
Науково-практична студентська конференція 

 "Актуальні проблеми історії слов'янських народів" 

 

В історичній науці однією з центральних є проблема походження народу 

(етногенез). Її вирішення дає змогу з’ясувати ареал зародження етносу, 

джерела його культури, мови, особливості свідомості, тобто, глибинні 

чинники, без яких неможливо уявити існування цього народу у просторі та 

часі. 

15 лютого 2018 року в рамках роботи методичного тижня предметної 

(циклової) комісії викладачів соціально-економічних дисциплін відбулася 

науково-практична студентська конференція  "Актуальні проблеми історії 

слов'янських  народів", яку підготувала і провела викладач всесвітньої 

історії та керівник клубу "Обереги пам'яті" Долінська З.І.  

Зінаїда Іванівна звернулась із вступним словом до учасників зібрання.  

Викладач зазначила, що історія слов'янських народів, починаючи з  

докиївських часів і до початку ХХІ століття, прадавня,  велична і багата. 

Тільки у неповторному комплексі природних, расово-етнічних, мовних та 

геополітичних чинників, що діяли в конкретному історичному часі, й 

формувалися народи теперішнього світу, а разом із ними зростали їх 

унікальні культури. Не є винятком і Україна з її особливостями.  



Програма конференції передбачала роботу в кількох секціях, де 

розглядалися різні питання.  

Секція 1. Проблеми давньої Середньовічної та Нової історії культури 

слов’ян. 

Докиївські часи (Сорока Діана, 

111 група). 

Культура давніх слов’ян 

(Заєць Марія, 111 група). 

Проблема виникнення 

слов’ян та їх прабатьківщина 

(Матюшенко Максим, 211 

група). 

Визначення місця 

історичної прабатьківщини слов’ян (Гаврильчук Тетяна, 111 група). 

Секція 2. Проблеми історії та культури слов’янський народів у ХХ- 

на початку ХХІ ст. 

Походження сучасних слов’янських народів (Самійлик Катерина, 111 

група). 

Історіографія (Сипко Катерина, 113 група). 

Питання відродження української школи (Харук Альона, 111 група). 

Проблеми історії і культури слов’янських народів (Науменко Наталія, 

112 група). 

Загострення внутрішньополітичної 

ситуації 1928р. у Королівстві сербів, 

хорватів і словенців (Хом'якова 

Катерина, 113 група). 

Секція 3. Проблеми сучасної 

всесвітньої історії. 

Тероризм – сучасна проблема 

людства (Батаєва Аліна, 111 група). 



Глобалізація (Кордилевський Макарій, 111 група). 

Війна як глобальна проблема (Носок Віталій, 311 група). 

Проблеми всесвітньої історії (Борисова Ілона, 113 група). 

Актуальні проблеми вивчення всесвітньої історії (Горай Вадим, 211 

група). 

Причини війн, теорії їх походження. Загроза Третьої світової війни 

(Чупира Валерія, 113 група). 

Секція 4. До 80-х роковин «Великого терору» в Україні. 

«Великий терор» в Україні (Голуб Владислава, 113група). 

80-річниця Великого терору (Алексюк Інна, 112 група). 

«Великий терор» (Боклан Діана, 113 група). 

Колективізація (Іоннікова Юлія, 111 група). 

Великий терор в Україні (Лавріненко Ольга, 113 група). 

Студенти в своїх виступах розкрили багатогранну історію слов'янських 

народів, сутність територіального 

розташування, культури, соціально-

економічні проблеми, які й сьогодні 

все відчутніше турбують людство. 

Проблема війни й миру на нашій 

планеті сьогодні набуває 

актуальності, хоча зберігаються і 

традиційні проблеми, що існують 

століттями. Геополітичні проблеми, або проблеми збереження миру на 

Землі, пов’язані з особливостями взаємодії країн на політичній карті 

світу. Ці проблеми спричиняють воєнні конфлікти, загрожують людству 

світовою війною.  Світ на порозі Третьої світової. Війни не відійшли в 

минуле, "вічний мир" не став реальністю. Студенти  зверталися до різних 

джерел: літератури, архівних матеріалів, наукових праць, сайтів Інтернету.  

За результатами конференції було укладено збірник матеріалів 

конференції. 

 


