
  

23 вересня 2019 року 

 

Місце проведення:  

Інститут історії України 

НАН України, Київ, 

вул. Грушевського, 4, 

кім. 212, 2-й пов 

 

 

Регламент:  

виступи – до 15 хв. 

обговорення – до 5 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок 
Другої 
світової 
війни та 
Україна 
 

Круглий стіл 

ПРОГРАМА 

 

 



 

Початок роботи: 11.00 
Вітальне слово директора ІІУ, 

академіка НАН України, Валерія 

Смолія 

Панель І «Військово-політичні 

аспекти війни» 

11.15 – 13.15 

Олександр Лисенко, завідувач 

відділу історії України періоду Другої 

світової війни ІІУ, «На порозі війни: 

міжнародна ситуація наприкінці 30-х 

років» 

Віталій Чорний, начальник кафедри 

морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил) 

НУОУ ім. Черняховського, «Суспільно-

політичні передумови Другої світової 

війни: уроки для України» 

Валерій Грицюк, провідний науковий 

співробітник науково-дослідного 

центру воєнної історії НУОУ 

ім. Черняховського «Підготовка та 

ведення операцій РСЧА початкового 

періоду Другої світової війни» 

Ростислав Пилявець, доцент 

кафедри історії війн і воєнного 

мистецтва НУОУ ім. Черняховського, 

«”Дружба скріплена кров’ю” еволюція 

взаємовідносин СРСР і Німеччини»  

Модератор: Сергій Сидоров, 

професор кафедри історії війн і 

воєнного мистецтва НУОУ 

ім. Черняховського 

Дискутанти: Оксана Салата (Київський 
університет ім. Бориса Грінченка), Олексій 

Вербовий (КНУ імені Тараса Шевченка) 

13.15– 13.30 перерва на каву 

 

Панель ІІ «Каральні структури та 

масові переслідування» 

13.30 – 15.30 

Віталій Нахманович, провідний 

науковий співробітник Музею історії 

міста Києва, «Початок Другої світової 

війни та “єврейське питання”» 

Олександр Потильчак, завідувач 

кафедри джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін 

історичного факультету НПУ ім. М.П. 

Драгоманова. «Еволюція практик 

військового полону під час Другої 

світової війни»  

Олександр Рубльов, учений секретар 

ІІУ, завідувач відділу державного терору 

радянської доби «Радянізація Східної 

Галичини: суспільно-політичний аспект» 

Роман Подкур, старший науковий 

співробітник відділу державного терору 

радянської доби ІІУ, «Структурні й 

функціональні зміни в діяльності 

радянських органів держбезпеки під час 

Другої світової війни»  

Модератор: Сергій Кокін, старший 

науковий співробітник відділу історії 

України 1920–1930-х рр. ІІУ 

Дискутанти: Людмила Хойнацька 

(Київський університет внутрішніх 

справ), Марина Дубик (Інститут історії 

України НАНУ) 

 

15.30 – 16.15 перерва на каву 

 

Панель ІІІ «Учасники бойових дій, 

жертви, свідки війни»  

16.15 – 17.30  

Марина Баришполець, старша 

наукова співробітниця відділу історії 

України періоду Другої світової війни 

ІІУ, «Ресурси Червоної Армії в роки 

Другої світової війни: на прикладі 

дослідження джерел Головурівської 

сільської ради» 

Ольга Радченко, доцентка кафедри 

туризму і готельно-ресторанної справи 

Черкаського національного 

університету ім. Богдана 

Хмельницького, «Початок Другої 

світової війни та біженці з Польщі в 

радянській Україні» 

Тетяна Пастушенко, старша наукова 

співробітниця ІІУ, «Ескалація війни та 

радикалізація настроїв в радянській 

Україні, 1939–1941 рр.» 

Мирослава Смольніцька, старша 

наукова співробітниця відділу історії 

України другої половини ХХ ст. ІІУ, 

«Історична пам’ять про Другу світову 

війну: теорія і практика її формування 

у середовищі старшої шкільної молоді» 

Модератор: Ігор Ветров, проректор з 

навчально-методичної роботи 

гуманітарних факультетів, професор 

кафедри джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін 

історичного факультету НПУ 

ім. М.П. Драгоманова 

Дискутанти: Тетяна Заболотна (Інститут 
історії України НАНУ), Ірина Азарх, 
(Інститут історії України НАНУ). 

 
 


