3–4 березня 2017 р. у Черкаському національному університеті імені
Богдана

Хмельницького

конференція

«Революційні

відбулася
потрясіння

Міжнародна
початку

науково-практична
ХХ

ст.

в

Європі:

геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри» (із нагоди 100-ї
річниці Української революції 1917–1921 рр.). Одним із співорганізаторів
виступив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, а
проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного
процесу, д. і. н., проф. Марусик Тамара Володимирівна та декан факультету
історії, політології та міжнародних відносин, д. і. н., проф. Добржанський
Олександр Володимирович були члена оргкомітету конференції.
Безпосередніми учасниками цього заходу від факультету історії,
політології та міжнародних відносин ЧНУ були завідувач кафедри історії
нового та новітнього часу, д. і. н., проф. Сич Олександр Іванович та к. і. н.,
асист. Глібіщук Микола Васильович. Проф. Сич О. І. виступив на
пленарному засіданні із доповіддю «Метаморфози поняття «революція» у
контексті політичних і соціокультурних трансформацій на межі ХХХХІ ст.». Асист. Глібіщук М. В. на секційній частині презентував свою
статтю «Образ Олександра Керенського у мемуарах лідерів Білого руху
Півдня Росії». Також свої наукові дослідження для публікації у матеріалах
конференції подали й інші співробітники факультету (проф. Добржанський
О. В. Соборність українських земель в ідеології та політиці Центральної
Ради, доц. Піддубний І. А. Перша світова війна та революційні події 19171918 рр. як фактор реалізації ідеї створення «Великої Румунії», асист.
Безаров О. Т. Модернізм, неонародництво та проблема єврейської
ідентичності в Російській імперії на початку ХХ століття).
Слід зазначити, що проф. Сич О. І. разом з іншими почесними гостями
конференції, взяв участь у телевізійній передачі місцевого телеканалу, у якій
обговорювали питання, які стосувалися революційних подій 1917-1921 рр. на
території колишньої Російської імперії.

Також співробітники кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ ім.
Ю. Федьковича обмінялися

наукового літературою (монографії, наукові

посібники, методична література тощо) з працівниками Черкаського
національного університету.
Після завершення запланованих заходів організатори конференції
передбачили туристичний тур для гостей з інших міст по історичним
пам’яткам

Черкащини

(Резиденція

Богдан

Хмельницького,

храм

Св. апостолів Петра і Павла, Іллінська церква у с. Суботові тощо).
Представники факультету історії, політології та міжнародних відносин
ЧНУ ім. Ю. Федьковича, які безпосередньо брали участь у цьому науковому
заході,

висловлюють

вдячність

організаторам

конференції.

Зокрема,

проректору з наукової, іноваційної та міжнародної діяльності, проф. С. В.
Корновенко, директору інституту історії та філософії, проф. Н. І. Земзюліній,
заступнику директора з наукової роботи, к. і. н., доц. В. О. Кіреєвій,
завідувачу кафедри археології та спеціальних галузей, проф. А. Г. Морозову.

