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Липень 2019 р.

– асист. Глібіщук М. В. був учасником наукового

міжнародного симпозіуму «Війни, насильства та революції в Україні
(1914–1923 рр.): академічні та публічні перспективи», організований
упродовж 4–6 липня 2019 р. у Львові Центром міської історії ЦентральноСхідної Європи (відео виступу) (детальна інформація про науковий захід).

Жовтень 2019 р.

– організація заходу «Стань на день студентом

кафедри історії Нового та Новітнього часу» (детальніша інформація).

Листопад 2019 р.

– кафедральний науковий семінар «Дискусії щодо

поняття «модернізація» у другій половині ХХ – на початку ХХІ
століття» (детальніша інформація).

Листопад 2019 р. - 14 листопада 2019 року викладачі кафедри історії Нового та
Новітнього часу взяли участь у міжнародному науковому семінарі "Війна і революція на
руїнах Габсбурзької монархії (1918-1921)" (до 100-річчя укладення Сен-Жерменського
мирного договору), який організовував Центр Буковинознавства Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича. У першій панелі цього заходу
виступила асист. Т. В. Мінаєва з доповіддю: "Російські військовополонені Першої світової
війни: повернення додому". У наступній частині семінару прозвучали дві доповіді від
представників кафедри. Першим виступив завідувач кафедри історії Нового та Новітнього
часу, проф. О. І. Сич з доповіддю "«Вибір народів чи вибір еліт» (до питання про
суспільно-політичний устрій держав Центрально-Східної Європи після Першої світової
війни)". Завершував роботу цієї частини семінару виступ асист. М. В. Глібіщука на тему
"«Відлуння Великої війни»: воєнізоване насилля у Центральній і Східній Європі 19171923 рр.". На третій панелі кафедру представляв доц. І. А. Піддубний. Його тема доповіді:
"Ставлення населення Буковини до нового політичного режиму та вияви спротиву у 19181921 рр.". Слід зазначити, що активну участь у семінарі взяв доцент кафедри О. Т.
Безаров. Також учасником цього наукового заходу був випускник кафедри, к.і.н Т. І.
П'ятничук, який виступив з цікавою доповіддю на тему: "Нереалізовані амбіції: США та
Друга Річ Посполита в 1918-1921 рр."

Грудень 2019 р. – організація зустрічі з школярами чернівецьких шкіл
щодо майбутньої вступної кампанії (детальніша інформація).

Лютий 2020 р. – завідувач кафедри Сич О. І. був гостем програми «Без
емоцій» (відео).

