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27 лютого 2018 року 

 

 

м. Київ 

 



Круглий стіл 

Великий терор 

– масові політичні репресії 1937-1938 років –  

урок прийдешнім поколінням українців 

 

 
Місце та час проведення: 

м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, ауд. 504, 10.00 – 11.30 

Регламент: доповідь — до 10 хв. 

Робоча мова:  українська 

 
 
 
Почесний гість: Ігор Котелянець, брат Євгена Панова – 

українського політв’язня Кремля. 
 
Модератор: Жалоба Ігор Володимирович, д.і.н., професор, 

завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 

 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО: 

Жалоба Ігор Володимирович, д.і.н., професор, завідувач 
кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 
права та міжнародних відносин Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

 



ДОПОВІДІ: 

 
1. Емігранти та їхні родини у фокусі радянських спецслужб у 
1937-1938 рр. 
Гуменюк Олена Анатоліївна, к.і.н., доцент кафедри історії України 
Історико-філософського факультету Київського університету імені 
Бориса Грінченка.  
 
2. Сталінські репресії проти Російської православної церкви 1937-
1938 рр. та їх вплив на морально-психологічний стан віруючого 
населення Нікіфоров Карен Сергійович, аспірант кафедри історії 
України Історико-філософського факультету Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 
 
3. Проблема «Великого терору» у сучасних зарубіжних 
дослідженнях 
Куцик Руслан Ростиславович, асистент кафедри історії України Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
 
4. Масові репресії в Україні крізь призму долі вченого-
мистецтвознавця С.О. Гілярова 
Рафальська Ганна, аспірантка кафедри історії України Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
 
5. Великий терор в Україні: правовий аспект 
Чиж Дар’я, студентка 1 курсу спеціальності «Право» Факультету права 
та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
Науковий керівник: Чернега А.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри 
публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 
відносин Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 
6.  Адвокати, розстріляні у биковнянському лісі 1937-1938 роках 
Шахова Оксана, студентка 2 курсу спеціальності «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Факультету права 
та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
 


