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ПУБЛІКАЦІЇ 

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій: 

1. Шевцова Є.С. Губернські статистичні установи та історія їх утворення. 

Тези доповіді до наукової конференції за міжнародної участі «Громадсько-

політична та наукова діяльність М.С.Грушевського в міжнародному вимірі 

(до 155-річчя від дня народження)» 

2. Шевцова Є.С. Пам'ятна книжка Губернських статистичних комітетів як 

джерело з історії аграрної розвитку регіонів. Тези доповіді до наукової 

конференції «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука 

продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра». Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека НААН. 17 листопада 2021 р.  

3. Шевцова Є. С. Система статистичних органів на західноукраїнських 

землях (друга половина ХІХ – на початку ХХ століть). Україна між Сходом і 

Заходом: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації (до 150 - річчя 

від дня народження Агатангела Кримського): зб. матеріалів міжнародної 

наук.-практ. конф., Київ, 21-22 жовтня 2021 р. – К., 2021. С.89-90 

4. Шевцова Є. С. Вплив сучасних цивілізаційних тенденцій на формування 

нових типів посткласичних університетів. Тези доповіді до міжнародної 

науково-практичної конференції «В подоланні соціальних та культурних 

викликів: Європа разом з Україною» м. Київ,  18-19 травня 2022 року 

mailto:e.shevtsova209@gmail.com


5. Шевцова Є. С.  Аналіз співробітництва України з НАТО у сферах науки й 

технологій. Тези доповіді до міжнародної науково-практичної конференції 

«Відносини між Україною і НАТО на сучасному етапі: досягнення та 

виклики» м. Київ, 02 червня 2022 р. 

6. Шевцова Є. С. Нові парадигми історичної науки зі зміною суспільних 

процесів другої половини ХІХ ст. у Європі та Російській імперії. Збірник 

студентських наукових праць «Роль і значення людини в трансформації 

соціальних практик: минуле і сучасність» (в рамках проекту МОН України 

Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе»), 12 травня 2022 р. – 

Київ, 2022. – 271 с 

 

Статті у наукових фахових виданнях: 

1. Шевцова Є. С. Становлення земської статистики на українських землях 

у другій половині ХІХ ст. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Всесвітня 

історія. Історія України. № 9 (347), 2021, С. 196-176 

2. Шевцова Є.С. До класифікації періодичних видань губернських 

статистичних комітетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.. як 

історичного джерела з історії України. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 

Всесвітня історія. Історія України. № 9 (314), 2017, С. 104-109 

3. Шевцова Є.С. Аналіз  збереженості  видань  губернських статистичних   

комітетів   у   бібліотеках   та   архівних установахУкраїн. Вісник ЛНУ імені 

Тараса Шевченка. Методологія, історіографія та джерелознавство. № 4 (352), 

2022, С. 51-59 

 

  

Список публічних заходів, де брала участь 

1.Отримала сертифікат про успішно пройдений курс «Академічна 

доброчесність в університеті» 18 вересня 2021 р. 

2. Взято участь у Міжнародній зимовій школі «Соціальні та культурні 

аспекти Європейських студій» (120 годин) . 17-22 січня 2022 р. 

1. Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ти в моєму 

серці, Україно!» , присвяченій пам’яті Бориса Олійника. 19 квітня 2022 р. 

м. Київ 



 


