і.н. Т. І. П’ятничука був присвячений сприйняттю 

американською елітою революційних подій 1917 р. у Росії.  

 Також організатори конференції підготували екскурсійну програму. 

Так, учасники конференції мали змогу відвідати краєзнавчий музей м. 

Корсунь-Шевченський. Музейні комплекси стосувалися різних історичних 

подій: битві під Корсунем 1648 р., Корсунсько-Шевченківській наступальній 

операції радянських військ 1944 року тощо.  



Викладачі факультету історії, політології та міжнародних відносин, які 

були присутні на цій міжнародній конференції, висловлюють щиру подяку 

організаторам. Зокрема, д.і.н., проф., проректору із наукової, інноваційної та 

міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького Сергію Валерійовичу Корновенку; д.і.н., проф., 

директору Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького Наталії Іванівні 

Земзюліній; к.і.н., доценту кафедри всесвітньої історії та міжнародних 

відносин Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького Вікторії Олександрівні Кірєєвій та іншим викладачам цього 

навчального закладу, які організували цей науковий захід.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


