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17-18 березня 2016 року на Історичному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка відбулась міжнародна
наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці».
Ініціатива з її проведення належала кафедрі нової та новітньої історії
зарубіжних країн. Співорганізаторами заходу стали Дипломатична Академія
при МЗС України та Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН
України».
Конференцію було скликано задля вшанування пам’яті професора
Бориса Михайловича Гончара (1945 – 2015) – знаного вітчизняного
американіста та історика-міжнародника, який майже 25 років очолював
кафедру нової та новітньої історії зарубіжних країн. Під час роботи
конференції у приміщенні Музею історії Київського національного
університету імені Тараса Шевченка було розгорнуто невелику експозицію,
яка ілюструє життєвий і творчий шлях науковця. Також учасникам
конференції було продемонстровано відео, основу якого склали світлини, на
яких закарбовано різні етапи життя цієї багатогранної особистості. Борис
Михайлович Гончар лишив по собі помітний слід у вітчизняній історичній
науці. Його перу належать понад 250 публікацій переважно з тематики
міжнародних відносин. Його пам’ятають по численних виступах на
конференціях та публічних захистах кандидатських та докторських
дисертацій, участі в редколегії одразу кількох провідних наукових видань.
Своєю невтомною працею він сприяв становленню школи американістівміжнародників в незалежній Україні. Під його керівництвом було захищено
понад 20 кандидатських та 3 докторські дисертації. Саме на професійних та
людських якостях Бориса Михайловича наголошували у своїх виступах на
пленарному засіданні в.о. ректора Дипломатичної Академії при МЗС України
В’ячеслав Ціватий та завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних
країн Олег Машевський.
Вітаючи учасників зібрання від імені ректора Київського національного
університету імені Тараса Шевченка академіка Леоніда Губерського
проректор з наукової роботи Віктор Мартинюк наголосив на важливості
поглиблення українсько-американських відносин на сучасному етапі, їх
наукового осмислення та висловив надію на те, що такі конференції надалі
стануть регулярними. Ці думки також були підтримані у виступах директора
Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Андрія
Кудряченка, Надзвичайного та Повноважного Посла України в США у 1992
– 1994 рр. Олега Білоруса та начальника відділу США та Канади МЗС
України Миколи Кулініча.
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У своєму вітальному слові Аташе з питань культури Посольства США в
Україні пані Шеріл Бистрянські наголосила на необхідності подальшого
поглиблення двосторонньої американсько-української співпраці в галузі
освіти та науки. Цю тему підхопили та розвинули у своїх виступах директор
Американських Рад з міжнародної освіти в Україні Ярема Бачинський та
координатор Програми імені Фулбрайта в Україні пані Наталія Залуська.
Ними, зокрема, було наведено такі данні: за роки незалежності нашої
держави понад 900 вихідців з України навчалися або стажувалися в США за
програмою академічних обмінів імені Фулбрайта, з яких 84 – це викладачі та
співробітники Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, 530 – викладали в США, понад 200 американських інституцій
приймали українських вчених, що свідчить про високий інтелектуальний
потенціал наших науковців. Виступ Н. Залуської супроводжувався
відеопрезентацією, яка ілюструвала порядок вступу та умови навчання в
університетах США, що викликало жвавий інтерес серед студентства та
молодих науковців, які були присутні на заході.
Основну роботу конференції було зорганізовано за п’ятьма напрямками:
 Секція «Українсько-американські відносини: історія, сучасний стан та
перспективи», де переважна більшість виступаючих зосередилась на
особливостях сучасного американсько-українського партнерства у
світлі викликів ХХІ століття;
 Секція «Зовнішня політика США: глобальні та регіональні аспекти», її
роботу біло поділено на 2 підсекції. Під час засідання учасники
обговорили двосторонні відносини між США та країнами ЄС,
Близького та Далекого Сходу, ПСА, Австралії та Латинської Америки.
Особливо жваву дискусію викликала тема російсько-американських
відносин;
 Секція «Сучасне американське суспільство», в роботі якої значну увагу
було приділено електоральним уподобанням американців напередодні
президентських виборів 2016 року;
 Секція «Українська діаспора у країнах Америки», учасники якої
зосередилися не тільки на становленні та результатах діяльності
українських осередків у Західній півкулі, але й відзначили роль
української діаспори у формуванні позитивного міжнародного іміджу
України особливо на тлі російської агресії проти нашої держави;
 Секція «Актуальні проблеми дослідження та викладання нової та
новітньої історії зарубіжних країн», учасники секції, заслухавши
численні доповіді, обговорили ситуацію із викладанням всесвітньої
історії у своїх освітніх закладах та у ВНЗ України в цілому.
Загалом, було представлено понад 150 доповідей. Учасники конференції
з’їхалися з різних регіонів нашої країни, представляючи як академічні
установи, так і численні вищі навчальні заклади. До роботи конференції
долучилися і зарубіжні колеги, зокрема, з Польщі (Національний центр
стратегічних досліджень та Варшавський університет), Білорусі (Білоруський
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державний університет та Вітебський державний університет імені П. М.
Машерова), Вірменії (Єреванський державний лінгвістичний університет
імені В. Я. Брюсова). Робочими мовами конференції були українська,
англійська та російська.
Хоча програма конференції була досить насиченою, втім, організатори
подбали і про культурну програму. Для усіх учасників було організовано
відвідини Музею історії Київського національного університету імені Тараса
Шевченка та пішу екскурсію по місту Києву.
Підбиваючи підсумки роботи конференції її організатори наголосили на
важливості обміну науковою інформацією в академічному середовищі, яке
займається вивченням історії міжнародних відносин та студіями з
американістики. Під час роботи конференції було оголошено про створення
нового фахового видання «Американська історія та політика». В його перших
номерах побачать світ матеріали роботи конференції. Присутні на заході
члени редколегії висловили сподівання, що нове видання стане потужним
інтелектуальним осередком, який генеруватиме наукові ідеї та гуртуватиме
усіх причетних до розвитку американістики в Україні.
Член редколегії
к.і.н., доц., Шевченко Н. І.,
КНУ імені Тараса Шевченка
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