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До  другого  випуску  онлайн журналу  «Грінченко –Сетон  міжнародний  журнал  молодих 

науковців»  увійшли  історичні  студії  молодих  дослідників  Київського  університету  імені Бориса 

Грінченка та молодих науковців Сетон Хол університету, які  були виголошені  27 квітня  2021  р.  під  

час Х  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  для  молоді  з міжнародною участю 

«Українська минувшина. Шлях до незалежності: досвід, проблеми, перспективи. До 30 річчя 

незалежності України». 

Видавцем міжнародного онлайн журналу молодих дослідників «Грінченко – Сетон  міжнародний  

журнал  молодих науковців» є Київський університет імені Бориса Грінченка, партнером – Сетон Хол 

університет.  

Від американської сторони своїми напрацюваннями під керівництвом професора Джеймса К. 

Дейлі у першому розділі часопису «Дослідження молодих вчених Сетон Хол університету» поділились 

молоді дослідники Сетон Хол університету Елісон Маккарті, випускниця Сетон Хол університету, 

Філіп Насісі, студент Коледжу освіти та соціальних служб Сетон Хол університету, Калліопі Логотетіс, 

випускниця Сетон Хол університету, вчитель середньої школи Ентоні Уейна, Нью-Джерсі, США, 

Сабіно Коппола, студент Коледжу освіти та соціальних служб Сетон Хол університету, Елен  Бекон, 

випускниця  Сетон  Хол  університету,  вчителька  середньої  школи  Понд  Роуд  у Роббінсвіллі, Нью-

Джерсі, США. 

Від української сторони своїми напрацюваннями у другому розділі часопису «Дослідження 

молодих вчених Київського університету Бориса Грінченка» поділились студенти історики Історико-

філософського факультету студент 2 курсу Павло Постолюк,  студентка  4  курсу Вікторія  Шабранська, 

студент 1 курсу  Валерій Бабіч, аспірант  1  року  навчання Богдан  Безпалько, студент  2  курсу Марк 

Мілютін,  студентка 4 курсу Ольга Ковалець,  студентка 3 курсу Ірина Івахненко, студентка 2 курсу 

Євгенія Білодід, студент 2 курсу Владислав Шуточкін.  

До  другого  випуску  онлайн журналу  «Грінченко –Сетон  міжнародний  журнал  молодих 

науковців» також увійшла стаття «Коммеморація та меморіалізація нових українських героїв» Лесі 

Онишко, кандидатки історичних наук, вченої секретарки Національного меморіалу музею Небесної 

Сотні та Революції Гідності.  

Широ бажаємо всім авторам статей другого випуску онлайн часопису «Грінченко – Сетон 

міжнародний журнал молодих вчених» творчого натхнення та нових захоплюючих відкриттів! 

 


