
Круглий стіл 

«Феномен революції у світовій історії» 

 

10 жовтня 2017 р. на факультеті історії, політології та міжнародних 

відносин Чернівецького національного університету відбувся круглий стіл на 

тему: «Феномен революції у світовій історії». Його було організовано 

Студентським науковим історичним товариством (СНІТ), яке починаючи з 

2010 р. діє на нашому факультеті. Активну допомогу студентам в організації 

цього заходу надали викладачі кафедри історії нового та новітнього часу.   

Модератором цього заходу був асистент кафедри історії нового та 

новітнього часу Микола Васильович Глібіщук. Першим до вступного слова 

було запрошено доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри 

історії нового та новітнього часу Олександра Івановича Сича. Під час 

вітального слова проф. Сич О. І. вказав на актуальність та важливість цієї 

проблематики, яка продовжує цікавити нові покоління як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених. Завершив вступну частину виступ одного з кураторів 

студентського товариства, доцента кафедри історії України Ганни 

Михайлівни Скорейко.  

Безпосередньо наукову роботу даного заходу розпочала студентка IV 

курсу Пилип’юк Мар’яна. Тема її доповіді – До питання про визначення 

понять «революція» та «переворот» (науковий керівник – проф. Сич О. І.). 

Наступним доповідачем була студентка ІІІ курсу Лутчин Тетяна, яка 

виступила з доповіддю – Володимир Винниченко революціонер: від теорії до 

практики (науковий керівник – доц.  Скорейко  Г.  М.). Далі виступала 

студентка ІІІ курсу Сімаченко Дар’я. Її виступ був присвячений позиції 

лідерів Білого руху Півдня Росії щодо «українського питання» (1917-1921 

рр.) (науковий керівник – асист. Глібіщук М. В.). Завершувала цю частину 

роботи круглого столу доповідь студентки ІІІ курсу Бугай Діани, яка 

спробувала розкрити погляд відомої дослідниці Ханни Арендт щодо такого 

історичного явища як революція (науковий керівник – асист. Глібіщук М. В.). 



Також слід зауважити, що усі виступаючі підготували презентації відповідно 

до своєї тематики.  

Далі усі учасники круглого столу розпочали обмінюватися своїми 

міркування щодо ролі та місця такого історичного феномену як революція у 

світовій історії. Жваву полеміку серед присутніх викликали питання, які були 

пов’язані з революційними подіями на території Росії та України впродовж 

1917-1921 рр.  

 

 

 



 

 


