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«Усна історія 
в сУчасних соціальногУманітарних стУдіях: 

теорія і Практика досліджень»

Õàðêiâ, 27–28 æîâòíÿ 2006 ð.

оргкомітет конференції працює за адресою:
аудиторія 3–81, кафедра українознавства, головний корпус  

ХНУ імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків; 
тел.: 7075192

П’ятниця, 27 жовтня

 8:00–10:00 Приїзд учасників конференції, поселення  
в готель

10:00–11:00 Реєстрація учасників
 (Північний корпус, пл. Свободи, 6, IV поверх,  аудиторія 4–87)

    11:00 відкриття конференції
 (аудитория 4–87)

11:00–13:00 Перше засідання

 Головує Володимир КраВчеНКо (Харків)

ãåëiíàäà ãðIí×åíêî (Харків). ìiæíàðîäíà àñîöiàöiÿ Óñíî¿  
Iñòîði¿  — 10 ðîêiâ iñíóâàííÿ (повідомлення)

Ñâiòëàíà ãÓðêIíà (Львів). XIV êîíôåðåíöiÿ ìiæíàðîäíî¿  
àñîöiàöi¿  Óñíî¿  Iñòîði¿  ó Ñiäíå¿  ó ÷åðâíi 2006 ð. 
(повідомлення)

Âèêòîðèÿ êàëåíäàðîÂà (Санкт-Петербург). Ïàìÿòü êàê 
îáúåêò  èññëåäîâàíèÿ (Èññëåäîâàòåëüñêèå  
è èçäàòåëüñêèå ïðîåêòû ïî èñòîðèè ïàìÿòè  
î áëîêàäå â Öåíòðå óñòíîé èñòîðèè åÓÑÏá, 
2001–2005 ãã.) (повідомлення)



 опыт использования методов устной истории 
участниками Всероссийского конкурса исторических 
работ старшеклассников «человек в истории. 
россия — XX век» (1999–2006 гг.) (повідомлення)

Наталья Тимофеева (Воронеж). Проблемы войны и мира 
в воронежских проектах устной истории (повідомлення)

13:30–14:30 обід
 (кафе «Бункер», головний корпус ХНУ)

15:00–17:00 друге засідання

 Головує оксана КіСь (Львів)

Тетяна Цимбал (Кривий Ріг). Застосування методу усної історії  
в дослідженні проблеми знекорінення сучасної людини 
(доповідь)

Сергій КрижНий (Харків). «Усна історія» у контексті 
міждисциплінарного дослідження «Соціологічний 
аналіз явища колабораціонізму в роки окупації Харкова 
1941–1943 рр.» (доповідь)

оксана КузьмеНКо (Львів). Українська словесність про 
січове стрілецтво як джерело історичної правди та 
фольклорної естетики (доповідь)

Галина виНоГрадСьКа (Львів). Депортації українців з Польщі 
1944–1947 рр.: обставини та умови існування під 
час переселення (за матеріалами усних свідчень 
депортованих) (доповідь)

17:00–17:30 кавабрейк

17:30–19:30 третє засідання

 головує Юрій ВолошиН (Полтава)

олексій ГоНчареНКо (ПереяславХмельницький). окупація 
України очима карателів, очевидців та жертв нацистів: 
порівняльний аналіз джерел та критика антинаукових 
інтерпретацій (доповідь)



оксана ТоваряНСьКа (Київ). Усна історія дивізії «Галичина» — 
практика досліджень (доповідь)

Тетяна величКо (Київ). основные сюжеты устных рассказов  
о войне сельских жителей Крымского полуострова  
и их сопоставление с «официальной историей»  
(по материалам полевых исследований 2006 года) 
(доповідь)

Юрий ириоГлу (Запоріжжя). Вторая Мировая война в устных 
историях болгар Северного Приазовья (доповідь)

    20:00 вечеря
 (кафе «Бункер», головний корпус ХНУ)

субота, 28 жовтня

9:00–11:30 Перше засідання

 Головує Гелінада ГріНчеНКо (Харків)

Тетяна ПаСТушеНКо (Київ). Війна та окупація у спогадах 
колишньої остарбайтерки з України (доповідь)

Тетяна лаПаН (Львів). Усні історії галичаностарбайтерів: специфіка 
примусового досвіду (доповідь)

Юрій волошиН (Полтава). Можливість вибору між Сходом  
і Заходом у пам’яті колишніх остарбайтерів та в’язнів 
концтаборів (доповідь)

ольга ГНаТеНКо (Полтава). Деякі особливості формування 
пам’яті колишніх остарбайтерів та в’язнів концтаборів 
(повідомлення)

екатерина ряжСКих (Воронеж). Проблема ресоциализации 
репатриантов в Воронежских проектах устной истории 
(повідомлення)

11.30–12:00 кавабрейк



12:00–14:00 друге засідання

 Головує Тетяна ПаСТУшеНКо (Київ)

оксана КіСь (Львів). рецепція радянської влади і незалежності 
в автобіографічних оповідях жінок України (доповідь)

Світлана ГурКіНа (Львів). Дві долі: грекокатолицьке духовенство 
і радянська влада (доповідь)

Наталія Сурева (Запоріжжя). З чого народжуються усні спогади? 
індивідуальне пригадування та колективні дискурси 
про минуле (за матеріалами кримських експедицій) 
(доповідь)

Галина даЦЮК (Київ). інтерв’ю як вид соціальної взаємодії 
в контексті «Усної жіночої історії» (доповідь)

14:00–15:30 обід
 (кафе «Бункер», головний корпус ХНУ)

15:30–17:30 третє засідання

 Головує Денис ЖУраВльоВ (Харків)

алексей муСиездов (Харків). Социологическая проблематика 
в исследованиях «устной истории» (повідомлення)

віта лахНо (Полтава). Деякі проблеми проведення інтерв’ю та 
шляхи їх вирішення (повідомлення)

людмила малеС (Київ). образний ряд усної історії (повідомлення)

Тарас НаГайКо (ПереяславХмельницький). Перспективи роботи 
з історичними джерелами усного походження 
(повідомлення)

17:30–18:00 Підведення підсумків,  
завершення роботи конференції

    18:30  Фуршет
 (кафе «Бункер», головний корпус ХНУ)


