
 
 
 

 
 
 

Місце проведення конференції 
Центр українознавчих студій імені Д. І. Багалія 

ауд. 487 Північного корпусу  
ХНУ імені В. Н. Каразіна 

 
Початок роботи конференції о 14.00 

 
Регламент конференції 

Доповідь – до 12 хвилин. 
Виступ – до 5 хвилин  

 
 
 

Оргкомітет конференції: 
Чорний Д. М. – голова оргкомітету, зав. кафедрою 
українознавства філософського факультету 
Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, доктор історичних наук, професор; 
Танцюра В. І. – заступник голови оргкомітету, 
професор кафедри українознавства філософського 
факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, доктор історичних наук, професор; 
Карпенко І. В. – заступник голови оргкомітету, декан 
філософського факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, доктор філософських 
наук, професор; 
Посохов С. І. – заступник голови оргкомітету, декан 
історичного факультету Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, доктор історичних 
наук, професор; 
Безхутрий Ю. М. – заступник голови оргкомітету, 
декан філологічного факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор 
філологічних наук, професор; 
Перепелиця О. М. - заступник голови оргкомітету, 
заступник декана філософського факультету з наукової 
роботи Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, кандидат філософських наук, доцент; 
Чугуй Т. О. - кандидат історичних наук, директор 
Центру українознавчих студій імені Д. І. Багалія; 
Потоцький В. П. - секретар оргкомітету, доцент 
філософського факультету, кандидат історичних наук, 
доцент; 
Домановський А. М. - кандидат історичних наук, 
доцент кафедри українознавства, 
Казанков Р. Ю. - кандидат історичних наук, старший 
викладач кафедри українознавства, 
Аксьонова Н. В. - кандидат історичних наук, доцент 
кафедри українознавства. 

 
 

Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Історичний факультет 
Філологічний факультет 
Філософський факультет 

 

Повсякденне життя в 
Україні в добу Першої 

світової війни 
 

 

15 травня 2015 року 

Програма наукової конференції 

 

Харків – 2015 



Чорний Д. М. (Харків) 
Велике місто в роки 
Першої світової війни: 
повсякденне життя 
Харкова і харків’ян  
 

  

Потрашков С. В. (Харків) 
Повсякденне життя 
російської армії в добу 
Великої війни 

Жванко Л. М. (Харків) 
Біженство як явище 
повсякденного життя: 
українські реалії (1915–
1918 рр.) 
 

 

Гноєва Н. І. (Харків) 
Людина і війна в 
українській прозі 20-х рр. 
ХХ ст. 
 

Танцюра В. І. (Харків) 
Російська окупаційна 
політика та 
повсякденне життя в 
українських землях в 
1914–1917 рр. 
 

 

 

Коник О. О. (Херсон) 
Перша світова війна в 
спогадах трьох 
учасників установлення 
радянської влади на 
Херсонщині 
 

Домановський А. М. 
(Харків) Д. І. Багалій – 
очільник Харкова часів 
Першої світової війни: 
повсякденні клопоти 
міської влади  
 

 

 

Лисенко М. С. (Харків) 
Харківське товариство 
сільського господарства 
під час Першої світової 
війни: сторінки 
повсякденності 
 

Попов В. Ж. (Київ) 
Самостійне 
працевлаштування 
переміщених осіб в 
українських містах у 
1917–1918 рр.  
 

 

 

Домановська М. Є. 
(Харків) Харків і 
Харківський 
університет в 
епістолярному спадку 
В. І. Савви (кінець 1917 – 
січень 1918 рр.) 

Потоцький В. П. 
(Харків) Зміни у 
повсякденному житті 
сектантських громад в 
роки Першої світової 
війни (на прикладі 
баптистів і 
євангельських 
християн українських 
губерній Російської 
імперії) 

 

 

Золотарьов В. С. (Харків) 
Особливості діяльності 
Харківського комітету 
конституційно-
демократичної партії 
Росії під час Першої 
світової війни 




