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АМЕРИКАНІСТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ – РОБОТА ЗАРАДИ 

ПЕРЕМОГИ. МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА – 

ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА: 30 РОКІВ СПІВПРАЦІ. ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ 

НАРОДЖЕННЯ Ю. В. КНОРОЗОВА» 

 

25 листопада 2022 на базі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка відбулась Міжнародна наукова конференція «Україна – Латинська 

Америка: 30 років співпраці. До 100-річчя з дня народження українського вченого 

Ю. В. Кнорозова», яка об’єднала десятки науковців-латиноамериканістів з усього 

світу, а також гостей з дипломатичних установ, органів державної влади та 

представників громадськості. Співорганізаторами заходу виступили Центр 

латиноамериканських та іберійських студій «Casa Iberoamericana» на базі КНУ імені 

Тараса Шевченка, студентська ініціативна група «Wind of Changes UA», ГО 

«Українська студентська ліга», Студентський парламент університету. 

Юрій Валентинович Кнорозов – відомий в усьому світі український вчений-

епіграфіст та дослідник майянської культури, який зробив ключовий внесок у 

дешифрування писемності майя. Народився майбутній дослідник 19 листопада 

1922 р. у селі Південне, Харківської області. З дитинства, відчуваючи потяг до 

загадок минулого, Юрій Валентинович вступив до історичного факультету 

Харківського університету імені Василя Каразіна. Навчальний процес був 

перерваний початком радянсько-німецької війни, а сам Кнорозов був зарахований 

до війська. У кінці війни, згідно переказів, Ю. Кнорозову вдалось у Берліні знайти 

та вивчити рідкісні рукописи, відомі як «Кодекси майя». З того часу він взявся за 

роботу над дешифруванням цієї писемності. У 1952 р. у своїй статті «Давня 

писемність Центральної Америки» він висловив припущення, що майянські символи 

означають не слово, а окремий склад. Такий підхід став революційним у майяністиці 

та допоміг розшифрувати низку давніх текстів [1]. 



За свої заслуги Юрій Кнорозов був за життя відзначений високими державними 

нагородами – Орденом Ацтекського орла (Мексика) та Великої золотої медалі 

(Гватемала). У 2016 році на честь Юрія Кнорозова було вирішено перейменувати 

одну з вулиць його рідного міста Харкова. 

У рамках проєкту Міжнародної наукової конференції, за клопотанням 

ініціативної групи студентів «Wind of Changes UA», 19 листопада 2022 р. до 100-

річчя від Дня народження, відбулося урочисте нагородження посмертно 

Ю. В. Кнорозова знаком народної пошани «За Міжнародне Співробітництво» з 

метою протидії стратегіям і діям путінського терористичного режиму в умовах 

повномасштабної війни росії проти України, у сьогоднішньому протистоянні 

українського народу як фізичним, так й інформаційним впливам [2, 3]. 

Формулювання у назві конференції «30 років співпраці» символізує тридцяту 

річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною та більшістю держав 

регіону. Латиноамериканські держави одними з перших визнали незалежність 

України, і одразу розпочалося налагодження співпраці. Так, з Аргентиною 

дипломатичні відносини були встановлені 6 січня 1992 р., Мексикою – 14 січня, Чилі 

– 28 січня, 11 лютого з Бразилією, Кубою – 12 березня, Перу – 7 травня, Уругваєм – 

18 травня, Колумбією – 18 серпня тощо [4].  Після 30 років взаємодії, відносини 

України з деякими державами Латинської Америки вийшли на високий рівень та, що 

найважливіше, їх подальший ріст залишається особливо актуальним. У Стратегії 

зовнішньополітичної діяльності України зазначається про необхідність 

продовжувати розвиток відносин з країнами Латинської Америки з метою 

«подальшої диверсифікації зовнішньої торгівлі» та «забезпечення їхньої підтримки 

державного суверенітету та територіальної цілісності України» [5]. 

Конференція відбувалась у рамках підтримки та розвитку освітньої програми 

«Американістика та європейські студії», яка почала набір студентів на історичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 р., 

а зараз є найпопулярнішим вибором для вступників на ОР «Бакалавр» історичного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка [6]. 

Одним з основних напрямків освітньої програми безумовно є 

латиноамериканські студії. Студентам читають історію доколумбових цивілізацій 

Америки, історію країн Латинської Америки у XIX–XX ст., розглядають певні 

аспекти історії та сучасності держав цього регіону у рамках низки інших курсів, а 

також для зацікавлених є можливість обрати додаткові дисципліни з 

латиноамериканістики. Варто зазначити, що інтерес до конференції виявили 

студенти освітньої програми різних «генерацій»: від студентів 2 курсу, які лише 

обрали свою кафедру та починають власні наукові пошуки до всіх інших курсів 

бакалаврату, магістратури та випускників програми, які вже продовжують розвивати 

латиноамериканські студії в інших навчальних закладах та установах. 

До вітального слова долучилися високоповажні запрошені гості.  Володимир 

Бугров – ректор КНУ імені Тараса Шевченка, Оксана Драмарецька – Надзвичайний 

і Повноважний посол України в Мексиці а також в Республіці Коста-Рика, в 

Республіці Гватемала, в Республіці Панама та в Белізі за сумісництвом, Нортон де 



Андраде Мелло Рапеста – Надзвичайний і Повноважний Посол Бразилії в Україні, 

Ольга Беатріс Гарсія Гійен – Надзвичайний і Повноважний Посол Мексики в 

Україні, Іван Шинкаренко – Народний депутат України, Ксенія Смирнова – 

проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) КНУ 

імені Тараса Шевченка, Олег Машевський – завідувач кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 

доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського 

національного університету, старший епіграфіст археологічних проєктів Palenque 

(Мексика), Altar de Sacrificios (Гватемала), Maya Hieroglyphic Database Project 

(США) Юрій Полюхович, Наталія Шевченко – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ 

імені Тараса Шевченка, керівниця Центру латиноамериканських та іберійських 

студій «Casa Iberoamericana» на базі КНУ імені Тараса Шевченка. 

На пленарному засіданні учасникам та гостям заходу були представлені 

ключові доповіді. Юрій Полюхович поділився напрацюваннями з теми «Спадщина 

Юрія Кнорозова: сучасні дослідження епіграфіки майя», у якій розповів про внесок 

Кнорозова у дешифрування майя та продовження цієї роботи на сучасному етапі, в 

тому числі, українськими вченими. Домінго Антоніо Лілон Лараурі порівняв 

сценарії Холодної війни на прикладі подій в Угорщині 1956 р. та Домініканській 

Республіці у 1965 р. Даніель Маліков поділився досвідом культурної дипломатії з 

Колумбією на прикладі проєкту «Legacy Ukraine» на міжнародній виставці 

Експо 2020. Сергій Вакарін, Голова ГО «Ukraine IS», представив доповідь 

«Технологічна та культурна взаємодія України з країнами Латинської Америки. Роль 

видатних українців», яка стосувалася економічних та науково-технологічних зв'язків 

та культурної дипломатії України з державами Латинської Америки [7].  

Після цього робота конференції продовжилась у секційному форматі. Першу 

секцію «Історико-культурна спадщина та цивілізаційний потенціал регіону 

Латинської Америки та Карибського басейну» модерували Вікторія Пількевич – 

кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, гарант освітньої програми «Всесвітня історія», відповідальний 

секретар журналу «Європейські історичні студії», та М. Гіберт – студент 4-го курсу 

ОП «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних 

мов)». У рамках роботи секції вдалося провести активну та аргументовану дискусію 

щодо історико-культурної спадщини та цивілізаційного потенціалу регіону 

Латинської Америки та Карибського басейну. 

Відмітимо доповідь М. Стюфляєва, студента Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, «Історія і пропаганда в написах царя Йашчілана 

Йашуун-Бахлама IV». Автор у виступі аргументовано окреслив, як цар маніпулював 

історією для зміцнення власної влади. У процесі обговорення також висвітлили 

питання ролі жінок у майянському суспільстві. Важливою була доповідь 

Т. Олексенко, студентки Українського католицького університету про особливості 

релігійної системи стародавніх майя. Дослідниця багатосторонньо та ілюстровано 

окреслила релігію майя, її особливості та чинники, які впливали на її формування та 



розвиток. Завдяки ґрунтовним доповідям М. Дейнеки та Є. Білоуса учасники 

дізналися більше про аспекти релігійної історії регіону. Жваве обговорення 

викликала доповідь О. Теплюка про історико-культурний туризм Перу та 

можливість вивчення досвіду цієї країни для розвитку туристичного потенціалу 

нашої культурної спадщини, зокрема   історичних пам'яток [8]. 

У секції №2 «Актуальні проблеми історії країн Латиноамериканського регіону 

XVI– початку ХХІ ст.» модераторами виступили Наталія Шевченко, доцент кафедри 

нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка, та Іван 

Фечко – студент ОР «Магістр» ОП «Американістика та європейські студії (з 

поглибленим вивченням іноземних мов)». У секції взяли участь низка відомих 

іноземних науковців, зокрема з Національного університету Педро Енрікеса Уреньї 

(Домініканська республіка), Національний університет державної служби 

Будапешту (Угорщина), Університет Коменського в Братиславі (Словаччина), 

Університет Країни Басків (Іспанія), Університет Огайо (США) тощо. 

Дослідження охопили низку аспектів історії розвитку країн розвитку 

Латинської Америки: проблеми вживання наркотиків (Б. Золтан), міграційні 

процеси (О. Гіла), колоніальна історія (О. Кіктенко, С. Чернишова), студентський 

рух (А. Позднякова). Аналіз актуальних проблем був піднятий у доповідях М. 

Гіберта, К. Красіної, О. Откидача, А. Сахарової. Жваве обговорення викликало 

дослідження А. Груйон про дихотомію розвитку Домініканської Республіки та 

Гаїті.  Частина досліджень були присвячені міжнародним відносинам 

(А. Гончаренко, М. Клочко, Д. Деревляний, Е. Кузьменко, І. Фечко, К. Касаткіна).  

Секція №3 «Відносини України з державами Латинської Америки. Українська 

діаспора в країнах Латинської Америки». Модератори секції: Сухобокова Ольга 

Олегівна – кандидат історичних наук, доцент Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, засновниця освітнього проєкту «Diaspora.ua», 

відповідальний секретар журналу «Американська історія та політика», керівниця 

департаменту української діаспори «Української асоціації американістики» та 

Кузьменко Едуард Костянтинович – студент ОР «Магістр» ОП «Американістика та 

європейські студії». 

Учасники протягом роботи секції поділились результатами досліджень 

двосторонніх зв’язків між країнами Латинської Америки та Україною, проблем 

становлення та розвитку української діаспори в регіоні Латинської Америки. 

Наприклад, Вакарчук Катерина Василівна, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова, у виступі «Позиція країн Латинської Америки у російсько-

українській війні» окреслила необхідність більш активної діяльності України в 

латиноамериканському регіоні, надала практичні рекомендації для початку 

вирішення проблем та протидії російським впливам у латиноамериканському 

регіоні. 

Цікавою також була доповідь англійською мовою студентки 

Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка – 

Ірини Олегівни Данько «Суспільно-політичний розвиток української діаспори в 



Бразилії: досягнення та виклики в контексті російсько-української війни», яка 

багатосторонньо окреслила діяльність та тенденції розвитку української діаспори в 

Бразилії з часу російського вторгнення на територію України. 

Виходячи з обраних авторами тем, видно, що домінуючим наративом, який 

впливає на висвітлення проблематики української діаспори в країнах Латинської 

Америки, відносин України з державами Латинської Америки є збройна агресія росії 

проти України [9]. 

Дякуємо організаторам, всім шановним гостям, учасникам за активну роботу, а 

також за підтримку цієї наукової ініціативи завідувачу кафедри нової та новітньої 

історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка – Олегу Петровичу Машевському. Спасибі 

також всім, хто сприяв технічній підтримці конференції, окрема вдячність студентці 

2-го курсу історичного факультету Євгенії Володимирівні Земляній за чудову фото 

та відеозйомку. 

Отже, конференція, яка присвячена річниці з Дня народження Ю. В. Кнорозова, 

є дуже важливим проєктом, зважаючи на соціально-політичні умови в Україні, 

повномасштабну війну путінської терористичної росії проти України. Конференція 

підняла актуальне питання щодо пожвавлення міждержавних відносин між 

Україною та країнами Латинської Америки, необхідність протидії російським 

впливам (зокрема й інформаційним) в регіоні. Вона є яскравим прикладом наукової 

дипломатії, згідно зі «Стратегією публічної дипломатії МЗС України», сприяє 

популяризації України за кордоном, її позиціювання, як високорозвиненої держави. 
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Ivan Fechko, Eduard Kuzmenko, Master's students, Educational program «American studies 

and European studies», Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

 

AMERICAN STUDIES AND EUROPEAN STUDIES – WE ARE WORKING FOR 

UKRAINE´S VICTORY. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «UKRAINE – 

LATIN AMERICA: 30 YEARS OF COOPERATION. TO THE 100TH ANNIVERSARY 

OF THE BIRTH OF YURIY KNOROZOV» 

 

Abstract. On November 25, 2022, the International scientific conference «Ukraine – Latin 

America: 30 years of cooperation. To the 100th anniversary of the birth of the Ukrainian scientist 

Yuriy Knorozov» was held on the basis of the Department of Modern and Contemporary History 

of Foreign Countries of the Faculty of History of Taras Shevchenko Kyiv National University. This 

conference brought together dozens of scientists from all over the world and guests from 

diplomatic institutions, state authorities and public representatives.  

The conference was dedicated to the memory of the legendary scientist from Kharkiv who 

deciphered the Mayan script. This event is significant for developing Latin American studies in 

Ukraine and strengthening Ukraine's relations with Latin American countries. Furthermore, it is 

very relevant at the time when Ukraine defends its independence and unites the entire democratic 

https://t.me/sport_dep_KNU/866
http://surl.li/dxuxq
https://for.history.univ.kiev.ua/?p=3135
http://surl.li/dxuwv


world. The co-organizers of the event were the Center for Latin American and Iberian Studies 

«Casa Iberoamericana», the student initiative group «Wind of Changes UA», the NGO «Ukrainian 

Student League», and the Student Parliament of the University. 

The participants were greeted by invited guests, including Volodymyr Bugrov – rector of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Oksana Dramaretska – Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to Mexico, Norton de Andrade Mello Rapesta – 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Brazil to Ukraine, Olga Beatriz García 

Guillaume – Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mexico to Ukraine, Ivan 

Shynkarenko – People’s Deputy of Ukraine, Ksenia Smyrnova – Vice-Rector for Scientific and 

Pedagogical Work (International Cooperation) Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Oleg Mashevskyi – Head of the Department of Modern and Contemporary History of Foreign 

countries of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Associate professor, senior 

epigraphist of the archeological projects of Palenque (Mexico), Altar de Sacrificios (Guatemala), 

Maya Hieroglyphic Database Project (USA) Yuriy Polyukhovych, Nataliya Shevchenko – 

Associate professor of department of modern and contemporary history, head of the Center for 

Latin American and Iberian Studies «Casa Iberoamericana» on the basis of Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. 

The conference was held in three sections: Historical and cultural heritage and civilizational 

potential of the region of Latin America and the Caribbean (moderators: Associate Professor, 

Ph. D. (History) Victoria Pilkevych and student Mykhailo Hibert), Actual problems of the history 

of the countries of the Latin American region in the 16th–early 21st centuries (moderators: 

Associate Professor, Ph.D. in History Nataliya Shevchenko and student Ivan Fechko), Ukraine's 

relations with the countries of Latin America. Ukrainian diaspora in Latin American countries 

(moderators: Associate Professor, Ph. D. (History) Olga Sukhobokova, student Eduard 

Kuzmenko). 

After the active discussion, the conference participants came to the conclusion that the 

Russian historiography myths about the positioning of Yuri Knorozov, a Kharkiv resident, as a 

Russian scientist do not stand up to scrutiny. Definitely, the legacy of the scientist belongs to 

Ukrainian and world science. Attention was also paid to the study of such topical issues as the 

relations of the region's states with Ukraine. They in particular touched upon the problems of 

supporting our state in the fight against full-scale Russian armed aggression, supporting the 

Ukrainian position in international organizations and countering Russian propaganda in Latin 

America.  

Key words: history of Latin America, history of international relations, Ukraine-Latin 

America, Yuriy Knorozov, international conference, scientific diplomacy, Russian-Ukrainian 

war. 
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