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компоненти ґендерної політики Третього Райху як одного з механізмів 
виховання «справжніх арійців». Яскравий ілюстративний матеріал, 
представлений авторкою, підсилив емоційність виступу.  

Усі доповіді відзначалися жвавістю, інформативністю та викликали 
конструктивну і плідну дискусію. Кожен із учасників круглого столу 
почерпнув для себе нові знання, отримав поживу для розуму, дістав 
натхнення для проведення подальших наукових пошуків в обраній галузі 
знань. Зважаючи на вищевикладене, можна сказати, що результати 
проведення круглого столу «Історія читання – ґендерний аспект» мають 
не лише значну теоретико-пізнавальну, а й соціальну значущість. 
 
 
 
 

Міжнародна конференція молодих учених 
«ХІ-ті Кирило-Мефодіївські читання» 

Чистотіна Ольга 

20 травня 2011 р. до Дня слов‘янської писемності та культури в 
Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було 
проведено вже традиційну Міжнародну конференцію «ХІ-ті Кирило-
Мефодіївські читання». Співорганізаторами конференції виступили 
Центр болгаристики та балканських досліджень ім. М. Дрінова, Центр 
краєзнавства, історичний факультет Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна та Студентське наукове товариство 
історичного факультету. До участі у конференції оргкомітетом було 
відібрано 50 кращих тез студентів, аспірантів та молодих вчених із 
17 вищих навчальних закладів України та Росії. 

Конференцію було відкрито вітальними словами директора Центра 
болгаристики та балканських досліджень С. Ю. Страшнюка та директора 
Центра краєзнавства С. М. Куделка. На пленарному засіданні були 
заслухані доповіді В. Бескорсої, А. Смишляк, О. Чеботарьова та 
Є. Рогового. 

В рамках конференції проводилась робота за двома секціями – 
«Історія духовної культури» (керівник – докт. філос. наук, проф. 
Г. Д. Панков) та «Політична історія слов‘янських та православних 
народів» (керівник – канд. іст. наук, доц. О. О. Гоков). Розгляд 
актуальних питань сучасної славістики супроводжувався жвавою та 
конструктивною дискусією. 
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На секції, присвяченій духовній культурі православних народів, було 
заслухано доповіді з проблем історії релігії, культури та філософії. 
На секції політичної історії було порушено питання внутрішньої та 
зовнішньої політики слов‘янських держав, економіки, ідеологій, 
міжнародних відносин тощо. За результатами голосування переможцями 
було визначено Чистотіну Ольгу (секція «Історія духовної культури», 
ХНУ імені В. Н. Каразіна) та Шуванова Андрія («Політична історія 
слов‘янських та православних народів», ХНУ імені В. Н. Каразіна), друге 
місце на секції «Політична історія» посів Білоус Сергій («Політична 
історія слов‘янських та православних народів», ХНУ ім. В. Н. Каразіна). 

На заключному засіданні було підведено підсумки конференції, 
кращих доповідачів нагороджено грамотами і призами. За результатом 
проведення конференції підготована електронна публікація тез учасників.  

В цілому, ХІ-ті «Кирило-Мефодіївські читання» виправдали свій 
статус престижної міжнародної конференції, де молоді вчені можуть 
апробувати свої наукові дослідження та долучитися до розгляду 
актуальних проблем історії слов‘янських народів. 
 
 
 
 

Круглый стол «Проблемы религии в античном и 
средневековом обществе» 

Кныш Ирина 

вадцать пятого февраля 2011 года студенческим научным 
кружком кафедры истории древнего мира и средних веков 
«Ad fontes» был проведен круглый стол, посвященный 

проблемам религии в античном и средневековом обществе. Подобные 
научные заседания проводятся ежегодно в рамках работы СНО нашей 
кафедры. Организаторами круглого стола выступили куратор кружка, 
канд. ист. наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков 
О. А. Ручинская и старосты – студенты 5 курса И. Кныш и Н. Олейник. 

Основные проблемы, которые рассматривали участники круглого 
стола, касались наиболее спорных и неоднозначных вопросов идеологии 
античной и средневековой эпох.  

Круглый стол открыла куратор кружка, канд. ист. наук, доцент 
Ручинская О. А., которая еще раз подчеркнула значение религии в 
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