
22 вересня 2015 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського НАН України відбулося засідання круглого 

столу з теми: «Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій 

на Сході України».  

Ініціаторами й організаторами заходу виступили Міжнародна асоціація 

україністів та гуманітарні установи НАН України – Інститут 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Інститут 

мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови, Інститут літератури 

ім. Т. Г. Шевченка, Український мовно-інформаційний фонд. 

У роботі круглого столу взяли участь віце-президент НАН України 

академік С. Пирожков, академік-секретар Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України академік М. Жулинський, заступник 

директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук                  

Є. Головаха, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова член-

кореспондент НАН України В. Євтух, директор Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України член-кореспондент 

НАН України О. Рафальський, президент Міжнародної асоціації україністів, 

професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету                     

М. Мозер, директор філологічно-історичного відділення Академії                           

ім. Я. Длугоша в Ченстохові (Польща) професор А. Чайковська, професор 

Інституту етнології Болгарської академії наук М. Сантова, голова товариства 

«Україна-Світ», поет І. Драч, перший заступник голови Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України Б. Червак та ін. 

Метою заходу було осмислення ситуації збройного конфлікту на Сході 

України, що має не лише національно-регіональний, а й глобальний вимір, 

оскільки загрожує світовій системі безпеки в цілому. Під час роботи круглого 

столу наукові експерти, громадські та культурні діячі з різних регіонів України 

(в тому числі з міст Донецьк, Маріуполь, Слов’янськ, Харків, Одеса та інших) 

разом зі своїми польськими, болгарськими й австрійськими колегами 

проаналізували соціально-гуманітарні наслідки вказаного збройного конфлікту 

на сучасному етапі, обговорили раціональні підходи й конструктивні 

пропозиції щодо розв’язання низки соціальних і гуманітарних проблем, а також 

щодо утвердження стабільності та суспільної злагоди й відновлення миру в 

Україні. 

У рамках круглого столу відбулася презентація книги доктора історичних 

наук, професора Київського національного університету ім. Т. Шевченка                    

В. Сергійчука «Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства», 

підготовленої Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології                  

ім. М. Т. Рильського НАН України за підтримки Фундації українського 



геноциду (США), – для безкоштовного розповсюдження серед учасників АТО 

та освітніх установ звільнених територій. 

Матеріали круглого столу буде видано у вигляді окремого збірника 

(Круглий стіл «Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на 

сході України» // Національна академія наук України (http://g.ua/DSkt). – 

2015. – 25.09). 
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