Управління культури і мистецтв
Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва
Кафедра історії та культури України факультету історії,
права і публічного управління Вінницького державного
педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського
Державний архів Вінницької області
Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Комунальне підприємство «Центр історії Вінниці»
ГО «Вінницьке історичне товариство»
Вінницьке обласне відділення ГО «ВГО Українська бібліотечна асоціація»

ПРОГРАМА
VІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Усна історія: теорія і практика досліджень
на сучасному етапі»

29–30 жовтня 2020 р.
м. Вінниця

29 жовтня, четвер
Для доступу потрібно перейти за посиланням
https://us02web.zoom.us/j/81206853928?pwd=aWF3Rkp6N1Z2NUJ
SYTBUMzRaSzFQZz09
Ідентифікатор Конференції: 812 0685 3928
Код доступу: 1111
10.00–10.30 – Реєстрація учасників Конференції
11.00–11.30 – Відкриття Конференції
Сеник Лариса Борисівна, директор Вінницької ОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва, голова Вінницького обласного відділення ГО
«ВГО Українська бібліотечна асоціація», член Національної спілки краєзнавців України

Привітання учасників Конференції
Дернова Ольга Миколаївна, начальник управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації
Галайко Богдан Миколайович, кандидат історичних наук,
начальник Центрального міжрегіонального відділу Управління
реалізації політики національної пам’яті в регіонах Українського
інституту національної пам’яті
Легун Юрій Вікторович, директор Державного архіву Вінницької області, доктор історичних наук, професор, почесний голова ГО «Вінницьке історичне товариство»
Коляструк Ольга Анатоліївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України факультету
історії, права і публічного управління Вінницького державного
педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського
Грінченко Гелінада Геннадіївна, доктор історичних наук,
професор кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
очільниця Української асоціації усної історії
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Гальчак Сергій Дмитрович, доктор історичних наук, голова правління Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (НСКУ), заслужений працівник культури
України
Федоришен Олександр Юрійович, директор КП «Центр історії Вінниці» Департаменту культури Вінницької міської ради
11.30–13.20 – Пленарне засідання

Регламент роботи Конференції
Доповіді – до 15 хв
Повідомлення – до 10 хв
Презентації – до 40 хв
Модератор – Слотюк Галина Миколаївна, заступник директора з наукової роботи та інформатизації Вінницької ОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва, член НСКУ

Доповіді й повідомлення
Теоретичні, методологічні та прикладні проблеми
усної історії
Застосування методу усної історії при дослідженні повоєнного колгоспного селянства

Романюк Іван Миронович,
доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії та
культури України факультету історії, права і публічного
управління Вінницького державного педагогічного університету
ім. Михайла Коцюбинського
Романюк Богдан Іванович,
аспірант кафедри джерелознавства та спеціальних історичних
дисциплін факультету історичної освіти Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ)
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Інтерв’юер та оповідач: досвід діалогу з учасниками Революції Гідності

Цимбал Тетяна Володимирівна,
доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії і соціальних наук Криворізького національного університету

Архівування усної історії: завдання і перспективи

Привалко Тетяна Вікторівна,
кандидат історичних наук, головний спеціаліст, координаторка
регіональних записів проєкту «Майдан: усна історія»
Українського інституту національної пам’яті (м. Київ)

У нас нарешті «плюралізм пам’яті» чи ми просто з іншої сторони? До методу дослідження пам’яті про події ХХ ст.
Пікулицька Христина Ігорівна,
бакалавр історії Університету Палацького в Оломоуці
(Чеська Республіка)

Прожили життя несолодко. Кілька слів про вдовині села Чернігівщини

Аліна Добошевська,
аспірантка Інституту соціології Ягелонського університету,
представник Фонду «Добра Воля», член Польського Товариства Усної
Історії (м. Краків, Республіка Польща)

Презентація документального фільму «Вдовині села Чернігівщини»

Аліна Добошевська

13.20–14.00 – Перерва
14.00–16.00 – Продовження пленарного засідання

Наративи про радянське повсякдення
другої половини ХХ століття
Усна історія в бібліотечному просторі

Слотюк Галина Миколаївна
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Людина нетутешня: Василь Стус в інтерв’ю-спогаді Романа
Корогодського

Пуніна Ольга Василівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії
та історії української і світової літератури
Донецького національного університету ім. Василя Стуса

Небо для гордого Птаха: Василь Стус у спогадах Світлани
Кириченко

Соловей Олег Євгенович,
кандидат філологічних наук, доцент, літературний критик,
засновник та співредактор наукового видання «Стусознавчі зошити»,
доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури
Донецького національного університету ім. Василя Стуса

(Не) звичайне життя радянської родини в пізньорадянську
добу крізь об’єктив фотокамери

Рабчук Тетяна Віталіївна,
студентка 2-го курсу магістратури факультету історії,
права і публічного управління Вінницького державного
педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського

«Гаряче (незакінчене/неостигле) минуле»
в усноісторичних оповідях
Кримські татари на Вінниччині: історії з перших вуст

Жмуд Наталія Вікторівна,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури
України факультету історії, права і публічного управління
Вінницького державного педагогічного університету
ім. Михайла Коцюбинського
Коляструк Ольга Анатоліївна,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та
культури України факультету історії, права і публічного управління
Вінницького державного педагогічного університету
ім. Михайла Коцюбинського
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Мова повсякдення у контексті усної історії

Крисько Наталія Миколаївна,
завідувач відділу маркетингу, реклами і соціокультурної
діяльності Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Переселенці: непрості історії простих людей (за наративами
внутрішньо переміщених осіб)

Куряча Марія Володимирівна,
студентка 2-го курсу магістратури факультету історії,
права і публічного управління Вінницького державного
педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського

30 жовтня, п’ятниця
Для доступу потрібно перейти за посиланням
https://us02web.zoom.us/j/89049179637?pwd=a0NwcDZ4UTY3S2t
TeTNhNlFKdUJWQT09
Ідентифікатор Конференції: 890 4917 9637
Код доступу: 1111
9.30–10.00 – Реєстрація учасників Конференції
10.00–13.00 – Секційне засідання

Усноісторичні проєкти: досвід організації
та проведення, аналізу та інтерпретації
Бойове побратимство (на прикладі інтерв’ю з учасниками російсько-української війни)

Кілар Анастасія Юріївна,
аспірантка відділу історичної етнології
Інституту народознавства
Національної академії наук України (м. Львів)
7

Роль писемних, топонімічних та археологічних джерел у локалізації меж Болохівської землі ХІІ–ХІІІ ст.

Бакалець Олексій Андрійович,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії,
правознавства та методики навчання Глухівського
національного педагогічного університету
ім. Олександра Довженка, здобувач Інституту історії
НАН України, член НСКУ (м. Глухів, Сумська обл.)

Усна історія в контексті вивчення суфражистського руху у Великобританії кінця ХІХ ст. – початку ХХ ст.

Канаєва Анна Володимирівна,
студентка кафедри всесвітньої історії,
міжнародних відносин та методики навчання
історичних дисциплін ННІІФ Сумського державного
педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

ців

Спецділянка НКВС в Биківні за усними свідченнями очевидБривко Микола Вікторович,
науковий співробітник
Національного історико-меморіального
заповідника «Биківнянські могили» (м. Київ)
Амонс Наталя Андріївна,
науковий співробітник
Національного історико-меморіального
заповідника «Биківнянські могили» (м. Київ)

Партизанський рух на Вінниччині у часи Другої світової війни (за усноісторичними студіями)

Літинський В’ячеслав Валерійович,
студент 2-го курсу магістратури
факультету історії, права і публічного управління
Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського
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Відлуння подій – у спогадах. Спалені села Вінниччини під
час Другої світової війни

Антонюк Оксана Юріївна,
завідувач відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва, член НСКУ

Народний переказ «Мати Божа рятує єврейську дівчину з гетто»: ідейно-смисловий і художній аналіз

Луньо Євген Андрійович,

науковий співробітник відділу фольклористики
Інституту народознавства НАН України,
кандидат філологічних наук (м. Львів)
Із когорти відважних: війна і долі. Дослідження сторінок Другої світової війни методом усної історії

Білоус Валентина Степанівна,
директор бібліотеки
Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського

Усна історія як інструмент видимості (перегляд уривків фільму «Заговори – і я Тебе побачу!» з коментарями)

Дубина Світлана Антонівна,
голова ГО «Інформаційно-просвітницький центр “ВІСЬ”»

13.00–14.00 – Перерва
Продовження секційного засідання
Використання методу усної історії в позашкільному навчальному закладі: досвід КЗ «Центр туризму» ЗОР

Сало Юрій Олександрович,
аспірант кафедри новітньої історії України
Запорізького національного університету,
керівник туристських груп (експедицій)
відділу краєзнавства та патріотичного виховання
КЗ «Центр туризму» ЗОР (м. Запоріжжя)
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ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової» (1920–1950 рр.) у спогадах його випускників

Соловей Олена Юріївна,
викладач кваліфікаційної ІІ категорії ВП НУБіП України
«Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової»
(м. Бобровиця, Чернігівська обл.)

З невичерпних джерел духовності: (до 50-річчя Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти»)

Лісняк Катерина Євгеніївна,
бібліотекар І категорії відділу мистецтв КЗ «Обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського» (м. Кропивницький)

Місце людини у світі та часі: бібліотечно-краєзнавчі розвідки.
Тетяна Данилевич – бібліотекар чи митець?
Мозгова Лариса Анатоліївна,
заступник директора з наукової роботи
Житомирської обласної бібліотеки для дітей, член НСКУ

Як віднайти своє коріння? Де українцям шукати своїх предків?

Моторна Ніна Іванівна,
викладач-методист вищої категорії циклової комісії
інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Тульчинського фахового коледжу культури

Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності Літинщини

Іщук Людмила Сергіївна,
директор Літинської районної ЦБС

Усноісторичні свідчення: досвід роботи Вороновицької бібліотеки
Юрченко Оксана Вікторівна,
завідувач Вороновицької бібліотеки-філії
Вінницької ЦБС, Вороновицька ОТГ
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«Щоб не повторилося»: усні свідчення про Голокост жителів
м. Ладижин
Макаревич Тетяна Іванівна,
завідувач сектору краєзнавства
Міського будинку культури «Лада»
(м. Ладижин)

Панельні повідомлення
Людська story в контексті history
Катічева (Корольчук) Ксенія Миколаївна: «Щоб вони прожили…»

Антонюк Оксана Юріївна

Новіков Олег Анатолійович: «Наша нагорода – це перемога і
хлопці живі й здорові»

Белоус Діана Олександрівна,
бібліотекар ІІ категорії відділу документів
із гуманітарних, технічних та природничих наук
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Господар рідної землі (за спогадами про двічі Героя Соціалістичної Праці Пилипа Олексійовича Желюка)

Белоус Надія Костянтинівна,
завідувач Тиманівської сільської бібліотеки
Тульчинської міської ОТГ

Буценко Ганна Гаврилівна: «…Мені є про що розказати…»

Валігура Ірина Миколаївна,
бібліотекар І категорії відділу рідкісних і цінних видань
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Євгенія Філімонівна: «Життя йшло дуже мирно. Всі поважали і старих, і молодих»

Слободян Ліна Миколаївна,
бібліограф-краєзнавець Крижопільської ЦБС
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Майдан: участь і враження

Козак Наталія Віталіївна,
бібліотекар І категорії
сектору журнальної періодики
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Вельган Валентина Михайлівна: «Війну з своєї пам’яті не викреслить ніколи» (фрагмент інтерв’ю про події на Сході в зоні
АТО (нині ООС)).

Кристофорова Тетяна Петрівна,
провідний методист науково-методичного відділу
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Чайкун Віра Гнатівна: «Чушка приїхала! Чушка приїхала!»

Ніжньовська Альона Анатоліївна,
завідувач сектору наукової інформації
з питань культури і мистецтв
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Мудрість наших предків (замовляння, обереги, повір’я)

Похила Світлана Василівна,
завідувач Вищеольчедаївської бібліотеки-філії
КЗ «Мурованокуриловецька ЦБС»

Голик Сергій Іванович: «...я говорю правду і тільки правду в
пам’ять про тих людей, які загинули на Майдані»

Ружанська Валентина Петрівна,
завідувач відділу зберігання бібліотечних фондів
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Захищати Україну – священний обов’язок

Середюк Валентина Яківна,
завідувач відділу аграрних наук і виробництва
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва
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Скринецька Зінаїда Іванівна: «Там кусочок хліба знайдеш, а
там шкуринка… І це ми вже підкріплялися находкою цією»

Трофимчук Галина Вікторівна,
в. о. завідувача сектору
«Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку»»
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Повоєнне дитинство в подільському селі

Цимбалюк Поліна Іванівна,
вчений секретар
Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,
заслужений працівник культури України

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
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