
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

 

«Міський символічний простір та історична пам'ять: 

(де)конструкція міфів» 

 

9 жовтня 2018 року 

Місце проведення: м. Харків, вул.. Плеханівська, 65, Конференц-зал стадіону 

«Металіст», 2-ий поверх 

У фокусі роботи конференції зосереджено актуальні питання 

(де)конструювання історичних міфів у символічному просторі міст. У процесі 

проведення декомунізації спостерігалися численні конфлікти пам’ятей 

націоналістичного, радянсько-ностальгічного, імперського наративів. Це може 

бути пов’язано з укоріненими міфами, що живуть через їх комеморацію у 

міському символічному просторі. Йдеться про Харків «першу столицю», 

«єкатерининську» Одесу, пам'ять про «Велику Вітчизняну війну» тощо. Ці 

усталені міфи часто породжували неприйняття альтернативних варіантів 

наповнення символічного простору міст. Особливої актуальності та гостроти 

суперечки набули у містах Півдня та Сходу України. Саме тому у фокусі 

роботи конференції є міста цього регіону.  

Організатори ставлять за мету згуртувати фахівців-істориків, 

громадський сектор та зацікавлених громадян навколо вирішення проблеми 

гармонізації міського символічного простору. 

 

 

 

 

  



Програма конференції 

 

9 00 – 9.30– реєстрація учасників 

 

9.30 – 10.00 – відкриття конференції  

Володимир Тиліщак, кандидат історичних наук, заступник голови 

Українського інституту національної пам’яті  

 

10.00 – 11.30 – Панель І. Символічний простір та образ міста у колективній 

пам’яті 

Модерація: Сергій Жуков, кандидат історичних наук  

Спікери: 

Геннадій Єфіменко, кандидат історичний наук, старший науковий 

співробітник Інституту історії України НАН України, м. Київ  

Міфи і факти про першостоличність Харкова 

 

Святослав Чирук, кандидат історичних наук, заступник начальника відділу з 

суспільних та гуманітарних досліджень "Агентства розвитку Дніпра" 

Дніпровської міської ради 

Деконструкція імперського/тоталітарного образу м. Дніпро: актори та 

інструменти 

 

Олексій Штейнле, кандидат історичний наук, доцент кафедри новітньої 

історії України Запорізького національного університету, м. Запоріжжя 

Конкуренція різних версій історичної пам'яті у Запоріжжі (кінець ХХ - початок 

ХХІ ст.)  

 

11.30 – 11.45 – кава-перерва 

 



11.45 – 12.30 – Презентація колективної монографії «Політика і пам’ять. 

Дніпро – Запоріжжя – Одеса – Харків від 1990-х до сьогодні» за ред. 

Г. Касьянова (Львів, 2018)  

 

Сергій Посохов, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, м. Харків 

 

Ірина Склокіна, кандидатка історичний наук., дослідниця Центру міської 

історії, м. Львів 

 

12.30 – 13.30 Панель ІІ. Конфлікти пам’ятей у міському просторі 

Модерація: Марія Тахтаулова, кандидат історичних наук, координатор 

Харківської топонімічної групи 

Спікери: 

Тарас Гончарук, доктор історичних наук, професор Одеського національного 

університету ім. І. І. Мечникова, м. Одеса  

Міфи одеського міського простору: імперські, радянські, сучасні 

 

Богдан Короленко, кандидат історичних наук, начальник відділу аналізу 

регіональних особливостей та політики національних меншин Українського 

інституту національної пам’яті, м. Київ  

Декомунізація в Україні. Харківський вимір 

 

13.30 – 14.30 – обід 

 

14.30 – 16.00 – Панель ІІІ. Формування та трансформація міського 

символічного простору  

Модерація: Тетяна Коваленко, кандидатка історичних наук, старша 

викладачка кафедри соціально-економічних дисциплін Інституту міжнародної 

освіти Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

Спікери: 



Дмитро Чорний, доктор історичних наук, професор кафедри українознавства 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна  

Міський простір як простір боротьби: пам’ять, міфи, забуття в Харкові початку 

ХХІ століття 

 

Володимир Маслійчук, кандидат історичних наук, докторант Харківської 

державної академії культури, редактор порталу Historians.in.ua  

Тенденції в топонімічних тлумаченнях 2014 - 2018 рр. у Харківській області. 

 

Едуард Зуб, незалежний історик, дослідник історії Харкова 

Харківські адреси Української революції 

 

16.00 – 16.15 – кава-перерва 

 

16.15 – 18.00 – заключна дискусія.  

Різні візії історичної пам’яті: чи можливий консенсус?  

Модерація: Єлизавета Шилова, Анна Руденко, фасилітатори Бізнес-ліцею 

Dr.Shilova 


