
ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ 

у 2018 р. 

 

Організаційна робота: 

23 січня – проведення загальних (звітно-виборчих) зборів молодих вчених 

Інституту історії України НАН України; заслуховування та обговорення звіту про 

роботу Ради молодих вчених за 2015–2017 рр., планів на 2018–2020 рр., проведення 

виборів нового складу Ради молодих вчених Інституту. 

24 січня, 13 лютого, 27 березня, 26 липня, 3 вересня – проведення засідань Ради 

молодих вчених Інституту. 

 

Наукова діяльність: 

26 березня – організація та проведення панельної дискусії «Історія повсякдення 

в Україні: досягнення та перспективи» (НБ імені М. Максимовича) 

17 травня – участь в організації та проведенні конференції молодих учених 

«Актуальні проблеми історії і філософії у дослідженнях молодих вчених» (спільно із 

молодими вченими Інституту філософії та Інституту всесвітньої історії НАН 

України). 

 

Просвітницькі заходи: 

29 травня – організація та проведення публічної лекції Кирила Галушка, 

кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії 

України, на тему: «Чергове роздоріжжя чи хронічна ситуація вибору? Український 

історичний цех перед сучасними викликами». 

 

Міжнародна співпраця: 

2 квітня – робоча зустріч із Ігорем Копитіним (Igor Kopõtin, Ph. D), 

докторантом Інституту історії Талліннського університету (Естонія). Підписання 

згоди на включення до складу редакційної колегії «Українського історичного 

збірника». 
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22 серпня – робоча зустріч із Дмитрієм Пантьо (Dr. Dmitriy Panto, Ph. D), 

головним науковим співробітником наукового відділу Музею Другої світової війни 

у м. Гданську (Польща). Підписання згоди на включення до складу редакційної 

колегії «Українського історичного збірника». 

13 грудня – робоча зустріч із Генадьом Побережним (Dr. Gennadi Poberezny, 

Ph. D), доктором політології, науковим дослідником Інституту українознавства 

Гарвардського університету (США), домовленість про подальшу співпрацю. 

 

Видавнича діяльність: 

– 29 березня – рішення Вченої ради Інституту про зміну складу редакційної 

колегії «Українського історичного збірника». 

– набір статей до чергового (21-го) випуску «Українського історичного 

збірника», підготовка до друку, орієнтовна дата друку – квітень-травень 2019 р. 

 

Участь у спортивних заходах: 

– 7 липня – участь у турнірі із пляжного волейболу серед працівників київських 

установ НАН України. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Відзнаки молодих вчених: 

– призначення стипендій Президента України молодим вченим: В. Милько, 

Ю. Грищенко, О. Маєвський, Я. Борщик 

 

Монографії молодих вчених: 

Грищенко Ю. Болгари в Україні 1920-х – 1930-х рр.: між національними 

проектами влади й реаліями життя / Відп. ред. Я. В. Верменич. НАН України. 

Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 269 с. 

Маєвський О. Політичні плакат і карикатура як засоби ідеологічної боротьби в 

Україні 1939-1945 рр. / Відп. ред. О. Є. Лисенко. НАН України. Інститут історії 

України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 268 с. 

Водотика Т. Культура підприємництва в містах Наддніпрянської України 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Наук. ред. Я. В. Верменич. НАН України. 

Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2018. – 237 с. 


