
Наукові праці історичного факультету  
Запорізького національного університету, 2017, вип. 47 

Міністерство освіти і науки України 
Запорізький національний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВІ ПРАЦІ 

ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 
 

Випуск 47 

 
 
 
 

 
Запоріжжя 

2017 

  

 
  

 



Наукові праці історичного факультету  
Запорізького національного університету, 2017, вип. 47 

 2 

УДК  94:378.4(477.64-2)(066) 
ББК  Т3(4Укр-4Зп)я4 
Н 34 

Збірник включений до переліку наукових фахових видань,  

у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук  

(наказ Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р.) 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  

серія КВ № 15438-4010 ПР від 19.06.2009 р. 

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради  

Запорізького національного університету (протокол № 4 від 27.12.2016 р.) 

Редакційна колегія: 

Турченко Ф. Г., доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет), 

головний редактор 

Каганов Ю. О., кандидат історичних наук, доцент (Запорізький національний університет), 
відповідальний редактор 

Васильчук Г. М., доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет) 
Задорожнюк Е. Г., доктор історичних наук, професор (Інститут слов’янознавства 

Російської академії наук) 

Ігнатуша О. М., доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет) 

Колеман Х., PhD (Університет Альберта, Канада) 

Кролль П., PhD (Варшавський університет, Польща) 

Лях С. Р., доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет) 

Мільчев В. І., доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет) 

Пиріг Р. Я., доктор історичних наук, професор (Інститут історії України НАН України) 

Турченко Г. Ф., доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет) 

Фролов М. О., доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет) 

Христова Н., PhD (Новий Болгарський університет, Болгарія) 

Рецензенти: 

  Жванко Л. М., доктор історичних наук, професор 

  Шитюк М. М., доктор історичних наук, професор 
    

Н34 Наукові праці історичного факультету Запорізького національного  
університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – Вип. 47. – 354 с. 
ISSN 2076-8982 
Збірник “Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету” 

включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

Статті збірника прирівнюються до публікацій у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз відповідно до вимог наказу МОН України від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1112 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 03.12.2012 р. № 1380)  

Усі електронні версії статей збірника оприлюднюються на офіційному сайті видання 

www.istznu.org 
Збірник розрахований на науковців, викладачів історії, аспірантів, студентів й усіх, хто  

цікавиться історичним минулим.  

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе 

відповідальності за достовірність наведених даних та посилань. 
 

           УДК 94:378.4(477.64-2)(066) 

 ББК Т3(4Укр-4Зп)я4 
 

  © Автори статей, 2017 

ISSN 2076-8982  © ЗНУ, 2017 

  

 
  

 


