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КРУГЛИЙ СТІЛ «ЧОТИРИСТА РОКІВ ХОТИНСЬКІЙ БИТВІ:
ІСТОРИЧНЕ ТА ГЕОПОЛІТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ»
12 жовтня 2021 р. у приміщенні Науково-дослідного інституту україно
знавства МОН України відбувся круглий
стіл «Чотириста років Хотинській битві:
історичне та геополітичне значення».
Науковий захід мав на меті привернути
увагу вчених, освітян та широкого загалу
українського суспільства до відзначення
видатної події, яка відіграла важливу
роль не лише в історії України, Польщі,
Литви, Молдови, а й у цивілізаційному
розвитку Центрально-Східної Європи.
Саме під Хотином у 1621 р. спільними
зусиллями українців, поляків, литовців,
німців і представників інших європейських народів було зупинено черговий
потужний наступ Османської імперії на
Європу.

Українознавство

На жаль, в Україні ця знакова подія
через низку причин виявилася належним чином не пошанована. Саме тому
з ініціативи кандидата історичних наук,
наукового співробітника відділу військово-патріотичного виховання НДІУ
Антона Бондаренка вчені-українознавці
підготували й провели цей науковий форум. Його модераторами стали доктор
історичних наук, заступник директора
НДІУ Павло Гай-Нижник та кандидат історичних наук Антон Бондаренко.
Розпочав круглий стіл кандидат історичних наук, директор НДІУ Сергій
Наливайко, який у вступному слові наголосив на важливості відзначення цієї
звитяжної битви в історії Центрально-Східної Європи. Також він провів
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паралелі між українськими козаками та
індійськими воїнами-лицарями раджпутами.
Загалом багато науковців виявили бажання взяти участь в обговоренні цієї важливої проблеми. Особливу
увагу учасників привернули виступи
таких доповідачів: Антона Бондаренка,
кандидата історичних наук, наукового
співробітника відділу військово-патріо
тичного виховання НДІУ («Хотинська
війна в контексті протистояння Османської імперії та європейських держав
у другій половині XVI – першій чверті
XVII ст.»); Ірини Ворончук, доктора історичних наук, завідувачки відділу історичних пам’яток НДІУ («Українська
родина ранньомодерної доби в умовах
постійних татаро-турецьких нападів»);
Олексія Руденка, заслуженого художника України, доцента кафедри графіки
Видавничо-поліграфічного інституту
НТУУ «КПІ», члена Українського геральдичного товариства («Образ козака-реєстровця доби Хотинської війни у
світлі іконографічних джерел та актових
матеріалів»); Олександра Алфьорова,
кандидата історичних наук, наукового
співробітника Інституту історії України НАН України («Козацька старшина
армії Сагайдачного: просопографічний портрет»); Валентина Крисаченка,
доктора філософських наук, завідувача
відділу військово-патріотичного виховання НДІУ («Суспільні передумови
козацької звитяги під Хотином»); Євгенія Гредунова, мецената, директора
Музею зброї та обладунків («Презентація колекції «Зброя та артефакти доби
гетьмана Петра Сагайдачного»); Юрія
Фігурного, кандидата історичних наук,
завідувача відділу української етнології
НДІУ («Роль українського козацтва та
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П. Конашевича-Сагайдачного у Хотинській битві 1621 р.»); Едуарда Юрченка,
кандидата філософських наук, доцента
Національного транспортного університету («Хотинська битва: геополітичний та історіософський виміри»); Миколи Висотіна, наукового співробітника
відділу історичних пам’яток НДІУ («Ще
раз до проблеми військового полону у
збройних конфліктах XVII ст.»); Юлії
Лєбєдєвої, кандидата історичних наук,
старшої наукової співробітниці відділу
філософії та геополітики НДІУ («Європейське значення Хотинської битви»); Романа Пономаренка, кандидата
історичних наук («Хотинська битва та
міжнародна політика в Центральній та
Східній Європі XVII ст.»); Сергія Червінського, засновника історико-культурного проекту «Скіфський Воїн»,
дослідника-реконструктора ближнього бою на клинковій зброї скіфського і
ранньосередньовічного періодів («Хотинська битва як символ»).
Загалом круглий стіл «Чотириста років Хотинській битві: історичне та геополітичне значення» пройшов успішно й
посприяв збереженню цієї героїчної події в сучасному суспільно-політичному
дискурсі України.
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