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Шановні колеги!
Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви та 

шляхи подолання» започаткована в Одеському національному уні-
верситеті імені І. І. Мечникова у 2012 році. Розміщена на веб-сайті 
ОНУ: http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms/

За планом науково-дослідних робіт ОНУ на 2013–2017 роки 
затверджена комплексна міжфакультетська міжкафедральна тема 
№ 110 «Дослідження феномену тоталітаризму, його проявів та 
шляхів подолання» (наказ № 778-18 від 14.03.2013, дер жавний 
реєстраційний номер 0113U002696).

Протягом трьох років за програмою і темою відбулись три на-
укові конференції ОНУ (25–27 квітня 2013 року, 10–12 квітня 
2014 року, 9–11 квітня 2015 року), міжнародна науково-прак-
тична конференція «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії 
XXI століття» (23–27 червня 2013 року) та міжнародна наукова 
конференція «Усна історія (не)подоланого минулого: подія — на-
ратив — інтерпретація» (8–9 жовтня 2015 року), яка пройшла 
в рамках міжнародної наукової програми «Усна історія (не)подо-
ланого минулого» (8–11 жовтня 2015 року).

У 2016 році проводиться 4-та науково-практична конферен-
ція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» 
(13–16 квітня).

На 2017 рік запланована 5-та науково-практична конферен-
ція «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» 
(12–15 квітня).

Запрошуємо до участі в комплексній програмі, науковій темі, 
конференціях і всіх наступних заходах.

Довідки за тел.: (048) 700-69-50, 094 952-99-50, 098 413-83-26
e-mail: razum@onu.edu.ua; razum@ukr.net

Лідія Всеволодівна Ковальчук

На обкладинці — фото Фелікси Ковальчик
«Пам’яті Олега Соколова. Перейти безодню» (2011)

4-та науково-практична конференція
«Феномен тоталітаризму,  

його прояви та шляхи подолання»
Порядок роботи:

13 квітня (середа)
Головний корпус ОНУ

вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, конференц-зал

З 9:30 — реєстрація учасників і гостей.
10:00 — відкриття конференції та перше засідання: «Феномени то-

талітаризму, авторитаризму і посттоталітаризму: теоретичні 
та практичні аспекти».

Гуманітарний корпус ОНУ
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  

конференц-зал (ауд. 202)

15:00 — друге засідання: «Феномени тоталітаризму, авторитариз-
му і неототалітаризму: теоретичні та практичні аспекти».

14 квітня (четвер)
Гуманітарний корпус ОНУ

Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  
конференц-зал (ауд. 202)

10:00 — третє засідання: «Феномен тоталітаризму: історичні ас-
пекти (1920–1930-ті)».

14:00 — четверте засідання: «Феномен тоталітаризму: історичні 
аспекти (1930–1940-ві)».

15 квітня (п’ятниця)
Гуманітарний корпус ОНУ

Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  
конференц-зал (ауд. 202)

10:00 — п’яте засідання: «Феномени тоталітаризму й авторитариз-
му: історичні аспекти (1960–2000-ні)». 
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14:00 — шосте засідання: «Феномени тоталітаризму, авторита-
ризму і посттоталітаризму: психологічні, етичні та естетичні 
аспекти». 

16 квітня (субота)
Гуманітарний корпус ОНУ

Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  
конференц-зал (ауд. 202)

10:00 — Презентація видань за темою «Секрети тоталітарних спец-
служб в архівах Центрально-Східної Європи».

12:00 — презентация книги: Т. Н. Галчева, И. В. Голубович «Поне-
многу приспособляюсь к „независящим обстоятельствам“»: 
П. М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции» 
(Софія, 2015).

14:00 — круглий стіл «Соціальна роль і професійна етика вченого 
у сучасному світі».

Підведення підсумків та закриття конференції

Регламент:
— доповіді (включаючи презентації) — до 10 хвилин;
— запитання після кожної доповіді і обговорення — до 20 хвилин;
— підведення підсумків засідання — до 15 хвилин;
— виступи на круглому столі — до 10 хвилин;
— участь в обговоренні — 3–4 хвилини;
— підведення підсумків роботи конференції — до 20 хвилин.

Робочі мови конференції — українська та російська.

13 квітня (середа), з 10:00

Відкриття конференції
Перше засідання

«Феномени тоталітаризму, авторитаризму  
і посттоталітаризму: теоретичні та практичні аспекти»

Головний корпус ОНУ
вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, конференц-зал

Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук,

кандидат історичних наук, доцент  
Едуард Петрович Петровський

Секретар — магістерка історичного факультету ОНУ  
Оксана Юріївна Лаврі

1. Парадокси тоталітарної демократії
Доповідач — кандидат філософських наук, доцент кафедри фі-

лософії Черкаського державного технологічного університету 
Оксана Миколаївна Кожем’якіна.

2. Феномен мимикрии в условиях трансформации современ-
ного политического режима

Докладчик — кандидат политических наук, доцент кафедры по-
литологии Института социальных наук ОНУ Михаил Александрович 
Шабанов.

3. Системно-параметрический анализ тоталитаризма
Докладчик — старший преподаватель кафедры философии и 

основ общегуманитарного знания философского факультета ОНУ 
Станислав Александрович Галиновский.

4. Міфологізація політики та роль архетипів у тоталітарних 
режимах

Доповідач — магістерка факультету соціології Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка (кафедра соціальних 
структур та соціальних відносин) Анна Ігорівна Калінікова. 

Науковий керівник — викладач кафедри соціальних структур та 
соціальних відносин КНУ Ірина Юріївна Набруско.
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5. Мистецтво соціалістичного реалізму як елемент політичної 
міфології 

Доповідач — магістерка філософського факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра полі-
тичних наук) Анна Ярославівна Олійник.

Науковий керівник — кандидат політичних наук, доцент Вале-
рій Петрович Гончарук.

6. Тоталітаризм і демократія в концепції Реймона Арона
Доповідач — студент 3-го курсу факультету соціології Київсько-

го національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра 
методології та методів соціологічних досліджень) Дмитро Олек-
сандрович Поночовний.

Науковий керівник — викладач кафедри методології та методів 
соціологічних досліджень КНУ Олексій Сергійович Середа.

Підведення підсумків засідання

13 квітня (середа), з 15:00

Друге засідання

«Феномени тоталітаризму, авторитаризму  
і неототалітаризму: теоретичні та практичні аспекти»

Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  
конференц-зал (ауд. 202)

вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, ауд. 72

Ведучі — доктор філософських наук,  доцент  
Сергій Григорович Секундант,

кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук,

Секретар — студентка 3-го курсу  
історичного факультету ОНУ  
Анастасія Сергіївна Попик

1. Марксизм-ленинизм: идеология свободы, теория и практика 
тоталитаризма

Докладчик — доктор философских наук, заведующий кафедрой 
философии и основ общегуманитарного знания философского фа-
культета ОНУ Сергей Григорьевич Секундант.

2. Тоталитарные тенденции анархизма (к постановке проблемы)
Докладчик — магистрант философского факультета ОНУ (ка-

федра философии естественных факультетов) Андрей Николаевич 
Павлюченко.

Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент 
Елена Сергеевна Петриковская.

3. «Если друг оказался вдруг…» (технология вражды)
Докладчик — кандидат политических наук, доцент кафедры 

журналистики факультета журналистики, рекламы и издательского 
дела ОНУ Ирина Витальевна Мацышина.

4. Личность и война: между героическим и тоталитарным
Докладчик — студентка 1-го курса философского факульте-

та ОНУ (кафедра философии и основ общегуманитарного знания) 
Екатерина Олеговна Устименко.

Научный руководитель — доктор философских наук, профессор 
Инна Владимировна Голубович.

5. Неототалитаризм: возможна ли свобода в массовом обществе?
Докладчик — студентка 2-го курса гуманитарного факультета 

Одесского национального политехнического университета (кафедра 
культурологии и искусствоведения) Валерия Анатольевна Плехотко.

Научный руководитель — старший преподаватель кафедры фи-
лософии и методологии науки ОНПУ Юлия Николаевна Томашев-
ская-Гарачук.

Підведення підсумків засідання

14 квітня (четвер), з 10:00

Третє засідання

«Феномен тоталітаризму: історичні аспекти  
(1920–1930-і)»

Гуманітарний корпус ОНУ
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  

конференц-зал (ауд. 202)
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Ведучі — кандидат історичних наук, доцент  
Валерій Валерійович Левченко,

кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук

Секретар — аспірантка філологічного факультету ОНУ  
Дарина Ігорівна Беспаленко

1. Похід на куркуля та світова революція
Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціо-

логії, філософії та права Одеської національної академії харчових 
технологій Олександр Григорович Шишко.

2. Вчені-історики Одеси у вирі політичних кампаній на теренах 
України у першій половині ХХ століття: проблеми особистого ви-
бору та особистої відповідальності

Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри украї-
нознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського на-
ціонального морського університету Валерій Валерійович Левченко.

3. Писати «по-більшовицьки»: спомини дніпробудівця про «со-
ціалістичне будівництво» (кінець 1920-х — початок 1930-х років) 

Доповідач — аспірантка факультету гуманітарних наук Націо-
нального університету «Києво-Могилянська академія» (кафедра іс-
торії) Оксана Михайлівна Клименко.

Науковий керівник — PhD, кандидат історичних наук, доцент 
Наталія Василівна Шліхта.

4. Віталій Сергійович Сніжний: жертва сталінських репресій  
(за архівно-слідчою справою)

Доповідач — науковий співробітник Національного історико-
меморіального заповідника «Биківнянські могили» (Київ) Микола 
Вікторович Бривко.

5. Родини одеських авіаторів — жертви радянської тоталітар-
ної системи 

Доповідач — магістерка історичного факультету ОНУ (кафедра 
історії України) Оксана Юріївна Лаврі.

Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард 
Петрович Петровський.

6. Политические репрессии 1937–1938 годов на Чугуевщине 
Докладчик (по скайпу) — заведующая отделом Художественно-

мемориального музея И. Е. Репина (Чугуев Харьковской области) 
Наталия Владимировна Безматерных. 

Підведення підсумків засідання

14 квітня (четвер), з 14:00

Четверте засідання

«Феномен тоталітаризму: історичні аспекти  
(1930–1940-і)»

Гуманітарний корпус ОНУ
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  

конференц-зал (ауд. 202)

Ведучі — кандидат історичних наук, доцент  
Едуард Петрович Петровський,

кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук

Секретар — аспірантка філологічного факультету ОНУ  
Вікторія Олегівна Романенко

1. Архівно-слідчі справи репресованих періоду «Великого те-
рору» 1937–1938 років (джерелознавчий аналіз)

Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України історичного факультету ОНУ Едуард Петрович Петровський.

2. Вплив теоретичного доробку Ніколо Макіавеллі на форму-
вання ідей італійського фашизму 

Доповідач — студент 1-го курсу Інституту соціальних наук ОНУ 
(кафедра міжнародних відносин) Данило Ігорович Сандул. 

Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард 
Петрович Петровський. 

3. Пакт Молотова — Риббентропа: оценка последствий для 
Украины
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Докладчик — студент 1-го курса Института социальных наук ОНУ 
(кафедра истории и мировой политики) Руслан Юрьевич Гуменюк.

Научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент 
Николай Андреевич Шевчук.

4. Інтегральний націоналізм Дмитра Донцова як тоталітарна 
форма націоналізму 

Доповідач — студентка 3-го курсу історичного факультету ОНУ 
(кафедра історії України) Анастасія Сергіївна Попик.

Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Едуард 
Петрович Петровський.

5. Образ радянської влади в нацистській пропаганді (за мате-
ріалами української легальної преси в дистрикті Галичина)

Доповідач — магістрант історичного факультету Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка (кафедра новітньої 
історії України) Петро Володимирович Дацків. 

Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Олена 
Георгіївна Аркуша.

6. Правові засади формування штрафних підрозділів у зброй-
них силах СРСР у роки Другої світової війни

Доповідач — студент 1-го курсу економіко-правового факуль-
тету ОНУ (кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного 
права) Євген Олександрович Каташинський. 

Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Олексій 
Ілліч Домбровський.

Підведення підсумків засідання

15 квітня (п’ятниця), з 10:00

П’яте засідання

«Феномени тоталітаризму й авторитаризму:  
історичні аспекти (1960–2000-ні)»

Гуманітарний корпус ОНУ
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  

конференц-зал (ауд. 202)

Ведучі — кандидат історичних наук, доцент  
Олександр Григорович Шишко,

кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук

Секретар — магістерка історичного факультету ОНУ  
Оксана Юріївна Лаврі

1. Поведенческие практики школьного комсомола в УССР в пе-
риод «развитого социализма» (1964–1982) (по воспоминаниям 
жителей Горловки Донецкой области) 

Докладчик — студент 3-го курса исторического факультета До-
нецкого национального университета (кафедра истории славян) 
(Винница) Николай Ильич Асанишвили.

Научный руководитель — доктор исторических наук, профессор 
Елена Викторовна Стяжкина.

2. Політичний образ Японії в радянській пресі 1964–1973 ро-
ків (за матеріалами газети «Комсомольская правда» та журналу 
«Вокруг света»)

Доповідач — аспірантка історичного факультету Донецького на-
ціонального університету (кафедра історії слов’ян) (Вінниця) Анна 
Сергіївна Новиченко.

Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Олена 
Вікторівна Стяжкіна.

3. Ліворадикальна складова антитоталітарного руху в Чехо-
словаччині 1968–1972 років 

Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри все-
світньої історії Рівненського державного гуманітарного універси-
тету Андрій В’ячеславович Слесаренко. 

4. Правозахисний рух в Чехословаччині та Україні наприкінці 
1970-х років

Доповідач — магістрант філософського факультету Карлового 
університету в Празі (кафедра світової історії) Радомир Романович 
Мокрик.

Науковий керівник — PhD, доктор історії Онджей Войтєховський.

5. Институализация этнической принадлежности на Балканах: 
исторический аспект 
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Докладчик — выпускник аспирантуры Института социальных 
наук ОНУ (кафедра международных отношений) Евгений Владими-
рович Багацкий. 

Научный руководитель — доктор политических наук, профессор 
Ольга Ильинична Брусиловская.

6. Политические репрессии в Молдавской АССР: рассекречива-
ние источников советского периода и дело несовершеннолетней 
Марии Йову 

Докладчик (по скайпу) — магистр истории и цивилизаций юго-
восточной Европы, главный специалист Государственного архива 
Республики Молдовы (Кишинев) Раду Витальевич Дан. 

Научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент 
Лудмила Кожокару.

Підведення підсумків засідання

15 квітня (п’ятниця), з 14:00

Шосте засідання

«Феномени тоталітаризму, авторитаризму  
і посттоталітаризму: психологічні, етичні  

та естетичні аспекти»

Гуманітарний корпус ОНУ
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  

конференц-зал (ауд. 202)

Ведучі — кандидат психологічних наук, доцент  
Світлана Леонідівна Чачко,

кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук

Секретар — студентка 3-го курсу  
історичного факультету ОНУ Анастасія Сергіївна Попик

1. Мотив утраты дома в романе Ивана Шмелева «Пути небес-
ные» и его автобиографический подтекст

Докладчик — аспирантка филологического факультета ОНУ (ка-
федра мировой литературы) Дарина Игоревна Беспаленко.

Научный руководитель — доктор филологических наук, профес-
сор Валентина Борисовна Мусий.

2. История одной одесской семьи: о прототипах повести Ва-
лентина Катаева «Уже написан Вертер»

Докладчик — заместитель директора по научной работе Одес-
ского литературного музея Елена Леонидовна Яворская. 

3. Стереотип «радянська жінка» на сторінках однойменного 
періодичного видання

Доповідач — аспірантка філологічного факультету ОНУ (кафе-
дра загального та слов’янського мовознавства) Вікторія Олегівна 
Романенко. 

Науковий керівник — доктор філологічних наук, доцент Ольга 
Василівна Яковлєва.

4. Демократизация психоанализа — Г. С.  Салливан и понятие 
переживания 

Докладчик — аспирант философского факультета ОНУ (кафедра 
философии и основ общегуманитарного знания) Александр Анато-
льевич Романов.

Научный руководитель — доктор философских наук, доцент 
Сергей Григорьевич Секундант. 

5. Антропотехники как инструменты тоталитарных режимов 
(на основе трилогий Сьюзен Коллинз «Голодные игры» и Верони-
ки Рот «Дивергент»)

Докладчик — студентка 4-го курса философского факульте-
та ОНУ (кафедра философии и основ общегуманитарного знания) 
Мария Александровна Загурская.

Научный руководитель — доктор философских наук, профессор 
Инна Владимировна Голубович. 

6. Неприкаяна людина в посттоталітарному суспільстві в швей-
царській та українській літературах («Faserland» Кристіана Крахта 
та «Лексикон інтимних міст» Юрія Андруховича)

Доповідач — студент 2-го курсу факультету романо-германської 
філології ОНУ (кафедра німецької філології) Павло Сергійович Гуща.

Науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Ва-
лентина Павлівна Саєнко.

Підведення підсумків засідання
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16 квітня (субота), з 10:00
Гуманітарний корпус ОНУ

Французький бульвар, 24/26, новий корпус,  
2-й поверх, конференц-зал (ауд. 202)

Презентація видань за темою 
«Секрети тоталітарних спецслужб  

в архівах Центрально-Східної Європи»
Заступник директора Галузевого державного архіву Служ-

би безпеки України Володимир Бірчак розповість про реалізацію 
Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів ко-
муністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», про роз-
секречення архівних документів радянських часів у ГДА СБУ, а та - 
кож представить видання, в яких повідомляється про те, як відкри-
вали, упорядковували та робили доступними архіви служб безпеки 
у країнах Центральної та Східної Європи — Польщі, Чехії, Німеччи-
ні, Угорщині, Болгарії, Румунії, Словаччині.

16 квітня (субота), з 12:00
Гуманітарний корпус ОНУ

Французький бульвар, 24/26, новий корпус,  
2-й поверх, конференц-зал (ауд. 202)

Презентация книги 
Т. Н. Галчева, И. В. Голубович 

«Понемногу приспособляюсь к „независящим 
обстоятельствам“». П. М. Бицилли и семья Флоровских 

в первые годы эмиграции» 
(София: Солнце. 2015. 320 с.)

Исследование посвящено личности замечательного историка, 
культуролога и филолога профессора Петра Михайловича Бицилли 
(1979–1953), который эмигрировал после октябрьского переворо-
та из России, с 1924 по 1953 год жил в Болгарии и в 1924–1948 
годах заведовал кафедрой новой и новейшей истории Софийско-
го университета. 

В книге впервые публикуется ряд писем и ранее неизвестная 
рукопись П. М. Бицилли, выявленные в личном архиве в Софии 
(Болгария), публичном архиве в Принстоне (США), а также в архи-
вах Праги, Москвы, Одессы, Нью-Йорка.

Анонс книги: www.bitsilli.com
Презентует книгу доктор философских наук, профессор Инна 

Владимировна Голубович. 

16 квітня (субота), з 14:00

Гуманітарний корпус ОНУ
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  

конференц-зал (ауд. 202)

Круглий стіл 
«Соціальна роль і професійна етика вченого  

у сучасному світі»

Ведучі — кандидат філософських наук, доцент  
Ірина Іванівна Старовойтова,

кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук

 
Питання для обговорення:

1. Етичні основи участі вчених у сучасних політичних процесах.
2. Громадянська позиція та професійна етика вченого.
3. Вплив вчених-гуманітаріїв на соціальні та політичні процеси  

в Україні.
4. Діалог вчених як фактор соціальної толерантності.
5. Публічний імідж сучасного вченого: фактори формування  

та соціальна значимість.

Запрошені до участі:

Анатолій Федорович Аблов, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри соціальних теорій Інституту інноваційної та післяди-
пломної освіти ОНУ імені І. І. Мечникова;
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Ольга Миколаївна Барановська, кандидат філософських наук, до-
цент кафедри філософії та методології науки Одеського націо-
нального політехнічного університету;

Поліна Іванівна Барвінська, доктор історичних наук, професор ка-
федри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ 
імені І. І. Мечникова;

Ольга Іллівна Брусиловська, доктор політичних наук, професор, за-
відувачка кафедри міжнародних відносин Інституту соціальних 
наук ОНУ імені І. І. Мечникова;

Емма Августівна Гансова, доктор філософських наук, професор ка-
федри соціології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Меч-
никова; 

Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук, профе-
сор кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання 
філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, профе-
сор кафедри філософії природничих факультетів філософсько-
го факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

Олександр Сергійович Кирилюк, доктор філософських наук, про-
фесор, завідувач кафедри філософії Одеської філії Центра гу-
манітарної освіти НАН України;

Лідія Всеволодівна Ковальчук, кандидат філологічних наук, до-
цент, директор Одеського академічного центру Міжнародної 
академії наук; 

Андрій Семенович Крупник, кандидат політичних наук, доцент кафе-
дри державного управління і місцевого самоврядування Одесь-
кого регіонального інституту державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові України;

Валерій Валерійович Левченко, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисци-
плін Одеського національного морського університету;

Ірина Віталіївна Мацишина, кандидат політичних наук, доцент ка-
федри журналістики факультету журналістики, реклами та ви-
давничої справи ОНУ імені І. І. Мечникова;

Микола Іванович Михайлуца, доктор історичних наук, професор, за-
відувач кафедри українознавства, історико-правових та мовних 
дисциплін Одеського національного морського університету;

Марія Иллівна Мілова, доктор політичних наук, професор кафедри 
політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова; 

Ганна Олександрівна Місюк, старший науковий співробітник Оде-
ського літературного музею;

Марк Ісаакович Найдорф, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри культурології та мистецтвознавства Одеського націо-
нального політехнічного університету;

Володимир Володимирович Немерцалов, кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри ботаніки біологічного факультету ОНУ 
імені І. І. Мечникова; 

Світлана Володимирівна Овчаренко, доктор філософських наук, 
професор кафедри філософських і соціально-політичних наук 
Оде ського регіонального інституту державного управління На-
ціональної академії державного управління при Президентові 
України;

Едуард Петрович Петровський, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри історії України історичного факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова;

Василь Васильович Попков, доктор політичних наук, професор, за-
відувач кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ іме-
ні І. І. Мечникова;

Михайло Іванович Рябенко, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова;

Сергій Григорович Секундант, кандидат філософських наук, заві-
дувач кафедри філософії та основ загальногуманітарного зна-
ння філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

Ірина Іванівна Старовойтова, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри філософії природничих факультетів філософського 
факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

Юлія Миколаївна Томашевська-Гарачук, старший викладач кафе-
дри філософії та методології науки Одеського національного 
політехнічного університету;

Світлана Леонідівна Чачко, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри загальної психології та психології розвитку особис-
тості Інституту математики, економіки і механіки ОНУ імені 
І. І. Мечникова;
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Михайло Олександрович Шабанов, кандидат політичних наук, до-
цент кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ імені 
І. І. Мечникова;

Сергій Павлович Шевцов, доктор філософських наук, доцент кафе-
дри філософії природничих факультетів філософського факуль-
тету ОНУ імені І. І. Мечникова;

Микола Андрійович Шевчук, кандидат історичних наук, завідувач 
кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук 
ОНУ імені І. І. Мечникова;

Олександр Григорович Шишко, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціології, філософії та права Одеської національної 
академії харчових технологій.

Запрошуються до участі у круглому столі учасники та гості 
конференції, учасники наукової програми та наукового семінару 
з проблем подолання тоталітаризму. 

Підведення підсумків та закриття конференції

У підготовці конференції взяли участь викладачі, студенти,  
магістранти, аспіранти, докторанти, співробітники:

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
біологічного факультету:

— кафедра ботаніки;
економіко-правового факультету:

— кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права;
Інституту інноваційної та післядипломної освіти:

— кафедра соціальних теорій;
Інституту математики, економіки і механіки:

— кафедра загальної психології та психології розвитку особистості;
Інституту соціальних наук:

— кафедра історії та світової політики;
— кафедра міжнародних відносин;
— кафедра політології;
— кафедра соціології;

історичного факультету:
— кафедра історії України;
— кафедра нової та новітньої історії;

факультету журналістики, реклами та видавничої справи:
— кафедра журналістики;

факультету романо-германської філології:
— кафедра німецької філології;
— кафедра педагогіки;

філологічного факультету:
— кафедра загального та слов’янського мовознавства;
— кафедра світової літератури;
— кафедра української філології;

філософського факультету:
— кафедра філософії і основ загальногуманітарного знання;
— кафедра філософії природничих факультетів

Одеського національного морського університету
— кафедра українознавства, історико-правових та мовних дисциплін

Одеського національного політехнічного університету
— кафедра культурології та мистецтвознавства;
— кафедра філософії та методології науки
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Одеського регіонального інституту державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Президентові України
— кафедра державного управління і місцевого самоврядування;
— кафедра філософських і соціально-політичних наук

Одеської національної академії харчових технологій
— кафедра соціології, філософії та права

Академічного центру «Наука та освіта»

Галузевого державного архіву Служби безпеки України (Київ)

Державного архіву Республіки Молдова (Кишинів)

Донецького національного університету (Вінниця)
історичного факультету:

— кафедра історії слов’ян

Карлового університету (Прага, Чехія)
філософського факультету:

— кафедра світової історії

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
факультету соціології:

— кафедра методології та методів соціологічних досліджень;
— кафедра соціальних структур та соціальних відносин;

філософського факультету:
— кафедра політичних наук

Львівського національного університету імені Івана Франка
історичного факультету:

— кафедра новітньої історії України

Науково-освітнього громадського проекту «Saved Archives»  
(Софія, Болгарія) 

Національного історико-меморіального заповідника  
«Биківнянські могили» (Київ)

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ)
факультет гуманітарних наук

— кафедра історії

Одеського академічного центру Міжнародної академії наук

Одеського літературного музею

Одеської філії Центра гуманітарної освіти НАН України

Рівненського державного гуманітарного університету
— кафедра всесвітньої історії

Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна  
(Чугуїв Харківської області)

Черкаського державного технологічного університету
— кафедра філософії

Щиро дякуємо всім!
Запрошуємо до участі у подальшій спільній роботі  
всіх зацікавлених у проблематиці програми

Довідки за тел.: (048) 700-69-50,  
094 952-99-50, 098 413-83-26
razum@onu.edu.ua, razum@ukr.net
http://onu.edu.ua/uk/science/sprograms
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