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▪ Емансипаційні ідеї vs консервативні практики: жінки у середовищі української 

інтелігенції Галичини зламу ХІХ-ХХ століть // Українські жінки в горнилі емансипації 

/ Під загальною редакцією О. Кісь. Харків, 2017. С. 32-51. 

▪ Ніколаєнко О.О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст.: громадське й приватне життя (І.І.Черчович, Львів) // Український 

історичний журнал. 2016. Вип. 4 (№529). C.198-201.  (Рецензія) 
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студії. Львів, 2014-2015. Вип. 6-7. С.  81-88. 

▪ Професійна реалізація жінок кінця ХІХ – початку ХХ століття: на прикладі 

українського суспільства Галичини // Новітня доба. Львів: Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2014. С. 7-18. 

▪ Джерела до вивчення повсякдення українок в Галичині зламу ХІХ – ХХ ст. // Вісник 

Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні 

технології. Львів, 2014. Вип. 8. С. 207-219. 

▪ Українки у Львові на початку ХХ століття: у світлі щоденних практик // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира 

Гнатюка. Серія: історія. Тернопіль, 2013. C. 13-19. 

▪ Емансипація жінок в інтерпретаціях національної еліти Галичини другої половини 

ХІХ – початку ХХ століть // Українознавчий альманах. Київ, 2013. Вип. 14. С. 86-89. 

▪ Образ жінки-русинки в русофільській публіцистиці Галичини кінця ХІХ – початку ХХ 

століття // Галичина. Збірник Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. 

Івано-Франківськ, 2012. Ч.20-21. С. 121-126.  

▪ Жінки в родинах греко-католицьких священиків у Галичині  другої  половини ХІХ – 

початку ХХ століття // Історія релігій в Україні. Збірник статей. Львів, 2012. Кн. 1. 

С. 503-516. 

▪ Громадська праця жінок на Гуцульщині зламу ХІХ – ХХ століть // Łemkowie, 

Bojkowie, Rusini historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / Pod red. 

B. Halczaka, S. Dudry. Tom V. Zielona Góra, 2015. 
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▪ Ukrainki w Galicji Wschodniej w drugiej połowie ХІХ – na początku ХХ wieku: między 

tradycyjnymi wartościami rodzinnymi a wyzwaniami emancypacji // Obrazy kobiecości / 

Pod red. M. Jabłońskiego, B. Koperskiego, J. Falla, W. Pilch, M. Hohenauera. Kraków, 

2014. S. 227-243.  

▪ „Zdrowa, niemoralna, bez najmniejszego wykształcenia”: kobiety w sprawach karnych na 

podstawie dokumentów Sądu Krajowego we Lwowie (druga połowa XIX – początek XX 

wieku) // Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja. Zbiór studiów. Rzeszów, 2016. 

C. 100–109. 

▪ Miłość, obowiązek i zdrada w małżeństwach galicyjskich drugiej połowy XIX w. // Emocje 

mieszkańców miast na przestrzeni dziejów / Pod red. A. Buczyły, J. Możdżeń, 

A. Mutrynowskiej. Toruń, 2015. S. 29-42.  

▪ Społeczna wizja życia codziennego kobiety Ukrainki we Lwowie na przełomie XIX i 

XX wieku // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta / Pod red. 

K. Karolczaka i Ł. T. Sroki. Kraków, 2014. T. 9 [Życie codzienne miasta]. S. 244-254. 
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▪ Realizacja zawodowa kobiet końca XIX – początku ХХ w. na przykładzie społeczeństwa 

ukraińskiego w Galicji // Przegląd nauk historycznych / Pod red. Z. Anusiaka. Rocznik XIII. 

Nr. 2. Łodź, 2014. S. 147-161. 
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міжнародний воркшоп “Закривати, змушувати, переміщувати. Простір як інструмент 

сепарації і соціального контролю між другою половиною 19 і початком 20 ст., 

Больцано, Італія, 15 жовтня 2021. 

▪ Мова насилля: Сексуальні злочини в Австрійській Галичині в кінці 19 століття, 10-ий 

ICCEES конгрес, Монреаль, Канада, 6 серпня 2021.   

▪ Бідні і вагітні у Львові в кінці 19 століття: Досвіди виживання, Публічна лекція в 

рамках проекту Української асоціації дослідниць жіночої історії та Центру міської 

історії, 9 грудня 2020 https://www.youtube.com/watch?v=_cmrv1Tw7hw&t=1176s   

▪ Винні жертви: жінки-обвинувачувані у злочинах проти дітей у Східній Галичині кінця 

ХІХ століття, Польсько-німецький конгрес, Галле, Німеччина, 6 березня 2020 

▪ Життя на маргінесі: жінки-злочинниці у Східній Галичині другої половини ХІХ ст., 

Колоквіум у Німецькому історичному інституту у Варшаві, 26 червня 2019 

▪ Вдома але без дому: практики повсякдення жіночої домашньої служби в Галичині 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, Лекторії Союзу Українок Америки, Український 

католицький університет, Львів 13 грудня 2017 

▪ Ув’язнені повсякденням: жінки в середовищі української інтелігенції Галичини другої 

половини ХІХ – початку ХХ століття, Лекторії Союзу Українок Америки, УКУ, Львів 

24 жовтня 2017  

▪ Межі дозволеного: сім’я і насильство в Галичині зламу ХІХ–ХХ століть, Центр 

вивчення Центрально-Східної Європи, Конференція “Множинність поділів: межі та 

кордони Габсбурзької, Османської та російської імперії у ХІХ – на початку ХХ 

століття”, Харків 29 вересня 2017 

▪ Жіночі спогади про війну: родинний досвід, Дискусія в рамках 24 Форуму видавців на 

тему “Жінки і війна” у Науковій бібліотеці Львівського національного університету 

ім. І. Франка, Львів, 16 вересня 2017 

▪ (Не)бажане материнство: жінки у злочинах проти дітей у Галичині другої половини 

ХІХ – початку ХХ століття, І Міжнародна конференція “Українська жінка у 

національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє”, Дрогобич 24-

25 листопада 2016 

▪ Życie bez domu: codzienność żeńskiej służby domowej w Galicji końca ХІХ – początku 

ХХ wieku, ІІІ Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu “W kręgu rodziny epok 

dawnych. Rytmy życia. Rytmy codziennośсi. Dom – codzienność – święto”, Kraków 12-13 

października 2016 

▪ Образи жінок в українській пресі Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття, ІІ 

Міжнародна науково-практична конференція “Сестри по обидва боки Збруча: 

історичний досвід жіноцтва Галичини та Наддніпрянщини”, Львів 19-20 травня 2016 

▪ “З природи склонні до афекцій і сентиментів”: жінки і релігія в Галичині зламу ХІХ – 

початку ХХ століття, П’яті наукові читання імені академіка Я. Д. Ісаєвича, Львів 24-

26 лютого 2015 

▪ «Bezdzietna osoba, znająca się na gospodarstwie domowym i kuchni, przyjmę posadę 

teraz»: kobiety na rynku pracy we Lwowie drugiej połowy XIX wieku, IV 

Інтердисциплінарна міська конференція молодих вчених «Іncolae, hospites, peregrini... 
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Ludzie bez praw obywatelskich w mieście średniowiecznym i nowożytnym», Торунь 19-20 

червня 2015 

▪ Уявлення про жіночність у галицькому суспільстві другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття, Круглий стіл Ради молодих вчених “Історія – філологія: 

міждисциплінарний погляд на жінку”, Львів 24 листопада 2015  

▪ “Її чин носить риси великої злостивості”: жіноча злочинність у Львові другої 

половини ХІХ століття // ХІІ Міжнародна наукова конференція “Львів: місто – 

суспільство – культура. Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, 

практики”, Львів 29-31 травня 2014  

▪ “Zdrowa, niemoralna, bez najmniejszego wykształcenia”: kobiety w sprawach karnych na 

podstawie dokumentów Sądu Krajowego we Lwowie (druga połowa XIX – początek XX 

wieku), Міжнародна конференція “Жінка в Галичині 1772–1914. Приватний простір – 

публічний простір”, Чудєц (Польща) 16-17 травня 2014  

▪ Українки Галичини і Наддніпрянщини у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: 

конструювання взаємних образів, І Міжнародна науково-практична конференція 

«Сестри по обидві сторони Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини та 

Наддніпрянщини», Львів 23-24 вересня 2014  

▪ Емансипація жінок в українському суспільстві Галичини другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття: національний контекст, IV Наукові читання імені академіка 

Я. Д. Ісаєвича, Львів 4 березня 2014 

▪ Релігійне виховання жінок Галичини у другій половині ХІХ – початку ХХ століття, 

ХХІІІ Mіжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», Львів 20–

24 травня 2013 

▪ Громадська праця жінок на Гуцульщині зламу ХІХ – ХХ століть, Міжнародна 

конференція «Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність та духовна 

культура», Свидник (Словаччина) 14–16 травня 2013 

▪ Miłość, obowiązek i zdrada w małżeństwach galicyjskich drugiej połowy wieku 

dziewiętnastego, ІІ Міжнародна міждисциплінарна конференція молодих вчених 

Наукового товариства в Торуні «Od mіłości do nienawiści – od zachwytu do pogardy: 

emocje w życiu mieszkańców miast od starożytności do końca XIX wieku», Торунь 21-22 

червня 2013 

▪ Емансипація жінок в інтерпретаціях української еліти Галичини другої половини ХІХ 

– початку ХХ ст., Міжнародна наукова конференція «Українська еліта як чинник 

цивілізаційного поступу українства», Київ 24 жовтня 2013 

▪ Жінка в родині греко-католицького священика у Галичині другої  половини ХІХ – 

початку ХХ століття, Конференція «Історія релігій в Україні», Львів 9-13 травня 2012  

▪ Повсякденне життя жінок-українок у Львові на зламі ХІХ–ХХ століть, XI Польсько-

українська конференція «Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura», Краків 29-30 травня 

2012  

 

 


