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ПЕРШИЙ ДЕНЬ 
2019, 4 квітня, четвер

8:20-9:20 Реєстрація учасників. Ранішня кава

9:20-9:30 Відкриття семінару. Привітання

9:30-10:30 Тематичний блок 1:
ПОВСЯКДЕННЯ В ВІЗУАЛЬНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ: 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ,
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД

Модератор: Дискутант:
Киридон А лла  Бондаренко Галина

Доповідачі:

Коляструк Ольга
Візуальне радянське у повсякденні -  повсякдення у радянському 
візуальному: дзеркала бачення

Киридон А лла
Візуалізація радянського: модуси інтерпретації тематичної 
структури

Тарасов Володимир
Мистецькі наративи про радянське повсякдення 

Іващ енко Ольга
Від плану до ринку: homo sovieticus vs homo economicus 

Бондаренко Галина
Образ робітника у радянському повсякденні: іконографія, 
міфологія

Любавський Роман
Образ робітника в радянській емблематиці у 1920-ті -  1930-ті pp. 

Ш паковськи Любов
Сприйняття візуального образу України через радянське обра
зотворче мистецтво

З



10:30-13:00 Тематичний блок 2:
ВІЗУАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ РАДЯНСЬКОГО: 
МЕХАНІЗМИ, ЗАСОБИ, РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ

Модератор: Дискутант:
Бат ирєва Ірина Кароєва Тетяна

Доповідачі:
М аєвський Олександр
Концепція «нової людини» у радянському плакаті: теоретичні на
станови та практичний результат очима художників

Кондратюк Олена
Плакати -  інструмент конструювання свідомості радянської людини 

Кузіна Ксенія
Візуальні репрезентації органів ОДПУ/НКВС у радянському пла
каті та карикатурі у 1930-ті -  початок 1940-х pp.

Подкур Роман
Образ чекіста у кіно кінця 1930-х -  початку 1950-х pp.

Остапчук Олена
Пізньорадянська трудова етика: погляд через політичний плакат 

Кароєва Тетяна
Що є «радянським» у радянській книзі 

Гогохія Нані
«Війна», «смерть», «кров», «помста» у текстах для дітей 1929-1939 pp. 

Бат ирєва Ірина
Конструювання «образу ворога» як основа радянської пропаган
ди та функціонування тоталітарного суспільства: на прикладі ра
дянського анімаційного кіно

Глушко Ю лія
Формування концепту «радянської людини» засобами моди 

Настояща Катерина
Тілесність у рамках радянської повсякденності: форми витіснен
ня і моделі позиціонування

Васянович Олександр
Радянська пропаганда у новорічних вітальних листівках
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Крохмалюк Роман
Телеграми і листівки в Радянському Союзі у системі практик 
спілкування (за сімейним архівом)

13:00-14:00 Перерва на обід

14:00-15:15 Тематичний блок 2 (продовження):

Модератор: Дискутант:
Лукаш Галина Стяжкіна Олена

Доповідачі:
Лукаш Галина
Культурний код радянської харчової культури 

Брайченко Олена
Вивчення гастрономічного образу достатку на основі аналізу ра
дянських візуальних матеріалів

Петренко-Лисак А лла
Черга як образ та практика радянського повсякдення 

Стяжкіна Олена
їж а та їдці у радянському кіно (середина 1960-х -  середина 
1980-х pp.)

Аксьонова Н ат аля
(Де)конструкція харчування періоду «розвиненого соціалізму» 

15:15-16:45 Тематичний блок 3:
ОБРАЗ ЛЮДИНИ РАДЯНСЬКОЇ: РАКУРС ПОДАННЯ 
І ОПТИКА БАЧЕННЯ, ТЕКСТ І КОНТЕКСТ ПРОЧИТАННЯ

Доповідачі: Лабур Ольга
«Ж інка на екрані»: гендерований образ «радянського» кінця

Модератор: Дискутант:
Єремєєва Катерина Лабур Ольга

1920-х pp.
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Єремєєва Катерина
«Це не карикатура, а бувальщина»: фотографії в радянських сати
ричних виданнях

Гепа Оксана
Образи інтелігенції в радянській візуальній культурі (на матеріа
лах журналу «Крокодил»)

П окляцька Анаст асія
«Вороги» радянської державності: способи представлення у сати
ричних періодичних виданнях СРСР 1920-х -  1930-х pp.

Бойко А лла
Радянський побут на сторінках преси української діаспори 1960-х -  
1970-х pp.

Асаніш вілі М икола
Відтворення «тоталітарного»: образ школяра в радянській пресі 
під час реформи середньої освіти 1958 р. у СРСР

Хоцянівська Ірина
Художні засоби візуалізації радянського воїна-визволителя в ро
мані О. Гончара «Прапороносці»

Лягуш а Ант он
Невиказане як симптом радянського

16:45-17:00 Перерва на каву 

17:00-18:30 Тематичний блок 3 (продовження)

Модератор: Дискутант:
Д аниленко Людмила П олекТіна

Доповідачі:

Боряк Олена
Візуальна антропологія vs мікроісторія: обличчя і особистість по
воєнного десятиліття

Гуменюк Оксана
Радянська українська сім’я: ідеологія та приватність
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Деревчук Ірина

Родинні історії крізь призму радянських сімейних фотоальбомів 

Полек Тіна
Домашнє радянське: предмети радянського часу в пострадян
ському інтер’єрі

Д аниленко Людмила
Художня деталізація ретроплощини в сучасному українському 
романі: гардероб радянської людини

Гребеньова Валент ина
«Щасливе радянське дитинство» крізь призму фотографій 

18:30-20:30 Вечеря

20:30-22:00 Прогулянка вечірньою Вінницею
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ДРУГИЙ ДЕНЬ 
2019, 5 квітня, п’ятниця

8:30-9:00 Ранішня кава

9:00-10:15 Тематичний блок 4:
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЕПОХИ ГОЛОДОМОРУ:
ОБРАЗИ, СИМВОЛІЧНІ КОДИ РАДЯНСЬКОГО,
НАЦІОНАЛЬНОГО, ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО

Модератор: Дискутант:
Гриневич Людмила Лисенко Олександр

Доповідачі:

Гриневич Людмила
Visual Studies: нові знання і нові смисли пам’яті про епоху Голо
домору

Лисенко Олександр, Заболотна Тетяна
Репресований дослідник Голодомору Степан Сосновий: роль візу
альних «текстів» у написанні інтелектуальної біографії науковця

Огієнко В іт алій
Голодомор 1932-1933 pp. та «радянська людина»: психологічні 
розлади, становлення нової ідентичності та соціальні механізми

Василенко Вадим
Сповідь жертви й інтонація помсти: голод, терор і письмо (до ро
зуміння посттравматичної суб’єктності)

Батирєва Ірина
Візуальні образи у спогадах очевидців Голодомору: за матеріала
ми справ Рукописного фонду Навчально-наукової лабораторії 
Поділля Вінницького державного педагогічного університету 
імені М ихайла Коцюбинського

О ниш ко Леся
Меморіальні місця і пам’ятники жертвам Голодомору: особли
вості трансформацій символічного простору в сучасній Україні
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10:15-11:15 Тематичний блок 5:
ETNO I SOVIETICO В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ

Модератор: Дискутант:
Романюк Іван Венгерська Вікт орія

Доповідачі:

Венгерська Вікторія
Радянські експерименти в галузі економіки: кейс «показове село» 
та його візуальне та структурне наповнення

Романюк Іван
Умови життєдіяльності сільських учителів у повоєнній Україні: 
радянські декларації та реальність

Годованська Оксана
Ж итловий будинок для сільських вчителів: на основі збережених 
планів забудови

Хороша Оксана
«Радянське» життя палацово-паркових ансамблів Вінниччини 
у 20-30-х pp. XX ст.

11:15-12:00
ВОЄННЕ ПОВСЯКДЕННЯ

Модератор: Дискутант:
Корзун Олена Хом ’як  Оксана

Доповідачі:

Войнаровський Анат олій
Образ ворога у газеті «Більшовицька правда» 1939 р.

Овсіюк Оксана
Нормування як чинник конструювання повсякденного життя 
радянського міста

Корзун Олена
Радянська сільськогосподарська дослідна справа очима німець
ких вчених та службовців
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Хом ’я к  Оксана
Наше дивізійне та не наше радянське: воєнне повсякдення в па
м’яті ветеранів дивізії Ваффен СС «Галичина»

Кашеварова Н ат алія
Образ радянського у політичному навчанні у Третьому райху 
у 1941-1944 pp. (за документами служб Альфреда Розенберга)

12:00-13:00 Перерва на обід  

13:00-15:00 Тематичний блок 6:
МІСЬКА РАДЯНСЬКА ПОВСЯКДЕННІСТЬ:
ВИДИМЕ І НЕВИДИМЕ

Модератор: Дискутант:
Жмуд Н ат алка Кушка Н ат алія

Доповідачі:
Жмуд Н ат алка
Образ радянськості у культурному ландшафті Вінниччини

Коритна Людмила, К равчук Тетяна, Романюк Анаст асія  
Візуальна спадщина радянського на Вінничині 
(Студентська практична панель)

Рибачок Володимир
Архітектура радянської України кінця 1920-х -  середини 1930-х pp. 
як зразок візуальної монументалізації сталінського режиму

Субін-Кожевнікова Альона
Радянізація житлової архітектури міста Вінниці 

Кушка Н ат алія, Саражинська Анаст асія
Музична культура Вінниці першого повоєнного десятиріччя 
(1944-1954 pp.)

П аст ернак Василина
«Радянське» у повсякденних практиках мешканців містечка Не
сторова (Жовкви) Львівської області: символи, нарації, зміни іс
торичної пам'яті
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М арченко Олександр
«Радянізація» муралів у сучасній Україні

15:00-15:15 Перерва на каву

15:15-15:45 Обговорення видавничого проекту 
«СЛОВНИК З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ»

15:45-16:15 Презентації книг:

Тарасов Володимир
Візуальна публіцистика як історичне джерело. Альманах «Діпініа- 
да». 1946-1947 / відп. ред. О.Коляструк (Харків : ХДАМ, 2017), 140.

Єремєєва Катерина
Бити сатирою: журнал «Перець» в соціокультурному середови
щі радянської України / наук. ред. В. Куліков (Харків: Раритети 
України, 2018), 200.

16:15-16:40 Інформація:

Гриневич Людмила
Про діяльність і грантові/конкурсні програми Науково-освітньо
го консорціуму вивчення Голодомору при Канадському інституті 
українських студій Альбертського університету, Українського 
науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору 
(HREC in Ukraine)

Водотика Тетяна
МІКС: як це робити науковий онлайн-журнал з урбаністики

16:40-17:00 Підсумки: колективне обговорення. П ропозиції 

Роз’їзд  учасників після 17:00
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ

Аксьонова Н ат аля, кандидат історичних наук, етнолог, доцент кафе
дри українознавства, доцент кафедри туристичного бізнесу та країноз
навства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
м. Харків, aksjonovanat@ukr.net

Асаніш вілі Микола, магістр історії та археології Донецького національно
го університету імені Василя Стуса, м. Вінниця, asanishvilil23@gmail.com

Батирєва Ірина, кандидат історичних наук, перший заступник ди
ректора Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», м. Київ, 
angelbatO@gmail.com

Бойко А лла , доктор філологічних наук, професор Київського національ
ного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Boyko_alla@ukr.net

Бондаренко Галина, кандидат історичних наук, провідний науковий 
співробітник Українського етнологічного центру ІМФЕ ім. M. Т. Риль
ського НАН України, м. Київ, kontekst@ukr.net

Боряк Олена, доктор історичних наук, професор, старший науковий 
співробітник відділу етнології Державного наукового центру захисту 
культурної спадщини від техногенних катастроф, м. Київ, olena.boriak@ 
gmail.com

Брайченко Олена, кандидат історичних наук, провідний науковий спів
робітник відділу культурологічних досліджень, НДІУ, м. Київ, оіепа. 
braichenko@gmail.com

Василенко Вадим, кандидат філологічних наук, молодший науковий 
співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 
м. Київ, lybomir91@gmail.com

Васянович Олександр, кандидат історичних наук, заступник директо
ра з наукової роботи Державного наукового центру захисту культурної 
спадщини від техногенних катастроф, м. Київ, guru_v@ukr.net

Венгерська Вікторія, доктор історичних наук, професор, завідувач ка
федри історії України Ж итомирського державного університету імені 
Івана Франка, м. Ж итомир, vengerska@ukr.net

Водотика Тетяна, кандидат історичних наук, науковий співробітник 
відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН Укра
їни, м. Київ, tvodotyka@gmail.com
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Войнаровський Анат олій, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії та культури України Вінницького державного педагогічного уні
верситету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, voinarovskiy@i.ua

Гела Оксана, аспірантка Харківського національного університету іме
ні В. Н. Каразіна, м. Харків, gela.oksana95@gmail.com

Глушко Ю лія, аспірантка III року навчання кафедри новітньої історії 
України історичного факультету Запорізького національного універси
тету, м. Запоріжжя, glushko.yuliya@ukr.net

Гогохія Нані, кандидат історичних наук, доцент кафедри Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Старобільск, 
hohokhiia@gmail.com

Годованська Оксана, кандидат історичних наук, старша наукова співро
бітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства Н АН 
України, м. Львів, hodovanska@gmail.com

Гребеньова Валентина, кандидат історичних наук, доцент кафедри істо
рії та культури України Вінницького державного педагогічного універ
ситету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, grebenyova@gmail.com

Гриневич Людмила, доктор історичних наук, провідний науковий співро
бітник відділу історії України 20-30-х pp. Інституту історії України НАН 
України, директорка Українського науково-дослідного та освітнього цен
тру вивчення Голодомору (HREC in Ukraine), м. Київ, vladomila@ukr.net

Гуменюк Оксана, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, 
gioks@ukr.net

Д аниленко Людмила, кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного універ
ситету, м. Запоріжжя, ladadanal7@gmail.com

Деревчук Ірина, аспірантка І року навчання кафедри новітньої історії 
України імені М ихайла Грушевського, Львівський національний уні
верситет імені Івана Франка, м. Львів, iraderevcuk@gmail.com

Єремєєва Катерина, кандидат історичних наук, старший викладач ка
федри історії та мовознавства Українського державного університету 
залізничного транспорту, м. Харків, eremeeevaea@gmail.com

Ж муд Н ат алка, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та 
культури України Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, zmudnatalka@gmail.com
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Заболотна Тет яна, кандидат історичних наук, науковий співробітник 
відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії 
України НАН України, м. Київ, zabten@ukr.net

Іващенко Ольга, кандидат філософських наук, старший науковий спів
робітник Інституту соціології НАН України, м. Київ, olgivash@gmail.com

Кароєва Тетяна, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та 
культури України Вінницького державного педагогічного університету 
імені М ихайла Коцюбинського, м. Вінниця, urasim@i.ua

Кашеварова Н ат алія, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електро
нних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, 
м. Київ, nataliya.kashevarova@gmail.com

Киридон А лла , доктор історичних наук, професор, заслужений діяч нау
ки і техніки України, директор Державної наукової установи «Енцикло
педичне видавництво», м. Київ, akyrydon@ukr.net

Коляструк Ольга, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
історії та культури України Вінницького державного педагогічного універ
ситету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, kolvia58@gmail.com

Кондратюк Олена, кандидат історичних наук, завідувач відділу етно
логії Державного наукового центру захисту культурної спадщини від 
техногенних катастроф, м. Київ, Lenvin2007@gmail.com

Корзун Олена, кандидат історичних наук, доцент Вінницького націо
нального медичного університету ім. М. І. Пирогова, здобувач Націо
нальної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної акаде
мії аграрних наук України, м. Вінниця, elkorzun365@gmail.com

Коритна Людмила, студентка факультету історії етнології і права Ві
нницького державного педагогічного університету імені Михайла Ко
цюбинського, м. Вінниця, korytnalyuda@gmail.com

Кравчук Тетяна, студентка факультету історії етнології і права Він
ницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцю
бинського, м. Вінниця, kravchyktv@gmail.com

Крохмалюк Роман, заступник директора з виховної роботи, НВК с. Вербо- 
вець, Мурованокуриловецький р-н, Вінницька обл., crohmal85@gmail.com

Кузіна Ксенія, старший науковий співробітник відділу історії держав
ного терору радянської доби Інституту історії України НАНУ, м. Київ, 
kuzinakseniya@gmail.com

14

mailto:zabten@ukr.net
mailto:olgivash@gmail.com
mailto:urasim@i.ua
mailto:nataliya.kashevarova@gmail.com
mailto:akyrydon@ukr.net
mailto:kolvia58@gmail.com
mailto:Lenvin2007@gmail.com
mailto:elkorzun365@gmail.com
mailto:korytnalyuda@gmail.com
mailto:kravchyktv@gmail.com
mailto:crohmal85@gmail.com
mailto:kuzinakseniya@gmail.com


Кушка Н ат алія, вчитель-методист Вінницького коледжу культури 
і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича, м. Вінниця, kushka.natalya@gmail.com

Лабур Ольга, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Н аціо
нального технічного університету України «Київський політехнічний 
імені Ігоря Сікорського», м. Київ, lllolga@meta.ua

Лисенко Олександр, доктор історичних наук, професор, завідувач відді
лу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії Украї
ни НАН України, м. Київ, Ukr2ww@ukr.net

Лукаш Галина, доктор філологічних наук, професор кафедри ІСУ ДонНУ 
ім. В. Стуса, м. Вінниця, g.lukash@donnu.edu.ua

Любавський Роман, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України Харківського національного університету імені Н. В. Каразіна, 
м. Харків, lubavsky@karazin.ua

Л ягуш а Ант он, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії Донецького національного університету імені Василя Стуса, 
м. Вінниця, antonlyagusha@gmail.com

М аєвський Олександр, кандидат історичних наук, науковий співробіт
ник відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту істо
рії України НАН України, м. Київ, alexandermaievskyi@gmail.com

М арченко Олександр, художник, м. Вінниця, clitho535@gmail.com

Настояща Катерина, кандидат соціологічних наук, доцент, докторант- 
ка факультету соціології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, kvitka2155@gmail.com

Овсіюк Оксана, кандидат історичних наук, старший науковий співро
бітник, завідувач відділу НДІУ, м. Київ, kovsiyuk@gmail.com

Огієнко Віталій, кандидат історичних наук, провідний спеціаліст 
Українського інституту національної пам’яті, співкоординатор проекту 
HREC in Ukraine «Місця масових поховань, пам’ятники і пам’ятні зна
ки жертвам Голодомору 1932-1933 років. Картографічний веб-ресурс», 
vitaliy.ogienko@gmail.com

О ниш ко Леся, кандидат історичних наук, вчений секретар Н аціонально
го меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні -  Музею Революції 
гідності, співкоординатор проекту HREC in Ukraine «Місця масових по
ховань, пам’ятники і пам’ятні знаки жертвам Голодомору 1932-1933 р о 
ків. Картографічний веб-ресурс», lesya.onyshko@yahoo.com
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О ст апчук Олена, методист, відділ освіти П окровської міської ради, 
ist.olenaost@ gmail.com

Пастернак Василина, аспірантка кафедри новітньої історії України 
імені М ихайла Грушевського Львівського національного університету 
імені Івана Франка, м. Львів, vasylynkapasternak@gmail.com

Петренко-Лисак Алла, кандидат соціологічних наук, доцент Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, alla_pl@ukr.net

П окляцька Анастасія, аспірант кафедри історії та культури України Ві
нницького державного педагогічного університету імені Михайла Ко
цюбинського, м. Вінниця, nastasya583@gmail.com

Подкур Роман, старший науковий співробітник відділу історії держав
ного терору радянської доби Інституту історії України НАНУ, м. Київ, 
5roman@ukr.net

Полек Тіна, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу 
культурологічних досліджень Науково-дослідного інституту україноз
навства, м. Київ, tina.momot@gmail.com

Рибачок Володимир, аспірант Ж итомирського державного університе
ту імені Івана Франка, м. Ж итомир, hystory.ukr@gmail.com

Романюк Анаст асія, студентка факультету історії етнології і права Він
ницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцю
бинського, м. Вінниця, nastiaromaniuk@ ukr.net

Романюк Іван, доктор історичних наук, професор кафедри історії та 
культури України Вінницького державного педагогічного університету 
імені М ихайла Коцюбинського, м. Вінниця, kaf.ukrl8@gmail.com

Саражинська Анастасія, студентка 1 курсу духового відділу Вінниць
кого коледжу культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича, м. Вінниця, 
a.saraginska@gmail.com

Стяжкіна Олена, доктор історичних наук, професор, старший науко
вий співробітник відділу історії України другої половини XX ст. Інсти
туту історії України НАН України, м. Київ, fotodonetsk@ukr.net

Субін-Кожевнікова Альона, аспірант кафедри будівництва, міського 
господарства та архітектури Вінницького національного технічного 
університету, м. Вінниця, alena.subin@gmail.com

Тарасов Володимир, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафе
дри соціально-гуманітарних дисциплін Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв, м. Харків, tarasovvvl977@gmail.com
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Х ом ’я к  Оксана, кандидат історичних наук, провідний науковий співро
бітник Музею історії м. Києва, м. Київ, oksana.khomiak@gmail.com

Хороша Оксана, аспірант кафедри будівництва, міського господарства 
та архітектури Вінницького національного технічного університету, 
м. Вінниця, ksyun_@ukr.net

Хоцянівська Ірина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри істо
рії та культури України Вінницького державного педагогічного універ
ситету імені М ихайла Коцюбинського, м. Вінниця, iren.khotsianivska@ 
gmail.com

Ш паковськи Любов, кандидат історичних наук, асистент, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, lyubava_ 
shpakovsky@ukr.net
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Ініціатор і організатор:
Факультет історії, етнології і права Вінницького державного 
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