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Оргкомітет:  
 
 

Коцур В.П. – академік АПН України, д.і.н., проф., ректор ДВНЗ 
“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди”, (голова 
оргкомітету) 
 

Рик С.М. – канд. філос. наук., доцент.проректор з наукової роботи 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.  

Троценко В.В. – канд. пед. наук, доцент, проректор з ЕАР 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.  

Дем’яненко Б.Л. – доктор. політ. наук, професор кафедри політології, 
.декан історичного факультету ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”.  

Шевченко Р.О. – доктор історичних наук, головний спеціаліст 
Асоціації “Меморіал”.  

Філіпов К. – доктор хабілітований, професор (Краків, Польща). 

Мокляк Я. – доктор хабілітований, професор (Білосток, Польща). 

Нагайко Т.Ю. – к.і.н., керівник навчально-наукового центру усної 
історії при кафедрі історії та культури України 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”.(заступник голови оргкомітету) 
 

Лукашевич О.М. – к.і.н., доцент кафедри історії та культури України 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 

Коцур В.В. – канд. політ. наук старший викладач кафедри політології 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 

Енсенов К.О. – к.і.н., старший науковий співробітник Інституту 
історії держави КН МОН Республіки Казахстан. 
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РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

П’ятниця, 17 травня 
 

9:30 – 10:30 Приїзд, поселення та реєстрація учасників  

(корпус 1, поверх 1). 

10:30 – 10:45 Відкриття конференції.  

Конференц-зал ім.В.Сухомлинського (корпус 2, поверх 2) 

10:45 – 13:00 Пленарне засідання. 

13:00 – 13: 30 Кава-брейк – їдальня університету 

(корпус 2, поверх 2). 

13:30 – 17:30 Секційні засідання. 

17:30 – 18:00  Підсумкова дискусія. 

18:00 – 19:00  Вільна година. 

19:00 – 23:00 Вечеря, відпочинок. 

 

Субота, 18 травня 

 

9:00 – 10:00 Сніданок.  

10:00 – 11:00 Закриття роботи конференції. 

11:00 – 15:00 Екскурсія до НІЕЗ “Переяслав”. 

15:00   Від’їзд учасників. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
Виступ учасників на пленарному засіданні   – до 20 хвилин. 

Виступ учасників секційних засідань    – до 10 хвилин. 

Обговорення        – до 5 хвилин. 
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ВІДКРИТТЯ  
 
 

Віктор Коцур (Переяслав-Хмельницький, Україна).  
Доктор історичних наук, професор, академік АПН України, ректор 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”.  
 
Мех Людмила (Київ, Україна). 
Президент Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська 
ініціатива», заступник голови правління Українського фонду миру, член 
координаційної ради і голова комітету свободи слова і ЗМІ 
Громадянського парламенту жінок України. 
 
Вітальне слово до учасників конференції. 
 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(корпус 2, 2-й поверх, зал В.О. Сухомлинського) 
 
Модератор засідання: к. філософ .н. Сергій Рик.  
 
Гелінада Грінченко (Харків, Україна). 
Доктор історичних наук, професор кафедри українознавства, Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна, голова Української 
асоціації усної історії. 
Крізь призму усної історії: теми, підходи, інтерпретації в сучасних 
вітчизняних усноісторичних дослідженнях. 
 
Ярослав Потапенко (Переяслав-Хмельницький, Україна).  
Доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України, 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”. 
Тілесність як комунікативний простір та об’єкт семіотизації. 
 
Наталія Тимофєєва (Вороніж, Росія). 
Кандидат історичних наук, доцент, Центральний філіал Російської 
академії правосуддя, Керівник Регіонального центру усної історії в 
м. Вороніж. 
Немцы и Германия в памяти российских ветеранов войны: парадоксы 
восприятия. 
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Юлія Головко (Запоріжжя, Україна). 
Кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, 
історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Запорізький 
національний університет. 
Усна історія: джерелознавчі аспекти інтерпретації. 
 
Тарас Нагайко (Переяслав-Хмельницький, Україна).  
Кандидат історичних наук, керівник навчально-наукового центру усної 
історії при кафедрі історії та культури України, ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”. 
Усноісторичні студії у ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 
 
 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИДАНЬ: 
 
“Усна історія примусу до праці: метод, контексти, тексти” – 
(Гелінада Грінченко). 
“Маленькі люди на великій війні: усні історії остарбайтерів та в’язнів 
концтаборів з Полтавщини” – (Віта Лахно). 
“Deportations from the Neighbouring Chernшvtsy Region (Ukraine) in 1944-
1953 and from the Bricheny, Oknitsa and Edinets Regions (Moldova) in 1949-
1951” – (Мар’ян Лопата). 
“Та недарма були ми на землі” (Історико-краєзнавчий альманах “Джерела 
пам’яті”, 3-й Випуск) – (Тарас Нагайко). 
“Нариси з історії Уманщини в розповідях очевидців і в документах” –
(Богдан Чорномаз). 
 
 
ДОПОВІДІ: 

 
 

СЕКЦІЯ 1. «УСНА ІСТОРІЯ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА» 
 
Модератор засідання: к. і .н. Богдан Чорномаз.  

 
Гульбану Жугенбаєва (Алмати, Казахстан).  
Доктор історичних наук, завідуюча кафедрою Всесвітньої історії, 
Казахський Національний педагогічний університет імені Абая. 
Исторический текст в дискурсе изучения коммуникативных функций 
информации (к вопросу о методах исследования материалов устной 
истории). 
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Тетяна Щеглова (Барнаул, Росія). 
Доктор історичних наук, професор, завідуюча кафедрою вітчизняної 
історії, завідуюча Центром усної історії і етнографії Лабораторії 
історичного краєзнавства, Алтайська державна педагогічна академія.  
Методы устной истории в российской исторической практике 1920-1930-х 
годов: опыт и перспективы. 
 
Тетяна Молдавська (Запоріжжя, Україна). 
Кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 
Усноісторичні наративи як джерело з радянської політичної історії: 
особливості аналізу та інтерпретації. 
 
Богдан Чорномаз (Умань, Україна). 
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 
Роль усної історії у становленні української історичної науки у  
пострадянський період. 
 
Алпысбес Алпысбесұлы (Астана, Казахстан). 
Доктор історичних наук, професор, завідуючий кафедрою Євразійських 
досліджень, Євразійський Національний університет ім. Л.М. Гумільова.  
Об устной традиции шежире у казахов в контексте источниковедения и 
историографии. 
 
Юрій Іріоглу (Запоріжжя, Україна).  
Кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, 
історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Запорізький 
національний університет. 
Питання археографічного опрацювання матеріалів усної історії. 
 
Ірина Реброва (Краснодар, Росія).  
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, політології та 
соціальних комунікацій, магістр соціології, ФГБОУ ВПО “Кубанский 
государственный технологический университет”. 
Влияние жизненной ситуации информанта на характер его повествования 
(на материалах устных интервью о Холокосте). 
 
Роман Ралко (Україна, Київ).  
Здобувач відділу історії України другої половини ХХ століття, Інститут 
історії України НАН України.  
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Усний метод у дослідженні історії студбудзагонів в УРСР 1960-1970 рр. 
(за матеріалами інтерв’ю учасників студентського будівельного руху). 
 
Роман Молдавський (Запоріжжя, Україна). 
Кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, 
історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Запорізький 
національний університет. 
Використання усноісторичних джерел при вивченні гуманітарних 
катастроф ХХ ст. в сучасній українській історіографії. 
 
Віталій Дмитренко (Полтава, Україна).  
Кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології та МВКД, 
Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка. 
Використання методик усної історії для дослідження феномену масової 
культури у Радянському Союзі. 
 
Тетяна Іріоглу (Запоріжжя, Україна).  
Вчитель історії та правознавства, Запорізький колегіум “Елінт”.  
Усно-історична методика у викладанні історії України ХХ століття в 
загальноосвітній школі. 
 
 

СЕКЦІЯ 2. «УСНА ІСТОРІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ» 
 
Модератор засідання: Сергій Білівненко.  

 
Сергій Білівненко (Запоріжжя, Україна). 
Кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, 
історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Запорізький 
національний університет, голова Запорізького наукового товариства 
ім. Я. П. Новицького.  
Особливості історичної пам’яті селянства Степової України за 
матеріалами усної історії: питання “знакового” та “другорядного”. 
 
Галина Боднар (Львів, Україна).  
Кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України, 
Львівський національний університет імені Івана Франка. 
Історична (не)пам’ять мешканців Львова про повсякденне життя у 
післявоєнні роки (на матеріалах проекту “Усна історія Львова”). 
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Канат Енсенов (Астана, Казахстан). 
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут 
історії держави КН МОН Республіки Казахстан. 
Историческая память казахского народа и традиция устной передачи 
исторических сведений. 
 
Мейрамгул Кусаинова (Астана, Казахстан). 
Кандидат історичних наук, асоційований професор, Школа соціально-
гуманітарних наук, Назарбаєв університет.  
Роль устной истории в восстановлении исторической памяти казахского 
народа. 
 
Маріус Тєріцє (Кишинів, Молдова).  
Кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут Історії, 
Держави і Права, Академія Наук Молдови. 
Мар’ян Лопата (Львів, Україна).  
Аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Андрій Мастика (Мінськ, Білорусь).  
Магістр, Європейський гуманітарний університет, м. Вільнюс. 
Исследования памяти первых послевоенных годов в Лужанах, 
Топоривцах, Магале, Боянах, Гаю, Динивцях и Малинештах (Черновицкая 
область) в августе 2012 г. 
 
Тетяна Лапан (Львів, Україна).  
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та теорії соціології, 
Львівський національний університет імені Івана Франка. 
Регіональні особливості пам’яті українців про примусову працю у Райху 
під час Другої світової війни. 
 
Іван Капась (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Здобувач кафедри загальної історії, правознавства і методик викладання, 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”. 
Метод усної історії у дослідженні офіційної політики пам’яті про 
радянський рух Опору 1941-1944 років. 
 
Віталій Коцур (Київ, Україна). 
Кандидат політичних наук, науковий співробітник відділу національних 
меншин, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені 
І.Ф. Кураса. 
Етнічна спільнота українців у Придністров’ї: самоідентифікація через 
пам’ять. 
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Микола Лила (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, докторант 
кафедри історії та культури України, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 
Зінченко П.І. – основоположник теорії пам’яті. 
 
 

СЕКЦІЯ 3. «УСНА ІСТОРІЯ: ГОРИЗОНТИ  
ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРАКТИК» 

 
Модератор засідання: к.і.н. Олександр Кривоший.  
 
Олександр Кривоший (Запоріжжя, Україна).  
Кандидат історичних наук, докторант, Запорізький Національний 
університет.  
Світ повсякденності воюючих жінок ранньомодерної України в мовній 
свідомості мешканців “українного” пограниччя XVI-XVII ст. 
 
Сергій Бондарчук (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Аспірант кафедри історії та культури України, ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”. 
Мемуари як джерело вивчення діяльності медичних кафедр університетів 
на теренах України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). 
 
Сергій Вітовський (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Здобувач кафедри історії та культури України, ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”. 
Усні джерела у вивчення теми: “Гігієнічні дослідження в національних 
підрозділах УАН – ВУАН (перша чверть ХХ ст.)”. 
 
Андрій Лисенко (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, 
правознавства і методик навчання, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. 
Події Громадянської війни першої чверті ХХ ст. у спогадах А. І. Денікіна.  
 
Оксана Тарапон (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України, 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”. 
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Наратив як джерело вивчення повсякденної історії міського населення 
України 1920-х рр. 
 
Микола Боровик (Київ, Україна).  
Кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України, 
завідувач навчальної лабораторії “Центр усної історії”, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. 
“Прийшла озброєна людина…”: колаборація і опір у повсякденному 
сприйнятті мешканців України (на матеріалах усної історії). 
 
Дмитро Гринь (Чернігів, Україна). 
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Центрально-Східної 
Європи, Чернігівський Національний педагогічний університет 
ім. Т.Г. Шевченка. 
Корюківська трагедія у спогадах очевидців.  
 
Іроїда Винницька (Торонто, Канада).  
Архівіст Українсько-канадського дослідно-документаційного центру. 
Усні спогади як джерела до новітньої історії України: українські жінки в 
лихолітті Другої світової війни. 
 
Тетяна Пастушенко (Київ, Україна). 
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу 
історії України періоду Другої світової війни, Інститут історії України 
Національної академії наук України. 
Полон – погляд зсередини. Усні історії радянських військовополонених 
Вермахту. 
 
Олена Дьякова (Харків, Україна).  
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Харківський 
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 
Спогади про події Великої Вітчизняної війни на Харківщині: теоретичний 
аспект. 
 
Віта Лахно (Полтава, Україна).  
Лаборант творчої майстерні історичного факультету, Полтавський 
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. 
Доля людини на історичному тлі епохи: слово про книгу “Маленькі люди 
на великій війні: усні історії остарбайтерів та в’язнів концтаборів з 
Полтавщини”. 
 
 



 11

Руслан Шевченко (Кишинів, Молдова). 
Доктор історичних наук, головний спеціаліст, Асоціація “Меморіал”.  
Отношение населения к советскому режиму в Молдове (1944-1947 гг.)  
(на основе устных свидетельств очевидцев). 
 
Ірина Савченко (Запоріжжя, Україна).  
Кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства, 
історіографії та спеціальних історичних дисциплін, Запорізький 
національний університет. 
Усні свідчення в дослідженні жіночого повсякдення 50-х – 60-х рр. ХХ ст. 
 
Олександр Горбовий (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Аспірант кафедри історії та культури України, ДВНЗ “Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”. 
Проблема гідроенергетичного освоєння Дніпра (1920-1970 рр.) крізь 
призму усної історії. 
 
Борис Дем’яненко (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Доктор історичних наук, професор кафедри політології, 
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди”. 
Усні свідчення як джерело вивчення історії будівництва та переселення 
села Циблі Переяслав-Хмельницького району (1967-1972 рр.).  
 
Наталія Дробкова (Київ, Україна). 
Старший лаборант навчальної лабораторії “Центр усної історії”, 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
Радянська повсякденна культура 1970-х – першої половини 1980-х рр.: 
формування радянського способу життя (проект з усної історії). 
 
Юлія Шелеп (Львів, Україна).  
Аспірантка, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. 
Образ представника партійної номенклатури в Українській РСР 1970-1980 
років (за матеріалами усної історії). 
 
Наталія Козлова (Харків, Україна). 
Культуролог, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. 
Три способи розповісти про Чорнобиль: шлях матері, обов’язок лікаря, 
подорож мандрівника. 
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Олена Чебан (Одеса, Україна). 
Випускниця аспірантури Одеського національного університету 
ім. І.І. Мечникова кафедри археології та етнології України. 
Застосування методу усної історії в дослідженні повсякденного побуту 
міщан м. Одеси. 
 
Наталія Юхименко (Переяслав-Хмельницький, Україна). 
Молодший науковий співробітник Музею пам’яті Поліського району, 
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”. 
Усні свідчення/спогади як джерело дослідження поминальних мотивів в 
календарно-побутовій обрядовості поліщуків. 
 
Зада Дукенбаєва (Астана, Казахстан). 
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут 
історії держави КН МОН Республіки Казахстан.  
Александр Македонский в казахской устной историографии. 
 
Світлана Зубер (Переяслав-Хмельницький, Україна).  
Старший науковий співробітник Музею українських обрядів, 
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”. 
Спільні та відмінні риси у весільній обрядовості українців 
Переяславщини: лівобережні та правобережні села (ХХ ст.). 
 
Володимир Подрига (Полтава, Україна). 
Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української 
літератури, Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка. 
Побутування апокрифічної Богородичної молитви на Полтавщині та 
Київщині наприкінці ХХ ст. 
 
Наталія Дем’яненко (Переяслав-Хмельницький, Україна).  
Молодший науковий співробітник Музею народної архітектури та 
побуту Середньої Наддніпрянщини, Національний історико-
етнографічний заповідник “Переяслав”. 
Глиняна дитяча іграшка Середньої Наддніпрянщини за матеріалами 
Переяславщини. 
 
Ольга Мерко (Київ, Україна). 
Аспірант, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НАНУ 
м. Київ.  
Науково-дослідна робота М.М. Клєпініна з вивчення ґрунтів Таврійської 
губернії. 


