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Графік заходів конференції

23 червня (неділя)
10.00–13.00 Заїзд, реєстрація та поселення учасників та гос-

тей конференції
13.00–14.00 Обід
14.00–18.00 Круглий стіл «Знайомство: подання напрямків 

роботи конференції, слово ведучих круглих сто-
лів, знайомство з учасниками» (зала 2-го поверху)

18.30–19.00 Вечеря
19.00–22.00 Презентації учасниками конференції своїх книг, 

сайтів, програм (зала 2-го поверху)

Ведуть презентації 23, 25 та 26 червня:
О. А. Бабій (Красноярськ)
В. М. В’ятрович (Львів)
І. В. Голубович (Одеса)
М. Е. Громова (Київ)
І. Я. Дерев’яний (Львів)
О. О. Каменських (Перм)
Є. Ю. Захаров (Харків)
А. М. Петренко (Кишинів)
Е. П. Петровський (Одеса)
Р. Ю. Подкур (Київ)
О. Г. Попов (Одеса)
І. І. Осипова (Москва)
А. Я. Разумов (Санкт-Петербург)
В. В. Савченко (Одеса)
С. Й. Татаринов (Артемівськ)
Є. В. Чилікова (Алма-Ата)
В. М. Чумак (Одеса)
А. Л. Яворська (Одеса)
О. В. Яремчук (Одеса)

Шановні учасники конференції!
Список попередній. Запрошуємо вас увійти до нього

24 червня (понеділок)
8.00–9.00 Сніданок
9.00–10.00 Додатковий заїзд та реєстрація
9.00–9.45 Презентація стендових доповідей та виставок 

(хол 2-го поверху)
10.00–10.45 Відкриття конференції (зала 2-го поверху)
11.00–12.45 Тематичні круглі столи:
   «Право на правду: проблеми відкриття архівних 

джерел і доступу до інформації» (к. 300, 3-й по-
верх);

   «Феномен тоталітаризму, особливості тоталітар-
ної свідомості та мислення; репресивна складо-
ва» (зала 2-го поверху);

   «Типологія тоталітаризму: радянський та на-
цистський варіанти (аналіз періодів і явищ). Пе-
редумови і становлення тоталітарних режимів: 
сталінізм і фашизм (1900–1930-ті роки)» (зала 
1-го поверху);

   «Репресована церква. Релігія у стародавньому 
та сучасному світі» (к. 400, 4-й поверх);

   «Поминання» (к. 500, 5-й поверх)
13.00–14.00 Обід
14.00–17.00 Тематичні круглі столи:
   «Право на правду: проблеми відкриття архівних 

джерел і доступу до інформації» (к. 300, 3-й по-
верх);

   «Феномен тоталітаризму, особливості тоталітар-
ної свідомості та мислення; репресивна складо-
ва» (зала 2-го поверху);

   «Типологія тоталітаризму: радянський та на-
цистський варіанти (аналіз періодів і явищ). Пе-
редумови і становлення тоталітарних режимів: 
сталінізм і фашизм (1900–1930-ті роки)» (зала 
1-го поверху);

   «Репресована церква. Релігія у стародавньому 
та сучасному світі» (к. 400, 4-й поверх);
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   «Поминання» (к. 500, 5-й поверх)
18.30–19.00 Вечеря
19.00–22.00 Екскурсія по місту

25 червня (вівторок)
8.00–9.00 Сніданок
9.00–9.45 Презентація виставок (хол 2-го поверху)
9.00–9.45 Стендові доповіді (зала 1-го поверху, холи 2–3-го 

поверхів)
10.00–12.45 Тематичні круглі столи:
   «Стратегії пам’яті. Меморіали» (зала 2-го поверху);
   «Науково-документальна серія книг «Реабіліто-

вані історією»: проблеми та перспективи робо-
ти» (к. 300, 3-й поверх);

   «Типологія тоталітаризму: радянський та на-
цистський варіанти (аналіз періодів і явищ). Ві-
йна та повоєнний період в еволюції тоталітар-
них режимів (1940–1970-ті роки)» (зала 1-го 
поверху);

   «Тоталітарний дискурс в культурі» (к. 400, 4-й по-
верх);

 «Наука — освіта — педагогіка: нова раціональ-
ність і подолання інтенцій тоталітаризму» (к. 500, 
5-й поверх)

13.00–14.00 Обід
14.00–17.00 Тематичні круглі столи:
   «Стратегії пам’яті. Меморіали» (зала 2-го поверху);
   «Науково-документальна серія книг «Реабіліто-

вані історією»: проблеми та перспективи робо-
ти» (к. 300, 3-й поверх);

   «Типологія тоталітаризму: радянський та на-
цистський варіанти (аналіз періодів і явищ). Ві-
йна та повоєнний період в еволюції тоталітар-
них режимів (1940–1970-ті роки)» (зала 1-го 
поверху);

   «Тоталітарний дискурс в культурі» (к. 400, 4-й по-
верх);

 «Наука — освіта — педагогіка: нова раціональ-
ність і подолання інтенцій тоталітаризму» (к. 500, 
5-й поверх)

18.30–19.00 Вечеря
19.00–22.00 Презентації учасниками конференції своїх книг, 

сайтів, програм (зала 2-го поверху)
20.00–22.00 Вечір кіно (до круглих столів з проблем культури 

і мистецтва (зала 1-го поверху)

26 червня (середа)
8.00–9.00 Сніданок
9.00–9.45 Стендові доповіді (зала 1-го поверху, холи 2–3-го 

поверхів)
10.00–12.45 Тематичні круглі столи:
   «Сучасні проблеми правозахисної діяльності» 

(к. 300, 3-й поверх);
   «Посттоталітарне суспільство і авторитаризм: 

альтернатива прогресу та стагнації» (зала 2-го 
поверху);

   «Сім’я в сучасному світі: наслідки тоталітаризму 
і протистояння масовому суспільству» (зала 1-го 
поверху);

   «Мистецтво в тоталітарному й посттоталітарно-
му суспільстві» (к. 400, 4-й поверх);

10.00–12.45 Презентації учасниками конференції своїх книг, 
сайтів, програм (к. 500, 5-й поверх);

13.00–14.00 Обід
14.00–17.00 Тематичні круглі столи:
   «Сучасні проблеми правозахисної діяльності» 

(к. 300, 3-й поверх);
   «Посттоталітарне суспільство і авторитаризм: 

альтернатива прогресу та стагнації» (зала 2-го 
поверху);

   «Сім’я в сучасному світі: наслідки тоталітаризму 
і протистояння масовому суспільству» (зала 1-го 
поверху);
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   «Мистецтво в тоталітарному й посттоталітарно-
му суспільстві» (к. 400, 4-й поверх)

14.00–17.00 Презентації учасниками конференції своїх книг, 
сайтів, програм (к. 500, 5-й поверх)

18.30–21.00 Урочиста вечеря та виступи учасників конфе-
ренції

27 червня (четвер)
8.00–9.00 Сніданок
9.00  Виїзд у місто
10.00–10.45 Екскурсія по музеях Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова
11.00–13.00 Закриття конференції (головний корпус універ-

ситету — вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, конфе-
ренц-зал)

13.30–14.30 Обід
14.30–17.00 Екскурсії по музеях міста та Оперному театру (ін-

формація про музеї і театри в розділі «Культур-
на програма»)

18.00–20.00 Морська прогулянка

28 червня (п’ятниця)
8.00–9.00 Сніданок
   Вільний час та роз’їзд

Бажаючі можуть придбати путівки в «Чорноморку»  
на додаткові дні

Дякуємо всім за участь у конференції!
Оргкомітет

Наукова програма конференції

23 червня (неділя)
День святої Трійці

Круглий стіл
«Знайомство: подання напрямків роботи конференції, 

слово ведучих круглих столів, знайомство з учасниками»
14.00–18.00

Зала 2-го поверху
Ведуть засідання — Лідія Всеволодівна Ковальчук  

і Едуард Петрович Петровський
Секретар — Віра Володимирівна Савченко

1. Вітання та вступне слово
Лідія Всеволодівна Ковальчук

2. Подання проблематики та заходів конференції:
Стендові доповіді студентів
Едуард Петрович Петровський

Круглі столи 24 червня
1) «Право на правду: проблеми відкриття архівних джерел і 

доступу до інформації». Обговорення проекту концепції за-
безпечення відкритого доступу до архівів карально-репре-
сивних органів СРСР
Володимир Михайлович В’ятрович, учасники (за бажанням)

2) «Феномен тоталітаризму, особливості тоталітарної свідо-
мості та мислення; репресивна складова»
Євген Львович Стрельцов, учасники (за бажанням)

3) «Типологія тоталітаризму: радянський та нацистський ва-
ріанти (аналіз періодів і явищ). Передумови і становлення 
тоталітарних режимів: сталінізм і фашизм (1900–1930-ті  
роки)»
Юрій Вадимович Котляр, учасники (за бажанням)

4) «Репресована церква. Релігія у стародавньому та сучасному 
світі»
Микола Іванович Михайлуца, учасники (за бажанням)
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5) «Поминання»
Едуард Петрович Петровський, учасники (за бажанням)

Круглі столи 25 червня
1) «Стратегії пам’яті. Меморіали»

Олексій Олександрович Каменських, учасники (за бажанням)
2) «Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історі-

єю»: проблеми та перспективи роботи»
Роман Юрійович Подкур, учасники (за бажанням)

3) «Типологія тоталітаризму: радянський та нацистський варі-
анти (аналіз періодів і явищ). Війна та повоєнний період в 
еволюції тоталітарних режимів (1940–1970-ті роки)»
Андрій Анатолійович Жив’юк, учасники (за бажанням)

4) «Тоталітарний дискурс в культурі»
Марк Ісаакович Найдорф, учасники (за бажанням)

5) «Наука — освіта — педагогіка: нова раціональність і подо-
лання інтенцій тоталітаризму»
Світлана Олександрівна Черепанова, учасники (за бажанням)

Круглі столи 26 червня
1) «Сучасні проблеми правозахисної діяльності»

Євген Юхимович Захаров, учасники (за бажанням)
2) «Посттоталітарне суспільство і авторитаризм: альтернатива 

прогресу та стагнації»
Віктор Вікторович Зінченко, учасники (за бажанням)

3) «Сім’я в сучасному світі: наслідки тоталітаризму і протисто-
яння масовому суспільству»
Сергій Іванович Колесник, учасники (за бажанням)

4) «Мистецтво в тоталітарному й посттоталітарному суспільстві»
Віра Володимирівна Савченко, учасники (за бажанням)

Виставки, презентації, культурна програма
Віра Володимирівна Савченко

3. Завдання конференції
Лідія Всеволодівна Ковальчук

Регламент:
1. Виступ кожного з ведучих круглих столів — 3–4 хв.
2. Виступ учасників (за бажанням) — до 1 хв.

3. При порушенні регламенту ведучі мають право перервати ви-
ступаючого.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

24 червня (понеділок)
День святого Духа

Презентація стендових доповідей та виставок
9.00–9.45

Хол 2-го поверху
Ведуть презентації — Віра Володимирівна Савченко  

і автори доповідей

1. Стендові доповіді студентів, які надіслали свої роботи на кон-
ференцію, а також доповіді студентів ОНУ, які брали участь у 
міждисциплінарній міжкафедральній науковій студентській 
конференції «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи 
подолання», що пройшла 25–27 квітня в рамках 69-ї звітної 
студентської наукової конференції Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова.

2. Тематичні книжкові виставки учасників конференції (працюють 
всі дні конференції).

3. Експозиція художньої фотографії Фелікси Ковальчик (Одеса).

Відкриття конференції
10.00–10.45

Зала 2-го поверху
Ведуть засідання — Лідія Всеволодівна Ковальчук  

і Едуард Петрович Петровський
Секретар — Тимофій Миколайович Черопіта

1. Вітання учасників конференції від ректорату Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова та оргкомітету кон-
ференції.

2. Презентація комплексної міжфакультетської програми та уні-
верситетської наукової теми «Феномен тоталітаризму, його 
прояви та шляхи подолання».

3. Регламент конференції.
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Круглий стіл
«Право на правду:

проблеми відкриття архівних джерел  
і доступу до інформації»

Обговорення проекту концепції забезпечення відкритого доступу 
до архівів карально-репресивних органів СРСР*

24 червня, 11.00–12.45, 14.00–17.00
К. 300, 3-й поверх

Веде засідання Володимир Михайлович В’ятрович
Секретар — Ірина Андріївна Когут

Питання для обговорення:
1. Архіви як джерело інформації про тоталітарне минуле на пост-

радянському просторі та в інших країнах:
— архів Комітету державної безпеки;
— архів Міністерства внутрішніх справ;
— державні архіви Російської Федерації, України, Казахстану, 
    інших країн;
— відомчі архіви.

2. Проблеми доступу до архівних джерел:
— юридичні;
— відомчі;
— психологічні;
— етичні;
— організаційно-технічні.

3. Обговорення проекту концепції забезпечення відкритого до-
ступу до архівів карально-репресивних органів СРСР. Шляхи 
вирішення проблеми відкриття архівних джерел.

4. Обговорення проектів резолюцій-звернень від конференції у 
державні та відомчі органи.

Учасники:
Лілія Григорівна Білоусова (Одеса)

* Концепцію підготовлено в рамках проекту «Знати як: розробка концепції 
забезпечення відкритого доступу до архівів карально-репресивних орга-
нів СРСР» за підтримки міжнародного фонду «Відродження»

Володимир Михайлович В’ятрович (Київ)
Олена Михайлівна Грибанова (Алма-Ата)
Тетяна Олександрівна Григоренко (Черкаси)
Ігор Ярославович Дерев’яний (Львів)
Ірина Володимирівна Єзерська (Львів)
Євген Юхимович Захаров (Харків)
Олексій Миколайович Келер (Одеса)
Віктор Михайлович Кириллов (Нижній Тагіл)
Лідія Всеволодівна Ковальчук (Одеса)
Андрій Андрійович Когут (Київ)
Ірина Андріївна Когут (Львів)
Ігор Михайлович Кулик (Київ)
Лариса Леонідівна Левченко (Миколаїв)
Ірина Іванівна Осипова (Москва)
Роман Юрійович Подкур (Київ)
Анатолій Якович Разумов (Санкт-Петербург)
Євгенія Вікторівна Чилікова (Алма-Ата)
Аліна Володимирівна Шпак (Луцьк)
Олена Юріївна Штепко (Одеса)

Студенти:
Роман Олександрович Каприця (Одеса)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

«Документи фондів Державного архіву Одеської області як дже-
рело з історії політичних репресій: етнічний та генеалогічний 
аспекти», Л. Г. Білоусова, кандидат історичних наук, заступник 
директора Державного архіву Одеської області

«Правда і брехня в архівах КГБ. Спроба критичного аналізу дже-
рел із сховищ радянських спецслужб», В. М. В’ятрович, канди-
дат історичних наук, голова вченої ради Центру досліджень ви-
звольного руху (Київ)

«Вклад Архіву Президента Республіки Казахстан у вивчення історії 
репресій в Казахстані в ХХ столітті», О. М. Грибанова, кандидат 
історичних наук, начальник управління наукової публікації до-
кументів Архіву Президента Республіки Казахстан; Є. В. Чиліко-
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ва, головний експерт управління наукової публікації документів 
Архіву Президента Республіки Казахстан (Алма-Ата)

«Роль архівних джерел у дослідженні історії Черкащини 20–30-х 
років ХХ століття (за матеріалами Державного архіву Черкась-
кої області, архіву Управління МВС України в Черкаській облас-
ті, Галузевого державного архіву Служби безпеки України», Т. А. 
Григоренко, старший науковий працівник відділу історії краю 
ХХ — початку ХХІ століття Черкаського обласного краєзнавчо-
го музею

«Кваліфікація злочинів комуністичного режиму: геноцид і злочин 
проти людяності», Є. Ю. Захаров, кандидат технічних наук, го-
лова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, 
директор Харківської правозахисної групи, член Українського 
центру Міжнародного ПЕН-клубу (Харків)

«Радянські німці — репресований народ: по матеріалах архівів 
Одеської області», А. М. Келер, директор громадської наукової 
організації «Інститут етнічних досліджень» (Одеса)

«Програми увічнення пам’яті жертв політичних репресій та проект 
єдиного електронного банку даних „Возвращенные имена (По-
вернуті імена)“», В. М. Кириллов, доктор історичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри історії, теорії та методики навчання 
Нижньотагільскої державної соціально-педагогічної академії

«Книги пам’яті жертв політичних репресій: історіографія і мето-
дологія», В. М. Кириллов, доктор історичних наук, професор, за-
відувач кафедри історії, теорії та методики навчання Нижньота-
гільскої державної соціально-педагогічної академії

«Проблеми вивчення історії репресій (до постановки питання)», 
Л. В. Ковальчук, кандидат філологічних наук, доцент, голова ра-
ди Академічного центру «Наука та освіта» (Одеса)

«Можливості електронного архіву визвольного руху http://avr.org.
ua», А. А. Когут, керівник проекту «Електронний архів визволь-
ного руху», координатор міжнародних програм Центру дослі-
джень визвольного руху (Київ)

«Відкритий доступ до архівної інформації: експертний та регіо-
нальний виміри», І. А. Когут, магістр соціології, науковий спів-
робітник Центру досліджень визвольного руху (Львів)

«Шляхи та механізми пошуку інформації про репресованих роди-
чів у архівах», І. М. Кулик, експерт з доступу до архівів Центру 
досліджень визвольного руху (Київ)

«Про роль архіву та архівіста у здійсненні правосуддя (за працями 
американських вчених)», Л. Л. Левченко, кандидат історичних 
наук, директор Державного архіву Миколаївської області

«Огляд меморандумів та агентурних повідомлень у слідчих спра-
вах духовенства. 1935–1940», І. І. Осипова, керівник дослід-
ницької групи Міжнародного товариства «Меморіал» (Москва)

«Органи державної безпеки у системі партійно-державного управ-
ління Радянської України (1917-й — початок 1939 років)», Р. Ю. 
Подкур, кандидат історичних наук, старший науковий співробіт-
ник Інституту історії України НАН України (Київ)

«Архівні джерела „Ленинградского мартиролога“», А. Я. Разумов, 
старший науковий співробітник Російської національної біблі-
отеки, керівник Центру «Возвращенные имена (Повернуті іме-
на)» при РНБ (Санкт-Петербург)

«Проект Концепції забезпечення відкритого доступу до архівів ка-
рально-репресивних органів СРСР», А. В. Шпак, заступник ди-
ректора Центру досліджень визвольного руху (Луцьк)

«Фонд Р-8065 «Архів СБУ» в Державному архіві Одеської області: 
історія надходження, особливості користування, порядок робо-
ти з документами», О. Ю. Штепко, головний науковий співробіт-
ник Державного архіву Одеської області, аспірантка історично-
го факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Стендові доповіді студентів:
«Репресії як системна складова тоталітарного суспільства й тота-

літарної держави», Р. О. Каприця, студент 3-го курсу Інституту 
соціальних наук (відділення політології) ОНУ імені І. І. Мечни-
кова (Одеса)

Додаткові джерела:
www.memo.ru — Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та 
благодійне товариство «Меморіал» (Москва)

http://visz.nlr.ru/project/index.html — Центр «Возвращенные имена» 
(«По вер нуті імена») при Російській національній бібліотеці (Санкт-
Петер бург)
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www.reabit.org.ua — Головна редакційна колегія науково-документаль-
ної серії «Реабілітовані історією» (Київ)

http://avr.org.ua — Електронний архів українського визвольного руху 
(Львів)

Галузевий державний архів СБУ:  Путівник. — Харків: Права людини, 
2009. — 136 с. (Електронна версія: http://cdvr.org.ua/books/галузевий-
державний-архів-сбу-путівник; www.scribd.com/embeds/108697719/
content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-
1mo6alae0fd6ewjm1v0j)

Перелік державних та відомчих архівів, установ і організацій, до 
яких слід звертатися при провадженні довідкової роботи [По те-
риторії к. СРСР]. — 32 с. (Електронна версія: www.scribd.com/
embeds/108698112/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_
key=key-1k1g2pexngyawwg7mlwx)

Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів 
України / Г. В. Боряк, О. П. Володіна та ін. — К.: 2004. — 334 с. (Елек-
тронна версія: www.scribd.com/embeds/108697922/content?start_
page=1&view_mode=scroll&access_key=key-miobfmjlejv2jhyu468)

Право на правду: Практичний посібник із доступу до архівів / В. М. 
В’ятрович, І. М. Кулик, В. В. Лошак, А. В. Шпак. — Львів: Часопис, 2012. 
— 152 с. (Електронна версія: www.scribd.com/embeds/108698182/
content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-
16swm315uj0wxy00fevb)

Когут Ірина. Феномен подвійної інституціоналізації українських архівів 
/ І. Когут // Український визвольний рух / НАН України, Інститут украї-
нознавства ім. І. Крип’якевича; (редкол: В. В’ятрович, М. Гавришко (відп. 
ред.), Р. Забілий та ін.). — Львів: Часопис, 2012. — Збірник 17. — С. 7–20. 
(Електронна версія: www.cdvr.org.ua/node/2107).

Методичні рекомендації з описання архівно-слідчих справ / Л. В. Ко-
вальчук. — Одеса, 2002. — 40 с. (Електронна версія: www.scribd.com/
embeds/108697842/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_
key=key-1jrfpsp87v9jpfwk8ekn)

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.

4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Феномен тоталітаризму, особливості тоталітарної 

свідомості та мислення; репресивна складова»
24 червня, 11.00–12.45, 14.00–17.00

Зала 2-го поверху
Веде засідання Євген Львович Стрельцов

Секретар — Віра Сергіївна Бойко

Питання для обговорення:
1. Основні поняття та ознаки політичних систем.
2. Тоталітаризм як система і тоталітарність як поняття, співвідно-

шення об’єктивних та суб’єктивних параметрів; системні ознаки 
тоталітарної держави та тоталітарного суспільства, роль і місце 
в них людини.

3. Філософські категорії буття та пізнання, їх функціонування в то-
талітарному суспільстві й усвідомлення (або неусвідомлення) 
людиною; основні концепти, ідеологеми, філософеми, міфоло-
геми тоталітаризму; їх трактування та інтерпретації.

4. Політико-ідеологічна складова тоталітарної держави; ієрархіч-
ність системи та місце людини в цій ієрархії; міфологізація та 
сакралізація суспільної свідомості; харизматичність лідера.

5. Співвідношення понять «маса» — «народ» — «нація», «лю-
дина» — «особистість», «народ» — «партія» — «вождь»; місце 
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цих понять в тоталітарному суспільстві; системні ознаки тоталі-
тарної свідомості та поведінки; методи формування колектив-
ного несвідомого.

6. Організаційно-правові основи формування та функціонування 
тоталітарних режимів; норми права та правові принципи, спів-
відношення законів та підзаконних актів; юридичне оформлен-
ня прав, обов’язків людини і відповідальності за їх порушення; 
правовий нігілізм в історії і сучасності.

7. Тоталітаризм й авторитаризм, диктатура, тиранія, деспотія: 
спільне та відмінне між ними, роль людини як суб’єкта й об’єкта 
історії.

8. Масове суспільство і тоталітаризм; засоби масової інформації, 
їхні функції в тоталітарній державі; їхня роль в протистоянні то-
талітаризму та його запобіганню.

9. Економічні системи різних тоталітарних держав, функції в них 
людини; переваги та недоліки планового господарства і дер-
жавного замовлення; співвідношення сфер виробництва і спо-
живання; роль примусової праці в тоталітарній державі.

10. Репресії як системна складова тоталітарного суспільства; різно-
види, форми, технологія репресій в історії та сучасності.

11. Топос табору, зони, в’язниці, гетто, спецпоселення, спецоб’єкту 
тощо в тоталітарних державах; функції людини в них; вплив 
цього простору на свідомість та поведінку людини (в’язня, віль-
нонайманого, охоронця, місцевого жителя, інших); самоусвідом-
лення та самооцінка репресованого та його родичів; відношен-
ня суспільства до репресованого (порівняння різних періодів).

12. Роль правоохоронних органів в тоталітарних державах, їхня ре-
пресивна сутність; презумпція вини людини; самоусвідомлення 
та самооцінка співробітників спецслужб.

13. Мілітаристська складова тоталітарного суспільства.

Учасники:
Віктор Володимирович Аксючиць (Москва)
Олексій Андрійович Бабій (Красноярськ)
Михайло Іванович Бойченко (Київ)
Олександр В’ячеславович Голозубов (Харків)

Віталій Юрійович Даренський (Луганськ)
Світлана Анатоліївна Дмитрашко (Одеса)
Олександр Юрійович Дроздов (Чернігів)
Віктор Вікторович Зінченко (Київ)
Віктор Леонідович Левченко (Одеса)
Олексій Олександрович Маленко (Одеса)
Світлана Василівна Маркова (Одеса)
Галина Сергіївна Мєднікова (Київ)
Марк Ісаакович Найдорф (Одеса)
Світлана Михайлівна Повторева (Львів)
Костянтин Вільгельмович Райхерт (Одеса)
Віктор Петрович Савельєв (Львів)
Людмила Лук’янівна Сауленко (Одеса)
Ірина Володимирівна Сидун (Одеса)
Сергій Петрович Симоненко (Одеса)
Вікторія Анатоліївна Суковата (Харків)
Ірина Владиславівна Терлецька (Київ)
Світлана Леонідівна Чачко (Одеса)
Тимофій Миколайович Черопіта (Одеса)
Оксана Василівна Яремчук (Одеса)

Ігор Ярославович Дерев’яний (Львів)
Євген Юхимович Захаров (Харків)
Лідія Всеволодівна Ковальчук (Одеса)
Роман Юрійович Подкур (Київ)
Олег Анатолійович Чуваков (Одеса)

Студенти:
Володимир Володимирович Бекмеметьєв (Перм)
Жанна Юріївна Вознюк (Одеса)
Роман Олександрович Каприця (Одеса)
Ганна Ярославівна Олійник (Одеса)
Олександр Вікторович Попов (Одеса)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:
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«Ідеологічні манії», В. В. Аксючиць, філософ, доцент Державної Ака-
демії слов’янської культури (Москва)

«Історико-правові експедиції: співпереживання як інструмент де-
міфологізації», О. А. Бабій, голова Красноярського товариства 
«Меморіал»

«Державне замовлення: переваги та недоліки тоталітаризму», М. І. 
Бойченко, доктор філософських наук, доцент; доцент кафедри 
філософії Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

«Тоталітаризм та суспільство споживання як соціокультурні репре-
зентації «людини маси», О. В. Голозубов, доктор філософських 
наук, доцент, професор кафедри етики, естетики та історії куль-
тури Національного технічного університету «Харківський по-
літехнічний інститут»

«Головні упередження у вивченні феномену тоталітаризму», В. Ю. 
Даренський, кандидат філософських наук, доцент; доцент кафе-
дри кримінології, конфліктології та соціології Луганського дер-
жавного університету внутрішніх справ імені Е. Дідоренко

«Тоталітарна держава: ґенеза державотворення від ідеї до її вті-
лення», С. А. Дмитрашко, асистент кафедри гуманітарних і со-
ціально-економічних наук Одеської національної академії хар-
чових технологій

«Особливості формування масової геополітичної свідомості у то-
талітарних суспільствах: історико-психологічний аналіз», О. Ю. 
Дроздов, кандидат психологічних наук, доцент, заступник дека-
на психолого-педагогічного факультету Чернігівського націо-
нального педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

«Українські ідеологеми тоталітаризму: громадянська інституаліза-
ція націотворення, патріотизму і державотворчості між Сцил-
лою етноцентризму і Харибдою корпоративності», В. В. Зінчен-
ко, доктор філософських наук, професор, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти Національної академії пе-
дагогічних наук України (Київ)

«Міфобудування і тоталітарне мистецтво», В. Л. Левченко, кандидат 
філософських наук, доцент; доцент кафедри філософії і мето-
дології науки Одеського національного політехнічного універ-
ситету

«Харизма як невід’ємна складова тоталітарного політичного дис-
курсу (на прикладі особистості Адольфа Гітлера)», А. А. Мален-
ко, аспірант кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ 
імені І. І. Мечникова

«Концепція «нової людини» в теорії і практиці радянського будів-
ництва у 1920–1930-х роках», С. В. Маркова, кандидат історич-
них наук, доцент, докторант Кам’янець-Подільського національ-
ного університету (Хмельницький)

«Ціннісний світ людини тоталітарного суспільства», Г. С. Мєднікова, 
доктор філософських. наук, професор; професор кафедри куль-
турології національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова (Київ)

«Культура тоталітаризму», М. І. Найдорф, кандидат філософських 
наук, доцент; доцент кафедри культурології та мистецтвознав-
ства Одеського національного політехнічного університету

«Р. Гріффін — Б. Андерсон: тоталітаризм як уявна палінгенетична 
політична спільнота», К. В. Райхерт, старший викладач кафедри 
філософії природничих факультетів філософського факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова

«Тоталітарні гримаси політкоректності», В. П. Савельєв, доктор со-
ціологічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової 
академії; С. М. Повторева, доктор філософських наук, профе-
сор; професор кафедри філософії Національного університету 
«Львівська політехніка»

«Тоталітарний сміх в міфологічній проекції», Л. Л. Сауленко, канди-
дат філологічних наук, доцент, директор Одеського музею за-
хідного і східного мистецтва

«Діяльність засобів масової інформації в тоталітарному суспіль-
стві — прогрес чи гальмування розвитку суспільства?», І. В. Си-
дун, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри жур-
налістики філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Тоталітаризм як різновид культури сорому в умовах «атомізації» 
суспільства», С. П. Симоненко, кандидат філософських наук, до-
цент; доцент кафедри філософії, історії та політології Одеського 
національного економічного університету

«До питання про поняття та ознаки політичних систем», Є. Л. 
Стрельцов, доктор юридичних наук, доктор теології, професор, 
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член-кореспондент Національної академії правових наук Украї-
ни, завідувач кафедри кримінального права, кримінального про-
цесу та криміналістики економіко-правового факультету, про-
ректор з на уково-педагогічної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова

«Формування тоталітарної мови і мислення в Третьому рейху (на 
матеріалі «Записок філолога» В. Клемперера)», В. А. Суковата, 
доктор філософських наук, професор; професор кафедри тео-
рії культури та філософії науки Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна

«Cталінізм як тоталітарна система: особливості сучасного вітчиз-
няного історіографічного дискурсу», І. В. Терлецька, кандидат іс-
торичних наук, доцент; доцент кафедри філософських та соці-
альних наук Київського національного торговельно-економіч-
ного університету

«Травматичний стрес і посттравматичне зростання у тих, хто пе-
режив Голокост», С. Л. Чачко, кандидат психологічних наук, до-
цент; доцент кафедри загальної психології та психології розви-
тку особистості Інституту математики, економіки і механіки ОНУ 
імені І. І. Мечникова

«Тоталітарізм: визначення та концептуальні підходи до пробле-
ми», Т. М. Черопіта, аспірант кафедри культурології філософ-
ського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Психологічні основи створення консолідуючого національного 
міфу», О. В. Яремчук, кандидат психологічних наук, доцент; до-
цент кафедри соціальної та прикладної психології Інституту ма-
тематики, економіки і механіки ОНУ імені І. І. Мечникова

«Система таборів спеціального призначення («особлагів») як ін-
струменту боротьби радянської влади проти учасників україн-
ського визвольного руху (1948–1954)», І. Я. Дерев’яний, стар-
ший науковий співробітник Національного музею-меморіалу 
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів)

«Кваліфікація злочинів комуністичного режиму: геноцид і злочин 
проти людяності», Є. Ю. Захаров, кандидат технічних наук, го-
лова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, 
директор Харківської правозахисної групи, член Українського 
центру Міжнародного ПЕН-клубу (Харків)

«Проблеми вивчення історії репресій (до постановки питання)», 
Л. В. Ковальчук, кандидат філологічних наук, доцент, голова ра-
ди Академічного центру «Наука та освіта» (Одеса)

«Органи державної безпеки у системі партійно-державного управ-
ління Радянської України (1917-й — початок 1939 років)», Р. Ю. 
Подкур, кандидат історичних наук, старший науковий співробіт-
ник Інституту історії України НАН України (Київ)

«Контрреволюційний злочин: поняття та ознаки», О. А. Чуваков, 
кандидат юридичних наук, доцент; доцент кафедри криміналь-
ного права, кримінального процесу та криміналістики економі-
ко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Стендові доповіді студентів:
«Жертовність, російська революція і комуністичний культ», В. В. 

Бекмеметьєв, студент 2-го курсу філософсько-соціологічного 
факультету Пермського державного національного дослідниць-
кого університету (Перм)

«Ідеї насильства в творчій спадщині теоретиків українського на-
ціоналізму», Ж. Ю. Вознюк, студентка 4-го курсу історичного 
факультету (кафедра історії України) ОНУ імені І. І. Мечникова 
(Одеса)

«Репресії як системна складова тоталітарного суспільства і тоталі-
тарної держави», Р. О. Каприця, студент 3-го курсу Інституту со-
ціальних наук (кафедра політології) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Механізми оновлення політичних еліт в тоталітарних режимах: 
загальні тенденції та досвід СРСР», Г. Я. Олійник, студентка 3-го 
курсу Інституту соціальних наук (кафедра політології) ОНУ іме-
ні І. І. Мечникова

«Функціонування ідеологічної реальності як основа існування сус-
пільства», А. В. Попов, студент 4-го курсу Інституту соціальних 
наук (кафедра соціології) ОНУ імені І. І. Мечникова

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
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3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Типологія тоталітаризму: радянський та нацистський 

варіанти (аналіз періодів і явищ)»

24 червня, 11.00–12.45, 14.00–17.00
Зала 1-го поверху

Передумови і становлення тоталітарних режимів:  
сталінізм і фашизм (1900–1930-ті роки)
Веде засідання Юрій Вадимович Котляр
Секретар — Ганна Ярославівна Олійник

25 червня, 10.00–12.45, 14.00–17.00
Зала 1-го поверху

Війна і повоєнний період  
в еволюції тоталітарних режимів (1940–1970-ті роки)

Веде засідання Андрій Анатолійович Жив’юк
Секретар — Ганна Ярославівна Олійник

Питання для обговорення:
24 червня

Передумови і становлення тоталітарних режимів: сталінізм і фа-
шизм (1900–1930-ті роки)

1. Моделі тоталітаризму.

2. Джерела вивчення тоталітаризму в СРСР і Німеччині.
3. Сталінські репресії 20–30-х років ХХ століття.
4. Національно-культурні питання в період тоталітаризму.
5. Карально-репресивні органи та їхня діяльність.
6. Вирішення економічних питань в період тоталітаризму.
7. Протидія населення репресивним діям влади.

25 червня
Війна і повоєнний період в еволюції тоталітарних режимів (1940–

1970-ті роки)
1. Режим німецької окупації в типології тоталітаризму.
2. Голокост і геноцид — злочини проти людства.
3. Роль депортацій в тоталітарному суспільстві.
4. Дисидентський рух в боротьбі проти авторитарного режиму.
5. Джерела. Історіографія проблеми.

24 червня
Учасники:

Олег Григорович Бажан (Київ)
Ганна Дмитрівна Беньковська (Одеса)
Сергій Євгенович Березін (Одеса)
Михайло Юрійович Борисов (Одеса)
Валерій Юрійович Васильєв (Київ)
Ірина Вікторівна Войціцька (Київ)
Микола Володимирович Горох (Чернігів)
Оксана Андріївна Довгополова (Одеса)
Юрій Вадимович Котляр (Миколаїв)
В’ячеслав Григорович Кушнір (Одеса)
Валерій Валерійович Левченко (Одеса)
Олена Володимирівна Лисенко (Чернігів)
Олексій Олександрович Маленко (Одеса)
Артур Худувич Маргулов (Донецьк)
Анатолій Михайлович Петренко (Кишинів)
Ельвіра Германівна Плесська (Одеса)
Роман Юрійович Подкур (Київ)
Володимир В’ячеславович Рубан (Вінниця)
Віктор Анатолійович Савченко (Одеса)
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Ганна Олександрівна Сидоренко (Вінниця)
Віра Володимирівна Солодова (Одеса)
Олексій Федорович Степанов (Казань)
Сергій Йосипович Татаринов (Артемівськ)
Ірина Владиславівна Терлецька (Київ)
Володимир Михайлович Чумак (Одеса)
Миколай Андрійович Шевчук (Одеса)
Ігор Миколайович Шкляєв (Одеса)

Студенти:
Ліліт Арменівна Бегларян (Одеса)
Володимир Володимирович Бекмеметьєв (Перм)
Павло Андрійович Бичков (Одеса)
Жанна Юріївна Вознюк (Одеса)
Аліна Віталіївна Іванова (Одеса)
Роман Олександрович Каприця (Одеса)
Оксана Юріївна Лаврі (Одеса)
Валерія Олегівна Чорна (Одеса)

25 червня
Учасники:

Андрій Іванович Амонс (Київ)
Поліна Іванівна Барвінська (Одеса)
Володимир Михайлович В’ятрович (Київ)
Михайло Володимирович Гаухман (Луганськ)
Ігор Ярославович Дерев’яний (Львів)
Ірина Володимирівна Єзерська (Львів)
Андрій Анатолійович Жив’юк (Рівне)
Євген Юхимович Захаров (Харків)
Зоряна Знак (Дрогобич)
Василь Іванович Ільницький (Дрогобич)
Олеся Ігорівна Ісаюк (Львів)
Віктор Михайлович Кириллов (Нижній Тагіл)
Алла Федосіївна Коваленко (Одеса)
Анджей Кола (Торунь, Польща)
Валерій Валерійович Левченко (Одеса)
Сергій Сергійович Макарчук (Миколаїв)

Катерина Валентинівна Пащенко (Одеса)
Олексій Дмитрович Попов (Сімферополь)
Олексій Григорович Скопінцев (Москва)
Дмитро Павлович Урсу (Одеса)
Клара Вікторівна Ушакова (Одеса)
Світлана Леонідівна Чачко (Одеса)
Олена Андріївна Шановська (Одеса)
Марія Ревазівна Шелія (Одеса)
Олександр Григорович Шишко (Одеса)

Студенти:
Ліліт Арменівна Бегларян (Одеса)
Вікторія Ігорівна Ковальчук (Одеса)
Ірина Валеріївна Косюга (Одеса)
Ганна Ярославівна Олійник (Одеса)
Ксенія Олександрівна Петко (Одеса)
Анастасія Валеріївна Твердохліб (Одеса)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

24 червня
«Ставлення населення України до репресивної політики радян-

ської держави в 1937–1938 роках за матеріалами ГДА СБУ», 
О. Г. Бажан, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий 
співробітник Інституту історії України НАН України (Київ)

«Стратегії панегірика: аль-Мутанаббі, „сталінський текст“», Г. Д. 
Беньковська, старший викладач кафедри світової літератури фі-
лологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Репресовані без репресій: долі антикознавців Новоросійського 
університету в 20–40-ві роки ХХ століття», С. Є. Березін, про-
відний спеціаліст Державного архіву Одеської області

«Колективізація як економічна катастрофа», М. Ю. Борисов, стар-
ший викладач кафедри світового господарства та міжнародних 
економічних відносин Інституту математики, економіки і меха-
ніки ОНУ імені І. І. Мечникова

«„Великий терор“ в Україні (1936–1938 роки)», В. Ю. Васильєв, 
кандидат історичних наук, доцент, завідувач сектору істори-
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ко-енциклопедичних досліджень Інституту історії України НАН 
України (Київ)

«Вплив державно-політичної діяльності П. Постишева на станов-
лення тоталітарного ладу в УСРР (1920-ті роки)», І. В. Войціць-
ка, кандидат історичних наук, асистент кафедри філософських 
та соціальних наук Київського національного торговельно-еко-
номічного університету

«СРСР та його громадяни: співіснування, сприйняття, ієрархічність 
(на прикладі Торгсину)», М. В. Горох, науковий співробітник Чер-
нігівського історичного музею імені В. В. Тарновського

«Інтелектуальна контрабанда як спосіб існування інтелектуала 
в то талітарному просторі», О. А. Довгополова, доктор філософ-
ських наук, доцент, професор кафедри філософії природничих 
факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Баштанські повстанці проти карально-репресивної системи», 
Ю. В. Котляр, доктор історичних наук, професор, завідувач ка-
федри історії Чорноморського державного університету імені 
Петра Могили (Миколаїв)

«Репресії 1930-х років у формуванні стереотипів сільського насе-
лення Одещини», В. Г. Кушнір, кандидат історичних наук, доцент, 
декан історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Репресивні дії політичних режимів відносно вчених-істориків 
Одеси в 1917–1953 роках», В. В. Левченко, кандидат історич-
них наук, старший викладач кафедри українознавства та іно-
земних мов Одеського національного морського університету

«Типологія поведінки сільських активістів в умовах активного се-
лянського спротиву початку 1930-х років», О. В. Лисенко, аспі-
рантка Інституту історії України НАН України, директор Пошу-
кового агентства по створенню науково-документальних серій 
«Книга Пам’яті» та «Реабілітовані історією» Чернігівської облас-
ті (Чернігів)

«Харизма як невід’ємна складова тоталітарного політичного дис-
курсу (на прикладі особистості Адольфа Гітлера)», А. А. Мален-
ко, аспірант кафедри політології Інституту соціальних наук ОНУ 
імені І. І. Мечникова

«Діяльність ассирійських театральних гуртків в Україні у 1920–
1930-х роках як спосіб радянізації», А. Х. Маргулов, кандидат 

історичних наук, доцент; доцент кафедри української філоло-
гії і культури Донецького національного університету (Донецьк)

«Опір селянства радянському режиму (1920–1930-ті роки)», А. М. 
Петренко, доктор історичних наук, професор; професор кафе-
дри загальної історії Молдавського державного університету, 
директор Інституту соціальної історії «ПроМеморія» (Кишинів, 
Молдова)

«До питання про причини неспроможності національно-культур-
ної політики СРСР в 1920–1930-х роках (на прикладі німець-
ких учбових закладів)», Е. Г. Плесська, кандидат історичних наук, 
доцент, член Міжнародної асоціації дослідників історії і культу-
ри російських німців, член Ради німців України (Одеса)

«Органи державної безпеки у системі партійно-державного управ-
ління Радянської України (1917-й — початок 1939 років)», Р. Ю. 
Подкур, кандидат історичних наук, старший науковий співробіт-
ник Інституту історії України НАН України (Київ)

«„Антирадянські настрої“ як форма спротиву більшовицькому ре-
жиму», В. В. Рубан, здобувач кафедри історії та культури України 
Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-
хайла Коцюбинського

«„Зачистка“ анархістських організацій в СРСР в 1929 році. Долі 
останніх радикалів», В. А. Савченко, кандидат історичних наук, 
доцент, професор кафедри філософії та соціальних дисциплін 
Одеського державного університету внутрішніх справ

«Формування радянського менталітету засобами масової культури в 
УСРР у роки непу», Г. О. Сидоренко, аспірантка кафедри історії Укра-
їни Інституту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницько-
го педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

«Образ «ворога народу» в музейному середовищі Одеси в 1930-
ті роки», В. В. Солодова, кандидат історичних наук, директор 
Одеського історико-краєзнавчого музею

«Політичні репресії в СРСР як проблема вивчення політики та 
практики радянського тоталітаризму: на прикладі великого те-
рору 1937–1939 років», О. Ф. Степанов, голова координацій-
ної ради Казанського товариства «Меморіал»

«Антисемітизм і мрія про «землю обітовану» в Донбасі наприкін-
ці XIX — початку XX століття», С. Й. Татаринов, кандидат істо-
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ричних наук, доцент; доцент кафедри інженерної педагогіки 
Артемівського навчально-наукового професійно-педагогічно-
го інституту Української інженерно-педагогічної академії (Ар-
темівськ)

«Cталінізм як тоталітарна система: особливості сучасного вітчиз-
няного історіографічного дискурсу», І. В. Терлецька, кандидат іс-
торичних наук, доцент; доцент кафедри філософських та соці-
альних наук Київського національного торговельно-економіч-
ного університету

«Радянський проект для України», В. М. Чумак, кандидат історич-
них наук, доцент, завідувач кафедри історії України Південно-
українського педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 
(Одеса)

«Листи німців Гітлеру як джерело для вивчення феномену тота-
літаризму», М. А. Шевчук, кандидат історичних наук, доцент, за-
відувач кафедри історії та світової політики Інституту соціаль-
них наук ОНУ імені І. І. Мечникова

«Одеська губчека як орган позасудової репресії», І. М. Шкляєв, кан-
дидат історичних наук, доцент; доцент кафедри нової та новіт-
ньої історії історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Стендові доповіді студентів:
«Геноцид ХХ століття (на матеріалах геноциду вірмен 1915–1923 

років та геноциду євреїв у роки Другої світової війни)», Л. А. Бе-
гларян, абітурієнт економіко-правового факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова

«Жертовність, російська революція та комуністичний культ», В. В. 
Бекмеметьєв, студент 2-го курсу філософсько-соціологічного 
факультету Пермського державного національного дослідниць-
кого університету (Перм)

«Правові засади голоду 1932–1933 років в Україні», П. А. Бичков, 
студент 1-го курсу економіко-правового факультету (кафедра 
загальноправових дисциплін та міжнародного права) ОНУ іме-
ні І. І. Мечникова

«Ідеї насильства в творчій спадщині теоретиків українського на-
ціоналізму», Ж. Ю. Вознюк, студентка 4-го курсу історичного фа-
культету (кафедра історії України) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Вплив постаті Л. П. Берія на початок розгортання процесу пере-
гляду справ репресованих в Українській РСР у 1939–1941 ро-
ках», А. В. Іванова, студентка 2-го курсу історичного факультету 
(кафедра історії України) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Репресія як системна складова тоталітарного суспільства і тоталі-
тарної держави», Р. О. Каприця, студент 3-го курсу Інституту со-
ціальних наук (кафедра політології) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Репресії дружин «ворогів народу» на Одещині в період «велико-
го терору» 1937–1938 років: історико-правовий аспект», О. Ю. 
Лаврі, студентка 2-го курсу історичного факультету (кафедра іс-
торії України) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Політичні партії Німеччини в боротьбі за владу на початку 1930-
х років», В. О. Чорна, студентка 1-го курсу Інституту соціальних 
наук (кафедра історії та світової політики) ОНУ імені І. І. Меч-
никова

25 червня
«Політичні репресії на Україні 1937–1941 років (таємні сторінки 

української історії)», А. І. Амонс, у 1990-ті роки начальник від-
ділу реабілітації військової прокуратури Центрального регіону 
України, старший помічник військового прокурора регіону (Київ)

«Наука в умовах партійного контролю: політика СЄПН 50–60-х 
років ХХ століття в сфері східноєвропейських досліджень», П. І. 
Барвінська, кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри 
нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

«Правда і брехня в архівах КДБ. Спроба критичного аналізу дже-
рел із сховищ радянських спецслужб», В. М. В’ятрович, канди-
дат історичних наук, голова вченої ради Центру досліджень ви-
звольного руху (Київ)

«Саул Боровой у «ситуації радянського єврея»: на перехресті без 
дороговказу», М. В. Гаухман, кандидат історичних наук, провід-
ний науковий співробітник Луганського обласного краєзнавчо-
го музею

«Система таборів спеціального призначення («особлагів») як ін-
струменту боротьби радянської влади проти учасників україн-
ського визвольного руху (1948–1954)», І. Я. Дерев’яний, стар-
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ший науковий співробітник Національного музею-меморіалу 
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів)

«Самоспалення як форма індивідуального протесту в умовах то-
талітаризму», І. В. Єзерська, зберігач фондів Національного му-
зею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонць-
кого» (Львів)

«Формування керівного складу органів НКВС і НКДБ в західних 
областях України навесні — влітку 1944 року», А. А. Жив’юк, кан-
дидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії Між-
народного економіко-гуманітарного університету імені акаде-
міка Степана Дем’янчука (Рівне)

«Кваліфікація злочинів комуністичного режиму: геноцид і злочин 
проти людяності», Є. Ю.  Захаров, кандидат технічних наук, го-
лова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, 
директор Харківської правозахисної групи, член Українського 
центру Міжнародного ПЕН-клубу (Харків)

«Порушення «соцзаконності» представниками владних структур 
у процесі становлення та утвердження радянської адміністра-
ції на території Дрогобицької області УРСР (1944–1953)», 
З. Знак, аспірантка кафедри давньої історії України та спеціаль-
них історичних дисциплін Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка

«Використання депортаційних акцій як однієї з форм боротьби 
проти підпілля ОУН у Карпатському краї (1945–1954), В. І. Іль-
ницький, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та но-
вітньої історії України Дрогобицького державного педагогічно-
го університету імені Івана Франка

«Нацистський окупаційний режим у Західній Україні 1941–1944 
років як приклад тоталітарного режиму (на матеріалі політич-
них звітів з території Стрийщини 1943–1944 років)», О. І. Іса-
юк, науковий співробітник Центру досліджень визвольного ру-
ху (Львів)

«Контрреволюційна шпигунсько-диверсійна діяльність трудмобі-
лізованих загону 1874 — міф чи реальність?», В. М. Кириллов, 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, 
теорії і методики навчання Нижньотагільскої державної соці-
ально-педагогічної академії (Нижній Тагіл)

«Образ українського інтелігента-дисидента в комунікативних на-
мірах «товстого» журналу (на прикладі публіцистики журналу 
«Вітчизна»)», А. Ф. Коваленко, кандидат філологічних наук, до-
цент; доцент кафедри журналістики філологічного факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова

«The Katyn massacre in the light of archaeological-exhumation works 
performed in secret NKVD burial grounds in Kharkiv (Piatykhatky) 
and Kiev (Bykivnia)» (Катиньський злочин у світлі археологічно-
ексгумаційних робіт, виконаних в таємних похованнях НКВС  
в Харкові (П’ятихатки) і Києві (Биківня), А. Кола, доктор наук 
(археологія), професор; Інститут археології університету імені 
Миколи Коперника (Торунь, Польща)

«Репресивні дії політичних режимів відносно вчених-істориків 
Одеси в 1917–1953 роках», В. В. Левченко, кандидат історич-
них наук, старший викладач кафедри українознавства та іно-
земних мов Одеського національного морського університету

«Масові політичні репресії 1937–1938 років та проблема колабо-
раціонізму в роки Другої світової війни», С. С. Макарчук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Миколаївської фі-
лії Київського національного університету культури і мистецтв

«Висвітлення проблематики розвитку літератури та мистецтва 
шістдесятників у книзі спогадів Ірини Жиленко „Homo feriens“», 
К. В. Пащенко, філолог, випускниця ОНУ імені І. І. Мечникова

«„Залізна завіса“ чи „паперовий лабіринт“?: регламентація поїздок 
радянських громадян за кордон», О. Д. Попов, кандидат історич-
них наук, доцент кафедри суспільних наук Кримського еконо-
мічного інституту Київського національного економічного уні-
верситету імені Вадима Гетьмана (Сімферополь)

«Основи становлення релігійного культу Порфирія Іванова в ра-
дянському фізкультурному русі», О. Г. Скопінцев, аспірант кафе-
дри соціальної філософії гуманітарного факультету Російського 
державного соціального університету (Москва)

«Вчені Одеси — жертви ідеологічних кампаній 1946–1953 років», 
Д. П. Урсу, доктор історичних наук, професор; професор кафе-
дри нової і новітньої історії історичного факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова
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«Проблема інтелігенції в тоталітарному суспільстві», К. В. Ушакова, 
кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри куль-
турології філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Травматичний стрес і посттравматичне зростання у осіб, що пе-
режили Голокост», С. Л. Чачко, кандидат психологічних наук, до-
цент; доцент кафедри загальної психології і психології розви-
тку особистості Інституту математики, економіки і механіки ОНУ 
імені І. І. Мечникова

«Механізми політизації культурної сфери радянського суспільства 
у повоєнний період (1946–1985 роки)», О. А. Шановська, кан-
дидат історичних наук, доцент кафедри політології Одеського 
національного політехнічного університету

«Автобіографізм української дисидентської публіцистики: за ма-
теріалами творів Михайла Гориня (1930–2013)», М. Р. Шелія, 
бакалавр філології, випускниця ОНУ імені І. І. Мечникова

«Катастрофа Робітничо-селянської Червоної Армії у 1941 році 
як наслідок терору тоталітарного режиму в СРСР», О. Г. Шишко, 
кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри гуманітар-
них і соціально-економічних наук Одеської національної ака-
демії харчових технологій (Одеса)

Стендові доповіді студентів:
«Геноцид ХХ століття (на матеріалах геноциду вірмен 1915–1923 

років та геноциду євреїв у роки Другої світової війни)», Л. А. Бе-
гларян, абітурієнт економіко-правового факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова

«Губернія Трансністрія в 1941–1944 роках: адміністративне 
управління та окупаційна політика», В. І. Ковальчук, студентка 
1-го курсу Інституту соціальних наук (кафедра історії та світової 
політики) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Постать і творчість Миколи Руденка (1920–2004)», І. Косюга, сту-
дентка 2-го курсу філологічного факультету (кафедра україн-
ської літератури) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Механізми оновлення політичних еліт в тоталітарних режимах: 
загальні тенденції та досвід СРСР», Г. Я. Олійник, студентка 3-го 
курсу Інституту соціальних наук (кафедра політології) ОНУ іме-
ні І. І. Мечникова

«Жанр «критика буржуазної ідеології» в радянській філософії (на 
прикладі аналізу праць Х. Ортеґі-і-Ґассета радянськими науков-
цями наприкінці 1960-х — у 1970-ті роки)», К. О. Петко, сту-
дентка 4-го курсу філософського факультету (кафедра філосо-
фії природничих факультетів) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Документалізм та образність у публіцистиці Уласа Самчука 
(1941–1943 роки)», А. В. Твердохліб, студентка 5-го курсу фі-
лологічного факультету (кафедра журналістики) ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Репресована церква.  

Релігія в стародавньому і сучасному світі»
24 червня, 11.00–12.45, 14.00–17.00

К. 400, 4-й поверх
Веде засідання Микола Іванович Михайлуца

Секретар — Ольга Феліксівна Гольд
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Питання для обговорення:
1. Репресії проти православної церкви.
2. Репресії проти істинно православної церкви.
3. Репресії проти католицької церкви.
4. Репресії проти протестантської церкви.
5. Долі репресованого духовенства і мирян.
6. Історичні аналогії з тоталітарною практикою ХХ століття.
7. Релігійні ремінісценції в мистецтві та культурі тоталітарного пе-

ріоду.
8. Релігія в сучасному світі.

Учасники:
Костянтин Олександрович Бережко (Феодосія)
Марина Едуардівна Громова (Київ)
Оксана Олександрівна Демура (Київ)
Валерій Володимирович Десятський (Одеса)
Ігор Васильович Ільїчов (Москва)
Олександр Павлович Коваленко (Одеса)
Ліна Юріївна Медовкіна (Донецьк)
Микола Іванович Михайлуца (Одеса)
Ірина Іванівна Осипова (Москва)
Олександр Георгійович Попов (Одеса)
Юнія Володимирівна Сагіна (Одеса)
Олексій Григорович Скопінцев (Москва)
Ірина Іванівна Старовойтова (Одеса)
Геннадій Олександрович Тараканов (Одеса)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

«Свобода совісті на українських землях в умовах існування різних 
тоталітарних режимів на прикладі діяльності Свідків Ієгови», 
К. О. Бережко, кандидат історичних наук, доцент; доцент кафе-
дри загальнонаукових дисциплін Кримського факультету Схід-
ноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля (Феодосія)

«Репресії більшовицької влади проти Православної Церкви у 
1917–1922 роках», М. Е. Громова, генеральний директор Наці-

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

«Міфологічно-релігійне цитування в художній культурі радянсько-
го мистецтва тоталітарного періоду», О. О. Демура, аспірантка 
кафедри культурології Інституту філософської освіти та науки 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгома-
нова (Київ)

«Діяльність підпільного монастиря під керівництвом єпископа 
Сергія (Кудрявцева)», І. В. Ільїчов, науковий співробітник науко-
во-інформаційного і просвітницького центру Міжнародного то-
вариства «Меморіал» (Москва)

«Тоталітарна держава у боротьбі з церковними істориками: до-
лі О. О. Дмитрієвського (1859–1929) та І. І. Соколова (1865–
1939)», Л. Ю. Медовкіна, кандидат історичних наук, доцент ка-
федри міжнародних відносин та зовнішньої політики Доне-
цького національного університету

«Зіткненя практичних філософій: більшовицькі спецслужби проти 
істинноправославних на Одещині в середині 30-х років ХХ сто-
ліття», М. І. Михайлуца, доктор історичних наук, професор, заві-
дувач кафедри українознавства та іноземних мов Одеського 
національного морського університету

«Місія ассумпционістів в очах радянської держави. За матеріала-
ми слідчих справ. 1923–1949 роки», І. І. Осипова, керівник до-
слідницької групи науково-інформаційного і просвітницького 
центру Міжнародного товариства «Меморіал» (Москва)

«Короткий огляд матеріалів слідств за груповою справою духовен-
ства і мирян ІПЦ з урахуванням річних звітів органів ОДПУ — 
НКВС — МДБ. 1930–1960-ті роки», І. І. Осипова, керівник до-
слідницької групи науково-інформаційного і просвітницького 
центру Міжнародного товариства «Меморіал» (Москва)

«Огляд меморандумів і агентурних повідомлень у слідчих справах 
духовенства. 1935–1940 роки», І. І. Осипова, керівник дослід-
ницької групи науково-інформаційного і просвітницького цен-
тру Міжнародного товариства «Меморіал» (Москва)

«Разработку Луки продолжаем…»: Сборник документов 1946–
1961 годов о Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком / Со-
ставители: протоиерей Николай Доненко и С. Б. Филимонов. — 
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М., 2011», О. Г. Попов, доктор медичних наук, професор, завіду-
вач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії 
Одеського медичного інституту; О. П. Коваленко, кандидат філо-
софських наук, доцент; доцент кафедри соціальних теорій Інсти-
туту інноваційної післядипломної освіти ОНУ імені І. І. Мечнико-
ва; В. В. Десятський, старший викладач кафедри оперативної хі-
рургії та топографічної анатомії Одеського медичного інституту

«Християнство і релігія тоталітарного суспільства», Ю. В. Сагіна, кан-
дидат мистецтвознавства, завідувач літературної частини Одесь-
кого академічного театру музичної комедії імені М. Водяного

«Основи становлення релігійного культу Порфирія Іванова в ра-
дянському фізкультурному русі», О. Г. Скопінцев, аспірант кафе-
дри соціальної філософії гуманітарного факультету Російського 
державного соціального університету (Москва)

«Релігійна ідентичність як проблема самовизначення особистості 
в сучасному суспільстві», І. І. Старовойтова, кандидат філософ-
ських наук, доцент; доцент кафедри філософії природничих фа-
культетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Формування авторитарної форми правління при імператорі Кос-
тянтині I Великому», Г. О. Тараканов, магістр теології, випускник 
Християнського гуманітарно-економічного відритого універси-
тету (Одеса)

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл 
«Поминання»

24 червня, 11.00–12.45, 14.00–17.00
К. 500, 5-й поверх

Веде засідання Едуард Петрович Петровський
Секретар — Анастасія Петрівна Ільченко

Питання для обговорення:
1. Репресовані 1920-х років.
2. Репресовані 1930-х років.
3. Репресовані 1940-х років.
4. Репресовані 1950–1980-х років.
5. Осмислення історії репресій та відновлення доль репресованих.

Учасники:
Сергій Євгенович Березін (Одеса)
Михайло Володимирович Гаухман (Луганськ)
Наталія Валеріївна Герасимюк (Одеса)
Руслана Петрівна Давидюк (Рівне)
Оксана Андріївна Довгополова (Одеса)
Юрій Романович Древніцький (Тернопіль)
Олег Борисович Дьомін (Одеса)
Ірина Володимирівна Єзерська (Львів)
Анастасія Петрівна Ільченко (Одеса)
Карина Ацамазовна Казакова (Сиктивкар)
В’ячеслав Олександрович Кузнєцов (Одеса)
Валерій Валерійович Левченко (Одеса)
Любов Анатоліївна Максимова (Сиктивкар)
Ліна Юріївна Медовкіна (Донецьк)
Едуард Петрович Петровський (Одеса)
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Анатолій Якович Разумов (Санкт-Петербург)
Віра Володимирівна Самодурова (Одеса)
Дмитро Павлович Урсу (Одеса)
Марія Ревазівна Шелія (Одеса)

Студенти:
Анастасія Юріївна Кондрашова (Перм)
Ірина Валеріївна Косюга (Одеса)
Марина Андріївна Пугіна (Перм)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

«Репресовані без репресій: долі антикознавців Новоросійського 
університету в 20–40-ві роки ХХ століття», С. Є. Березін, про-
відний спеціаліст Державного архіву Одеської області

«Саул Боровой у «ситуації радянського єврея»: на перехресті без 
дороговказу», М. В. Гаухман, кандидат історичних наук, провід-
ний науковий співробітник Луганського обласного краєзнавчо-
го музею (Луганськ)

«Г. Й. Потапенко — видатний вчений та „ворог народу“», Н. В. Ге-
расимюк, аспірантка кафедри ботаніки біологічного факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова (Одеса)

«Ціна комуністичної ідеї: позбавлення волі чи втрата життя (доля 
члена КПЗУ Петра Дацюка)», Р. П. Давидюк, кандидат історичних 
наук, доцент; доцент кафедри історії України Рівненського дер-
жавного гуманітарного університету

«Інтелектуальна контрабанда як спосіб існування інтелектуала 
в тоталітарному просторі», О. А. Довгополова, доктор філософ-
ських наук, доцент, професор кафедри філософії природничих 
факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Доля західноукраїнської інтелігенції після 1939 року (на при-
кладі родини Старосольських)», Ю. Р. Древніцький, кандидат іс-
торичних наук, доцент; доцент кафедри нової і новітньої історії 
Тернопільського національного педагогічного університету іме-
ні Володимира Гнатюка

«Провінційна радянська історична наука в умовах тоталітаризму», 
О. Б. Дьомін, доктор історичних наук, професор, завідувач кафе-

дри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова (Одеса)

«Самоспалення як форма індивідуального протесту в умовах то-
талітаризму», І. В. Єзерська, зберігач фондів Національного му-
зею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонць-
кого» (Львів)

«Політичні репресії радянської доби на території Одещини: укра-
їнська історіографія кінця 1980-х — початку 1990-х років», 
А. П. Ільченко, бакалавр історії, випускниця ОНУ імені І. І. Меч-
никова; Е. П. Петровський, кандидат історичних наук, доцент; 
доцент кафедри історії України історичного факультету ОНУ 
імені І. І. Мечникова

«Незламані: в боротьбі за життя і науку», К. А. Казакова, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри зв’язків з громадськістю та ре-
клами Сиктивкарського державного університету

«Одеський період життя і науково-педагогічної діяльності про-
фесора Ю. П. Мірюти», В. А. Кузнєцов, кандидат історичних на-
ук, науковий співробітник Центру наукових досліджень з історії 
освіти, науки і техніки імені В. І. Липського (Одеса)

«Репресивні дії політичних режимів відносно вчених-істориків 
Одеси в 1917–1953 роках», В. В. Левченко, кандидат історич-
них наук, старший викладач кафедри українознавства та іно-
земних мов Одеського національного морського університету

«Репресовані вчені у ВТТ ГУЛАГу на території Комі АРСР», Л. А. Мак-
симова, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри іс-
торії Росії і зарубіжних країн Сиктивкарського державного уні-
верситету

«Тоталітарна держава у боротьбі з церковними істориками: до-
лі О. О. Дмітрієвського (1859–1929) та І. І. Соколова (1865–
1939)», Л. Ю. Медовкіна, кандидат історичних наук, доцент ка-
федри міжнародних відносин та зовнішньої політики Доне-
цького національного університету

«Одеський державний університет як об’єкт радянської репресив-
ної політики в 1930-х роках», Е. П. Петровський, кандидат істо-
ричних наук, доцент; доцент кафедри історії України історично-
го факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (Одеса)
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«Майстер книги: пам’яті Бориса Генріховича Крейцера», А. Я. Ра-
зумов, старший науковий співробітник Російської національної 
бібліотеки, керівник Центру «Возвращенные имена (Повернуті 
імена)» при РНБ (Санкт-Петербург)

«Геополітичний ізгой: Іван Іванович Дусинський», В. В. Самодурова, 
головний бібліограф наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечни-
кова

«Вчені Одеси — жертви ідеологічних кампаній 1946–1953 ро-
ків», Д. П. Урсу, доктор історичних наук, професор; професор 
кафедри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ 
імені І. І. Мечникова

«Автобіографізм української дисидентської публіцистики (за ма-
теріалами творів Михайла Гориня)», М. Р. Шелія, бакалавр філо-
логії, випускниця ОНУ імені І. І. Мечникова

Стендові доповіді студентів:
«Постать і творчість Миколи Руденка (1920–2004)», І. В. Косюга, 

студентка 2-го курсу філологічного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

«Український спецконтингент у ВТК-36 (за матеріалами музею-
табору «Перм-36»)», М. А. Пугіна, А. Ю. Кондрашова, студентки 
2-го курсу філософсько-соціологічного факультету Пермського 
державного національного дослідницького університету

Додаткові джерела:
www.memo.ru — Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне і 
благодійне товариство «Меморіал» (Москва)

http://visz.nlr.ru/project/index.html — Центр «Возвращенные имена» 
(«По вернуті імена») при Російській національній бібліотеці (Санкт-Пе-
тербург)

www.reabit.org.ua — Головна редакційна колегія науково-докумен таль-
ної серії «Реабілітовані історією» (Київ)

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

25 червня (вівторок)
День дружби та єднання слов’ян

Круглий стіл
«Стратегії пам’яті. Меморіали»

10.00–12.45, 14.00–17.00
Зала 2-го поверху

Веде засідання Олексій Олександрович Каменських
Секретар — Віра Сергіївна Бойко

Питання для обговорення:
1. Роль історичної пам’яті в сучасному суспільстві, переосмислен-

ня минулого, деміфологізація і нова міфологізація суспільної 
свідомості.

2. Проблеми засвідчення (свідоцтва), трансляції історичних фак-
тів про репресії, терор, геноцид та сприйняття їх сучасним сус-
пільством.

3. Шляхи і способи відновлення історичної пам’яті та спадкоєм-
ності поколінь.

4. Проблеми доступу до архівних та інших першоджерел з історії 
тоталітаризму і репресій, їх розсекречення та оприлюднення.
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5. Меморіали: пам’ятні місця, музеї, цвинтарі, братські могили, 
пам’ятники: проблеми їх створення і збереження; їхнє місце в 
сучасному суспільстві.

6. Таємниці місць масових розстрілів і могильників репресова-
них: проблеми їх пошуку, розкопок, ексгумації, перепоховання 
останків жертв репресій і війн та увічнення їхньої пам’яті.

7. Меморіали: персональні долі репресованих, документи, матері-
али, електронні бази даних.

8. Роль інформаційних технологій у збереженні, систематизації, 
широкому оприлюдненні історичної інформації, в тому числі 
про масові репресії в тоталітарних державах та інші злочини 
проти людства і людяності.

Учасники:
Олексій Андрійович Бабій (Красноярськ)
Віра Сергіївна Бойко (Одеса)
Володимир Михайлович В’ятрович (Київ)
Інна Володимирівна Голубович (Одеса)
Євген Юхимович Захаров (Харків)
Неллі Адольфівна Іванова-Георгієвська (Одеса)
Віктор Михайлович Кириллов (Нижній Тагіл)
Ірина Андріївна Когут (Львів)
Марина Орестівна Кульчицька (Львів)
Марія Іллівна Мілова (Одеса)
Ганна Олександрівна Місюк (Одеса)
Лідія Семенівна Савкова (Одеса)
Світлана Леонідівна Чачко (Одеса)
Тимофій Миколайович Черопіта (Одеса)
Ганна Сергіївна Шапіро (Одеса)
Марія Ревазівна Шелія (Одеса)
Оксана Григорівна Шупта-В’язовська (Одеса)

Андрій Іванович Амонс (Київ)
Марина Едуардівна Громова (Київ)
Ігор Ярославович Дерев’яний (Львів)
Ірина Володимирівна Єзерська (Львів)
Олексій Олександрович Каменських (Перм)
Анджей Кола (Торунь, Польща)

Анатолій Якович Разумов (Санкт-Петербург)
Валерій Олексійович Філімоніхін (Київ)
Юрій Ігорович Щур (Запоріжжя)

Студенти:
Ліліт Арменівна Бегларян (Одеса)
Анастасія Юріївна Кондрашова (Перм)
Ірина Валеріївна Косюга (Одеса)
Марина Андріївна Пугіна (Перм)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

«Історико-правові експедиції: співпереживання як інструмент де-
міфологізації», О. А.  Бабій, голова Красноярського товариства 
«Меморіал»

«Категорія І. Канта як підстава Нюрнберзького процесу: поняття 
людяності», В. С. Бойко, магістр філософії, випускниця філософ-
ського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Правда і брехня в архівах КДБ. Спроба критичного аналізу дже-
рел із   сховищ радянських спецслужб», В. М. В’ятрович, канди-
дат історичних наук, голова вченої ради Центру досліджень ви-
звольного руху (Київ)

«Засвідчення (свідоцтва) як культурна практика і як об’єкт дослі-
дження», І. В. Голубович, доктор філософських наук, доцент, про-
фесор кафедри філософії природничих факультетів філософ-
ського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Кваліфікація злочинів комуністичного режиму: геноцид і злочин 
проти людяності», Є. Ю. Захаров, кандидат технічних наук, го-
лова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, 
директор Харківської правозахисної групи, член Українського 
центру Міжнародного ПЕН-клубу (Харків)

«Седиментації смислів в культурі та відповідальність пам’яті», Н. А. 
Іванова-Георгієвська, старший викладач кафедри філософії та 
основ загальногуманітарного знання філософського факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова

«Програми увічнення пам’яті жертв політичних репресій і проект 
єдиного електронного банку даних «Возвращенные имена» 
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(«Повернуті імена»)», В. М. Кириллов, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії, теорії та методики навчан-
ня Нижньотагільської державної соціально-педагогічної академії

«Книги пам’яті жертв політичних репресій: історіографія та мето-
дологія», В. М. Кириллов, доктор історичних наук, професор, за-
відувач кафедри історії, теорії та методики навчання Нижньота-
гільської державної соціально-педагогічної академії

«Діяльність товариства «Меморіал» та проблеми патріотичного 
виховання», В. М. Кириллов, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії, теорії та методики навчання Нижньо-
тагільської державної соціально-педагогічної академії

«Відкритий доступ до архівної інформації: експертний та регіо-
нальний виміри», І. А. Когут, магістр соціології, науковий спів-
робітник Центру досліджень визвольного руху (Львів)

«Художній твір як «свідок» історії», М. О. Кульчицька, кандидат 
філологічних наук, доцент; доцент кафедри українознавства 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

«Подолання тоталітарного минулого як соціокультурна проблема 
перехідного суспільства», М. І. Мілова, доктор політичних наук, 
доцент, професор кафедри політології Інституту соціальних на-
ук ОНУ імені І. І. Мечникова

«Актуальні проблеми трансляції та сприйняття історії репресій в 
СРСР», Г. О. Місюк, старший науковий співробітник Одеського лі-
тературного музею

«Художня інтерпретація Голокосту очима сучасника (романи Р. Га-
рі)», Л. С. Савкова, кандидат філологічних наук, доцент; доцент 
кафедри зарубіжної літератури факультету романо-германської 
філології ОНУ імені І. І. Мечникова

«Травматичний стрес і посттравматичне зростання у тих, хто пе-
режив Голокост», С. Л. Чачко, кандидат психологічних наук, до-
цент; доцент кафедри загальної психології та психології розви-
тку особистості Інституту математики, економіки і механіки ОНУ 
імені І. І. Мечникова

«Проблема розкриття сутності тоталітаризму в сучасній шкільній 
освіті», Т. М. Черопіта, аспірант кафедри культурології філософ-
ського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Чи можливе подолання «події-на-межі»: Вирок і Примирення», 
Г. С. Шапіро, аспірантка кафедри філософії природничих фа-
культетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Автобіографізм української дисидентської публіцистики (за ма-
теріалами творів Михайла Гориня)», М. Р. Шелія, бакалавр філо-
логії, випускниця ОНУ імені І. І. Мечникова

«Осмислення результатів тоталітаризму в романі Юрія Щербака 
«Час смертохристів» (2011 рік видання)», О. Г. Шупта-В’язов-
ська, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
української літератури філологічного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

«Політичні репресії на Україні 1937–1941 років (таємні сторінки 
української історії)», А. І. Амонс, в 1990-ті роки начальник від-
ділу реабілітації військової прокуратури Центрального регіону 
України, старший помічник військового прокурора регіону (Київ)

«Печатки з Биківнянських поховань», А. І. Амонс, в 1990-ті роки 
начальник відділу реабілітації військової прокуратури Цен-
трального регіону України, старший помічник військового про-
курора регіону (Київ)

«Національний меморіал „Биківнянські могили“», М. Е. Громова, ге-
неральний директор Національного історико-меморіального 
заповідника «Биківнянські могили» (Київ)

«Система таборів спеціального призначення («особлагів») як ін-
струменту боротьби радянської влади проти учасників україн-
ського визвольного руху (1948–1954)», І. Я. Дерев’яний, стар-
ший науковий співробітник національного музею-меморіалу 
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів)

«Самоспалення як форма індивідуального протесту в умовах то-
талітаризму», І. В. Єзерська, зберігач фондів національного му-
зею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонць-
кого» (Львів)

«Пермський фрагмент ГУЛАГу: «сучасне минулого» (до постановки 
проблеми)», О. О. Каменських, кандидат філософських наук, до-
цент кафедри історії філософії Пермського державного націо-
нального дослідницького університету
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«The Katyn massacre in the light of archaeological-exhumation works 
performed in secret NKVD burial grounds in Kharkiv (Piatykhatky) 
and Kiev (Bykivnia)» (Катиньський злочин у світлі археологіч  но-
ексгумаційних робіт, виконаних в таємних похованнях НКВС 
в Харкові (П’ятихатки) і Києві (Биківня)», А. Кола, доктор наук, 
професор; Інститут археології університету імені Миколи Ко-
перника (Торунь, Польща)

«Левашовський меморіальний цвинтар», А. Я. Разумов, старший 
науковий співробітник Російської національної бібліотеки, ке-
рівник Центру «Возвращенные имена» («Повернуті імена») при 
РНБ (Санкт-Петербург)

«Спецділянка НКВС УРСР (1937–1941) — місце таємного похо-
вання жертв часів політичних репресій у 9-му, 20-му кварта-
лах Биківнянського лісу міста Києва», В. О. Філімоніхін, вчений 
секретар національного історико-меморіального заповідника 
«Биківнянські могили» (Київ)

«Пам’ять про тоталітаризм в пам’ятках історії Запорізької області», 
Ю. І. Щур, кандидат історичних наук, директор Запорізького об-
ласного центру охорони культурної спадщини (Запоріжжя)

Стендові доповіді студентів:
«Геноцид ХХ століття (на матеріалах геноциду вірмен 1915–1923 

років та геноциду євреїв у роки Другої світової війни)», Л. А. Бе-
гларян, абітурієнт економіко-правового факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова

«Український спецконтингент у ВТК-36 (за матеріалами музею-та-
бору «Перм-36»)», М. А. Пугіна, А. Ю. Кондрашова, студентки 2-го 
курсу філософсько-соціологічного факультету Пермського дер-
жавного національного дослідницького університету

«Постать і творчість Миколи Руденка (1920–2004)», І. В. Косюга, 
студентка 2-го курсу філологічного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Додаткові джерела:
Агамбен Дж. Apostolos (из кн. «Оставшееся время: Комментарии к По-
сланию к римлянам») // Новое литературное обозрение. — 2000. — № 46. 
(Електронна версія: http://magazines.russ.ru/nlo/2000/46/agamben.html)

Ассман А. Трансформация нового режима времени // Новое литератур-
ное обозрение. — 2012. — № 116. (Електронна версія: http://magazines.
russ.ru/nlo/2012/116/a4.html)

Кассен Б. Амнистия и прощение: о разделительной полосе между эти-
кой и политикой. [Електронний ресурс] http://gefter.ru/archive/6260

Немцев М. О политике раскаяния и о тех, кто не раскаивается. Коммен-
тарий к статье Барбары Кассен «Амнистия и прощение: о разделитель-
ной полосе между этикой и политикой». [Електронний ресурс] http://
gefter.ru/archive/6324

Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, 
М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
1999. — С. 17–50. (Електронна версія: http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory- 
Nora.html)

Україна модерна (Пам’ять як поле змагань). — Ч. 15(4). — Київ, 2009. — 
354 с. (Електронна версія: www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um)

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновен-
ный запас. 2005. № 2–3 (40–41). (Електронна версія: http://magazines.
russ.ru/nz/2005/2/ha2.html)

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. — М.: Новое издательство, 2007. 
— С. 318–342. (Див.: http://abuss.narod.ru/Biblio/polis/halbwachs3.htm)

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.
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 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Науково-документальна серія книг «Реабілітовані 

історією»: проблеми та перспективи роботи»
Пам’яті академіка НАН України  

Петра Тимофійовича Тронька присвячується

Організатори — Головна редколегія серії,  
Інститут історії України НАН України
25 червня, 10.00–12.45, 14.00–17.00

К. 300, 3-й поверх
Веде засідання Роман Юрійович Подкур

Секретар — Анастасія Петрівна Ільченко

Питання для обговорення:
1. Результати виконання робіт з підготування та видання науко-

во-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Їхня до-
ступність для наукового загалу та громадськості.

2. Проблеми у поточній науково-дослідній та пошуковій робо-
ті (доступ до джерел, організаційні перешкоди). Шляхи їхнього 
вирішення, можливі варіанти законодавчих пропозицій.

3. Перспективи подальшого розвитку науково-документальної 
програми «Реабілітовані історією», її інтеграція у міжнародні 
пошукові системи.

Учасники:
Київ

Роман Юрійович Подкур, відповідальний секретар Головної редко-
легії, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України

Олег Григорович Бажан, член Головної редколегії, кандидат історич-
них наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту істо-
рії України НАН України

Валерій Юрійович Васильєв, кандидат історичних наук, доцент, за-
відувач сектору Інституту історії України НАН України

Володимир Михайлович В’ятрович, кандидат історичних наук, голо-
ва вченої ради Центру досліджень визвольного руху

Львів
Василь Миколайович Савчак, керівник науково-редакційної групи 

«Реабілітовані історією. Львівська область», керівник видавни-
чого центру «Пам’ять»

Ірина Андріївна Когут, магістр соціології, науковий співробітник 
Центру досліджень визвольного руху

Миколаїв
Юрій Вадимович Котляр, член Миколаївської обласної редколегії 

науково-документальних та історико-меморіальних серій ви-
дань «Книга Пам’яті України» та «Реабілітовані історією», стар-
ший науковий редактор Миколаївського обласного центру по-
шукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності; док-
тор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чор-
номорського державного університету імені Петра Могили

Сергій Сергійович Макарчук, керівник Миколаївського обласного 
центру пошукових досліджень та редакції «Реабілітовані історі-
єю. Миколаївська область», доцент кафедри соціально-гумані-
тарних дисциплін Миколаївської філії Київського національно-
го університету культури і мистецтв

Одеса
Лідія Всеволодівна Ковальчук, член Одеської обласної редколегії 

«Реабілітовані історією. Одеська область», кандидат філологіч-
них наук, доцент, голова ради Академічного центру «Наука та 
освіта»

Едуард Петрович Петровський, відповідальний секретар Одеської 
обласної редколегії «Реабілітовані історією. Одеська область», 
кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри історії Укра-
їни історичного факультету Одеського національного універси-
тету імені І. І. Мечникова

Рівне
Руслана Петрівна Давидюк, завідувач наукової редакції науково-

редакційної групи Рівненської обласної редколегії «Реабіліто-
вані історією. Рівненська область», кандидат історичних наук, 
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доцент; доцент кафедри історії України Рівненського держав-
ного гуманітарного університету

Андрій Анатолійович Жив’юк, відповідальний секретар Рівненської 
обласної редколегії «Реабілітовані історією. Рівненська об-
ласть», голова науково-редакційної групи, кандидат історич-
них наук, доцент, завідувач кафедри історії Міжнародного еко-
номіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука

Хмельницький
Леонід Леонідович Місінкевич, заступник голови Хмельницької об-

ласної редколегії «Реабілітовані історією. Хмельницька об-
ласть», доктор історичних наук

Чернігів
Олена Володимирівна Лисенко, директор Пошукового агентства по 

створенню науково-документальних серій «Книга Пам’яті» та 
«Реабілітовані історією» Чернігівської області, аспірантка Ін-
ституту історії України НАН України

Додаткові джерела:
www.reabit.org.ua — Головна редакційна колегія науково-докумен таль-
ної серії «Реабілітовані історією»

www.history.org.ua — Інститут історії України Національної академії на-
ук України

http://avr.org.ua — Електронний архів українського визвольного руху

www.cdvr.org.ua — Центр досліджень українського визвольного руху

www.memory-book.org.ua — Пошукове агентство «Книга Пам’яті» та 
«Реабілітовані історією». Чернігівська область

http://media.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-51-34 — Сумсь-
ка науково-редакційна група «Реабілітовані історією. Сумська область»

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.

3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Тоталітарний дискурс в культурі»
25 червня, 10.00–12.45, 14.00–17.00

К. 400, 4-й поверх
Веде засідання Марк Ісаакович Найдорф

Секретар — Ірина Валеріївна Косюга

Питання для обговорення:
1. Тоталітаризм в аспекті культурних штудій. Що таке культуроло-

гічний підхід у вивченні тоталітаризму?
2. Історико-культурні підстави для виникнення тоталітаризму в ХХ 

столітті. Чому тоталітаризм — феномен тільки новітньої історії?
3. Національно-культурні особливості тоталітарних спільнот. Тота-

літаризм чи тоталітаризми?
4. Ідея культурної цілісності в тоталітарному втіленні. Кому і наві-

що знадобилась тоталітарна ідеологія?
5. Тоталітарний дискурс в культурі повсякденності сучасного ма-

сового суспільства. Чи може бути тоталітарна демократія?

Учасники:
Ірина Сергіївна Ванда (Київ)
Тетяна Юріївна Гранчак (Київ)
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Оксана Олександрівна Демура (Київ)
Олена Олексіївна Єфимова (Москва)
Алла Федосіївна Коваленко (Одеса)
Інна Іванівна Лісович (Казань)
Артур Худувич Маргулов (Донецьк)
Ірина Віталіївна Мацишина (Одеса)
Галина Сергіївна Мєднікова (Київ)
Марк Ісаакович Найдорф (Одеса)
Ірина Анатоліївна Пантелєєва (Донецьк)
Яніна Дмитрівна Пруденко (Київ)
Віра Володимирівна Самодурова (Одеса)
Людмила Лук’янівна Сауленко (Одеса)
Ганна Олександрівна Сидоренко (Вінниця)
Ірина Володимирівна Сидун (Одеса)
Сергій Петрович Симоненко (Одеса)
Віра Володимирівна Солодова (Одеса)
Катерина Володимирівна Сосніна (Київ)
Клара Вікторівна Ушакова (Одеса)
Вікторія Ігорівна Фокіна (Одеса)
Олена Андріївна Шановська (Одеса)

Студенти:
Тетяна Анатоліївна Мельник (Одеса)
Катерина Григорівна Молчан (Одеса)
Вікторія Сергіївна Павленко (Одеса)
Лідія Валеріївна Сокрута (Перм)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

«Репрезентація тоталітарної екзистенції людини в кінематографі 
ХХІ століття», І. С. Ванда, старший викладач і аспірантка кафедри 
культурології Інституту філософської освіти і науки Національ-
ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ)

«Ідеологічна функція бібліотеки в контексті діалектичного взаємо-
зв’язку політичного режиму і політичної комунікації», Т. Ю. Гран-
чак, кандидат історичних наук, завідувач відділу політологічно-
го аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів державної влади Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського (Київ)

«Міфологічно-релігійне цитування в художній культурі радянсько-
го мистецтва тоталітарного періоду», О. А. Демура, аспірантка 
кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки На-
ціонального педагогічного університету імені М. П. Драгомано-
ва (Київ)

«З історії ігрової культури довоєнної Одеси: Єфим Маркович Мін-
скін та одеська ігротека», О. О. Єфимова, кандидат педагогіч-
них наук, співробітник Московського міського Палацу дитя-
чої (юнацької) творчості

«Образ українського інтелігента-дисидента в комунікативних на-
мірах «товстого» журналу (на прикладі публіцистики журналу 
«Вітчизна»)», А. Ф. Коваленко, кандидат філологічних наук, до-
цент; доцент кафедри журналістики філологічного факультету 
ОНУ ім. І. І. Мечникова

«Репрезентація образу вченого і наукових практик у радянській та 
пострадянській культурах», І. І. Лісович, кандидат філологічних 
наук, доцент; доцент кафедри філософії та культурології Казан-
ського державного університету культури і мистецтв

«Діяльність ассирійських театральних гуртків в Україні у 1920–
1930-х роках як спосіб радянізації», А. Х. Маргулов, кандидат 
історичних наук, доцент; доцент кафедри української філології 
і культури Донецького національного університету

«Фабрика омани в умовах антропоморфізму існування речей», І. В. 
Мацишина, кандидат політичних наук, доцент кафедри журна-
лістики філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Ціннісний світ людини тоталітарного суспільства», Г. С. Мєднікова, 
доктор філософських наук, професор; професор кафедри куль-
турології Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова (Київ)

«Культура тоталітаризму», М. І. Найдорф, кандидат філософських 
наук, доцент; доцент кафедри культурології та мистецтвознав-
ства Одеського національного політехнічного університету

«Ancient Sparta: cultural “totalitarianism” or conservatism of tradi-
tions» («Антична Спарта: культурний «тоталітаризм» чи консер-
ватизм традиції»), І. А. Пантелєєва, доктор філософських наук, 
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доцент, професор кафедри іноземних мов та кафедри філосо-
фії Донецького національного університету економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського

«Демократичність нових медіа. Медіакультура як художній про-
стір», Я. Д. Пруденко, кандидат філософських наук, доцент і док-
торант кафедри культурології Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова (Київ)

«Геополітичний ізгой: Іван Іванович Дусинський», В. В. Самодурова, го-
ловний бібліограф наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова

«Тоталітарний сміх в міфологічній проекції», Л. Л. Сауленко, канди-
дат філологічних наук, доцент, директор Одеського музею за-
хідного і східного мистецтва

«Формування радянського менталітету засобами масової культу-
ри в УРСР в роки непу», Г. О. Сидоренко, аспірантка кафедри іс-
торії України Інституту магістратури, аспірантури, докторантури 
Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцю-
бинського

«Діяльність засобів масової інформації в тоталітарному суспіль-
стві — прогрес чи гальмування розвитку суспільства?», І. В. Сі-
дун, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри жур-
налістики філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Тоталітаризм як різновид культури сорому в умовах «атомізації» 
суспільства», С. П. Симоненко, кандидат філософських наук, до-
цент; доцент кафедри філософії, історії та політології Одеського 
національного економічного університету

«Образ «ворога народу» в музейному середовищі Одеси в 1930-
ті роки», В. В. Солодова, кандидат історичних наук, директор 
Одеського історико-краєзнавчого музею

«Радянський та західний туризм на сторінках журналу «На суше и 
на море» (1929–1933)», К. В. Сосніна, аспірантка кафедри істо-
рії Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

«Проблема інтелігенції в тоталітарному суспільстві», К. В. Ушакова, 
кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри куль-
турології філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Індивідуальний мультикультуралізм як спосіб подолання тоталі-
таризму», В. І. Фокіна, магістр політології та магістр філософії, 
випускниця ОНУ імені І. І. Мечникова

«Механізми політизації культурної сфери радянського суспільства 
у повоєнний період (1946–1985 роки)», О. А. Шановська, кан-
дидат історичних наук, доцент кафедри політології Одеського 
національного політехнічного університету

Стендові доповіді студентів:
«Мистецтво в тоталітарній системі координат», Т. А. Мельник, сту-

дентка 3-го курсу Інституту соціальних наук (кафедра міжна-
родних відносин) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Влада моди як естетичний тоталітаризм», К. Г. Молчан, студент-
ка 3-го курсу Інституту промислових технологій, дизайну й ме-
неджменту Одеського національного політехнічного універ-
ситету

«Культура дитинства в умовах масовізації свідомості», В. С. Пав-
ленко, студентка 5-го курсу філософського факультету (кафедра 
культурології) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Бездуховність є крок до тоталітаризму», Л. В. Сокрута, студентка 
3-го курсу філософсько-соціологічного факультету Пермського 
державного національного дослідницького університету

Додаткові джерела:
Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк полити-
ки свободы. Глава 4. Искушения тоталитаризма. [Електронний ресурс] 
http://sbiblio.com/biblio/archive/darendorf_sov/02.aspx

Аверинцев С. С. Преодоление тоталитаризма как проблема: попыт-
ка ориентации. [Електронний ресурс] http://magazines.russ.ru/novyi_
mi/2001/9/averin.html

Грайфер Э. Из посттоталитарного опыта. [Електронний ресурс] www.
berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer7/Grajfer1.php

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
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5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-
ступаючого.

6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-
рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Наука — освіта — педагогіка: 

нова раціональність та подолання інтенцій тоталітаризму»
25 червня, 10.00–12.45, 14.00–17.00

К. 500, 5-й поверх
Веде засідання Світлана Олександрівна Черепанова

Секретар — Тимофій Миколайович Черопіта

Питання для обговорення:
1. Онтологічно-ціннісні основи освіти і дискурс влади.
2. Феномен університету і тоталітаризм; межі опору тоталітаризму 

в університетському просторі: драма лояльного розуму.
3. Формування громадянського суспільства і правової держави. 

Шляхи подолання авторитарних методів в освіті й вихованні. 
Роль сім’ї, дошкільних установ, школи, позашкільного середови-
ща, співвідношення їхніх функцій. Переваги і недоліки уніфіко-
ваної системи виховання, яка контролюється державою.

4. Освіта як система, що самоорганізується. «Науки про приро - 
ду» — «науки про людину» — «науки про культуру» — тип науко-
вої раціональності в просторі глобальної комунікативної взає-
мо дії. Дихотомія «свій — чужий».

5. Системне рішення проблеми «наука — університет», фундамен-
талізація освіти, кардинальна переорієнтація наукового забез-
печення освіти в Україні та європейські виклики.

6. Онтологічне конституювання філософії освіти як філософії лю-
дини. Специфіка світовідношення, культура і тип особистості: 
індивідуалістичний (Захід), колективістський (Схід). Людино-
мірність педагогічної діяльності. Гуманітарія і сучасний тип пе-
дагога як «суб’єкта культури». Оптимізація педагогічної діяль-
ності в Україні: гуманітарно-праксеологічний підхід.

7. Актуалізація підготовки педагогів «гуманітарно-освічених»; ви-
ща школа — єдність «навчання — науки — культури; наукова уста-
нова і незалежний центр наукової думки нації» (В. Вернадський).

Учасники:
Олексій Андрійович Бабій (Красноярськ)
Поліна Іванівна Барвінська (Одеса)
Віталій Григорович Безрогов (Москва)
Наталія Валеріївна Герасимюк (Одеса)
Михайло Григорович Гордієнко (Ірпінь)
Олег Борисович Дьомін (Одеса)
Оксана Андріївна Довгополова (Одеса)
Олена Олексіївна Єфимова (Москва)
Віктор Вікторович Зінченко (Київ)
Михайло Євстахович Зубрицький (Дрогобич)
Карина Ацамазовна Казакова (Сиктивкар)
В’ячеслав Олександрович Кузнєцов (Одеса)
Світлана Леонідівна Кузьміна (Сімферополь)
Валерій Валерійович Левченко (Одеса)
Інна Іванівна Лісович (Казань)
Наталія Миколаївна Лупак (Тернопіль)
Любов Анатоліївна Максимова (Сиктивкар)
Олександр Євгенович Музичко (Одеса)
Едуард Петрович Петровський (Одеса)
Ельвіра Германівна Плесська (Одеса)
Віра Володимирівна Самодурова (Одеса)
Сергій Григорович Секундант (Одеса)
Вікторія Анатоліївна Суковата (Харків)
Дмитро Павлович Урсу (Одеса)
Світлана Олександрівна Черепанова (Львів)
Тимофій Миколайович Черопіта (Одеса)
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Студенти:
Юлія Валеріївна Іорданова (Донецьк)
Вікторія Сергіївна Павленко (Одеса)
Ксенія Олександрівна Петко (Одеса)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

«Історико-правові експедиції: співпереживання як інструмент де-
міфологізації», О. А. Бабій, голова Красноярського товариства 
«Меморіал»

«Наука в умовах партійного контролю: політика СЄПН 50–60 ро-
ків ХХ століття в сфері східноєвропейських досліджень», П. І. 
Барвінська, кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри 
нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

«Шкільний підручник 1930-х років, або Діти на просторі тоталі-
тарного режиму», В. Г. Безрогов, доктор педагогічних наук, до-
цент, головний науковий співробітник Інституту теорії та історії 
педагогіки Російської академії освіти (Москва)

«Г. Й. Потапенко — видатний вчений та „ворог народу“», Н. В. Ге-
расимюк, аспірантка кафедри ботаніки біологічного факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова

«Політична соціалізація як засіб виховання громадянської зрілос-
ті особи», М. Г. Гордієнко, кандидат політичних наук, доцент; до-
цент кафедри філософії та політології Національного універси-
тету державної податкової служби України (Ірпінь)

«Провінційна радянська історична наука в умовах тоталітаризму», 
О. Б. Дьомін, доктор історичних наук, професор, завідувач кафе-
дри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова

«Інтелектуальна контрабанда як спосіб існування інтелектуала у 
тоталітарному просторі», О. А. Довгополова, доктор філософ-
ських наук, доцент, професор кафедри філософії природничих 
факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«З історії ігрової культури довоєнної Одеси: Єфим Маркович Мін-
скін і одеська ігротека», О. О. Єфимова, кандидат педагогіч-

них наук, співробітник Московського міського Палацу дитячої 
(юнацької) творчості

«Українські ідеологеми тоталітаризму: громадянська інституаліза-
ція націотворення, патріотизму і державотворчості між Сцил-
лою етноцентризму і Харибдою корпоративності», В. В. Зінчен-
ко, доктор філософських наук, професор, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти Національної академії пе-
дагогічних наук України (Київ)

«Суспільно-політичні погляди Івана Франка в контексті ХХІ століт-
тя», М. Є. Зубрицький, науковий співробітник Інституту франко-
знавства Дрогобицького державного педагогічного університе-
ту імені Івана Франка

«Незламані: в боротьбі за життя і науку», К. А. Казакова, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри зв’язків з громадськістю і ре-
клами Сиктивкарського державного університету

«Одеський період життя і науково-педагогічної діяльності про-
фесора Ю. П. Мірюти», В. А. Кузнєцов, кандидат історичних на-
ук, науковий співробітник Центру наукових досліджень з історії 
освіти, науки і техніки імені В. І. Липського

«Методологія радянської педагогіки: гра в науку з тоталітарною 
ідеологією», С. Л. Кузьміна, доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки Таврійського національного уні-
верситету імені В. І. Вернадського (Сімферополь)

«Репресивні дії політичних режимів відносно вчених-істориків 
Одеси в 1917–1953 роки», В. В. Левченко, кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри українознавства та іноземних 
мов Одеського національного морського університету

«Репрезентація образу вченого і наукових практик у радянській і 
пострадянській культурах», І. І. Лісович, кандидат філологічних 
наук, доцент; доцент кафедри філософії та культурології Казан-
ського державного університету культури і мистецтв

«Освітні технології в тоталітарній державі», Н. М. Лупак, кандидат 
філологічних наук, доцент; доцент кафедри педагогічної май-
стерності та освітніх технологій Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

«Репресовані вчені у ВТТ ГУЛАГу на території Комі АРСР», Л. А. Мак-
симова, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
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історії Росії та зарубіжних країн Сиктивкарського державного 
університету

«Історична думка як засіб спротиву авторитаризму та тоталітариз-
му: південноукраїнський контекст», О. Є. Музичко, кандидат іс-
торичних наук, доцент; доцент кафедри історії України історич-
ного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Одеський державний університет як об’єкт радянської репресив-
ної політики в 1930-х роках», Е. П. Петровський, кандидат істо-
ричних наук, доцент; доцент кафедри історії України історично-
го факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«До питання про причини неспроможності національно-культур-
ної політики СРСР в 1920–1930-х роках (на прикладі німець-
ких учбових закладів)», Е. Г. Плесська, кандидат історичних наук, 
доцент, член Міжнародної асоціації дослідників історії і культу-
ри російських німців, член Ради німців України (Одеса)

«Геополітичний ізгой: Іван Іванович Дусинський», В. В. Самодурова, го-
ловний бібліограф наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова

«Система вищої освіти в умовах трансформації тоталітарного сус-
пільства», С. Г. Секундант, кандидат філософських наук, доцент, 
завідувач кафедри філософії і основ загальногуманітарного 
знання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Формування тоталітарної мови і мислення у Третьому рейху (на 
матеріалі «Записок філолога» В. Клемперера)», В. А. Суковата, 
доктор філософських наук, професор; професор кафедри теорії 
культури і філософії науки Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна

«Вчені Одеси — жертви ідеологічних кампаній 1946–1953 років», 
Д. П. Урсу, доктор історичних наук, професор; професор кафе-
дри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені 
І. І. Мечникова

«Філософія освіти як подолання тоталітаризму: гуманітарно-куль-
туротворчий вектор», С. О. Черепанова, доктор філософських на-
ук, доцент, викладач культурології педагогічного коледжу Львів-
ського національного університету імені Івана Франка

«Проблема розкриття сутності тоталітаризму в сучасній шкільній 
освіті», Т. М. Черопіта, аспірант кафедри культурології філософ-
ського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Стендові доповіді студентів:
«Повсякденне життя української наукової інтелігенції на початку 

ХХ століття та в 1920–1930-ті роки: аналіз епістолярної спад-
щини науковців», Ю. В. Іорданова, студентка 3-го курсу історич-
ного факультету Донецького національного університету

«Культура дитинства в умовах масовізації свідомості», В. С. Пав-
ленко, студентка 5-го курсу філософського факультету (кафедра 
культурології) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Жанр «критика буржуазної ідеології» в радянській філософії (на 
прикладі аналізу праць Х. Ортеґі-і-Ґассета радянськими науков-
цями в кінці 1960-х — 1970-х роках)», К. О. Петко, студентка 
4-го курсу філософського факультету (кафедра філософії при-
родничих факультетів) ОНУ імені І. І. Мечникова

Додаткові джерела:
Вернадский В. И. О науке. Научная деятельность. Научное образование. 
— СПб., 2002. — Т. 2. — 600 с.
Кримський С. Б. Запити філософських смислів. — К.: Парапан, 2003. — 
240 с.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека 
с природой: пер. с англ. Ю. А. Данилова. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.
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 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

26 червня (середа)
Міжнародний день на підтримку жертв тортур

Круглий стіл
«Сучасні проблеми правозахисної діяльності»

10.00–12.45, 14.00–17.00
К. 300, 3-й поверх

Веде засідання Євген Юхимович Захаров
Секретар — Ольга Феліксівна Гольд

Питання для обговорення:
1. Державна політика у галузі прав людини: реальність чи фікція?
2. Чи можлива взаємодія правозахисних організацій і держави?
3. Правозахисна й політична діяльність: сумісні чи ні? Їхня поді-

бність та відмінність.
4. Принципи правозахисної активності.
5. Найбільш грубі порушення прав людини у сучасному світі: кри-

терії оцінки.
6. Політичні переслідування на пострадянському просторі.
7. Як зробити судову систему справедливою й незалежною? Чи це 

можливо?
8. Права людини та вибори.
9. Освітні програми у сфері прав людини.

Учасники:
Віктор Володимирович Аксючиць, філософ, доцент Державної Ака-

демії слов’янської культури (Москва)
Анатолій Михайлович Бойко, голова Одеської обласної організа-

ції Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців 
України»

Ігор Васильович Бринош, юрисконсульт Одеської обласної органі-
зації Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців 
України»

Ольга Феліксівна Гольд, кандидат філософських наук, співробітник 
Центру компаративістських досліджень ОНУ імені І. І. Мечникова

Євген Юхимович Захаров, кандидат технічних наук, голова правлін-
ня Українського Ґельсинського союзу по правам людини, дирек-
тор Харківської правозахисної групи, член Українського центру 
Міжнародного ПЕН-клубу (Харків)

Сергій Григорович Секундант, кандидат філософських наук, доцент, 
завідувач кафедри філософії та основ загальногуманітарного 
знання філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Олег Анатолійович Чуваков, кандидат юридичних наук, доцент; до-
цент кафедри кримінального права, кримінального процесу і 
криміналістики економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

 
Студенти ОНУ імені І. І. Мечникова:

Юлія Геннадіївна Золотайко, 1-й курс економіко-правового фа-
культету

Ірина Валеріївна Косюга, 2-й курс філологічного факультету
Олена Андріївна Садова, 4-й курс Інституту соціальних наук
Юлія Андріївна Садова, 4-й курс Інституту соціальних наук
Марія Ревазівна Шелія, бакалавр філології, випускниця ОНУ імені 

І. І. Мечникова

Надані матеріали:
О. Ф. Гольд. «Роль американських правозахисних організацій у про-

тистоянні тоталітаризму»
Є. Ю. Захаров. «Державна політика щодо прав людини в Украї-

ні в 2012 році (State Policy on Human Rights in Ukraine in 2012)»
Є. Ю. Захаров. «Завдання, функції, права і принципи діяльності 

правозахисних організацій»
Є. Ю. Захаров. «Принципи діяльності правозахисних організацій»

Стендові доповіді студентів: 
Ю. Г. Золотайко. «Дисидентський рух в Україні: правові аспекти»
І. В. Косюга. «Постать і творчість Миколи Руденка (1920–2004)»
О. А. Садова. «Формування громадянського суспільства як елемент 

відходу від тоталітарного минулого: світовий досвід та україн-
ські реалії»

Ю. А. Садова. «Еволюція політичного режиму пострадянських тота-
літарних суспільств»
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М. Р. Шелія. «Автобіографізм української дисидентської публіцис-
тики: за матеріалами творів Михайла Гориня (1930–2013)»

Додаткові джерела:
www.memo.ru — Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та 
благодійне товариство «Меморіал» (Москва)

www.cdvr.org.ua — Центр досліджень визвольного руху (Львів)

http://khpg.org — портал «Права людини в Україні» (Харків)

http://archive.khpg.org — віртуальний музей та архів історії дисидент-
ського руху в Україні (Харків)

http://library.khpg.org — електронна бібліотека по правам людини

http://izbirkom.od.ua — «Вибірком: влада під контролем виборців». Не-
залежний інформаційний ресурс виборців (Одеса)

http://izbirkom.od.ua/content/view/6205/27 — в Одеській області прой-
шов Всеукраїнський день безкоштовної правової допомоги

http://dep.od.ua/dep/index.html — «Твій місцевий депутат»: сайт Одесь-
кої обласної організації Комітету виборців України

http://dep.od.ua/dep/yzdanyj_odes — видання Одеської обласної органі-
зації Комітету виборців України

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Посттоталітарне суспільство і авторитаризм:  

альтернатива прогресу та стагнації»
26 червня, 10.00–12.45, 14.00–17.00

Зала 2-го поверху
Веде засідання Віктор Вікторович Зінченко

Секретар — Віра Сергіївна Бойко

Питання для обговорення:
1. Проблеми перехідного суспільства; варіанти векторів розвитку, 

не подолане минуле.
2. Сучасні прояви тоталітарності, їх причини та наслідки.
3. Осмислення тоталітарної екзистенції людини сучасною наукою 

та мистецтвом.
4. Привабливість тоталітарного суспільства для сучасної людини; 

причини ностальгії за тоталітарним минулим.
5. Ознаки авторитаризму в пострадянських державах; причини 

затребуваності авторитарної форми правління.
6. Проблема самоідентифікації особистості в сучасному світі.
7. Цензура та самоцензура в сучасному суспільстві.
8. Форми, засоби, шляхи подолання тоталітарності як в самій лю-

дині, так і в суспільстві в цілому.
9. Концепція прав людини та шляхи формування громадянського 

суспільства; актуальність проблеми політкоректності.
10. Роль міжнародного права і міжнародних організацій у процесі 

протистояння сучасним проявам тоталітаризму.
11. Концепція гуманізму: анахронізм чи перспектива XXI століття.

Учасники:
Анатолій Федорович Аблов (Одеса)
Юлія Олегівна Азарова (Харків)
Віктор Володимирович Аксючиць (Москва)
Надія Вікторівна Бевз (Харків)
Віра Сергіївна Бойко (Одеса)
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Ірина Сергіївна Ванда (Київ)
Володимир Михайлович В’ятрович (Київ)
Михайло Григорович Гордієнко (Ірпінь)
Тетяна Юріївна Гранчак (Київ)
Євген Юхимович Захаров (Харків)
Віктор Вікторович Зінченко (Київ)
Олексій Олександрович Каменських (Перм)
Олександр Сергійович Кирилюк (Одеса)
Лідія Віталіївна Кузнєцова (Санкт-Петербург)
Світлана Євгенівна Лупаренко (Харків)
Ірина Віталіївна Мацишина (Одеса)
Марк Йосифович Меєрович (Одеса)
Марія Іллівна Мілова (Одеса)
Олександр Євгенович Музичко (Одеса)
Світлана Володимирівна Овчаренко (Одеса)
Світлана Михайлівна Повторева (Львів)
Василь Васильович Попков (Одеса)
Яніна Дмитрівна Пруденко (Київ)
Віктор Петрович Савельєв (Львів)
Олена Василівна Симоненко (Київ)
Ірина Іванівна Старовойтова (Одеса)
Борис Григорович Херсонський (Одеса)
Тимофій Миколайович Черопіта (Одеса)
Михайло Олександрович Шабанов (Одеса)
Ганна Сергіївна Шапіро (Одеса)
Лариса Ісааківна Шрагіна (Одеса)
Оксана Василівна Яремчук (Одеса)

Студенти:
Світлана Сергіївна Голємбієвська (Одеса)
Володимир Миколайович Іванов (Одеса)
Ксенія Зіновіївна Стоянова (Одеса)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

«Фактор подолання сучасних проявів тоталітаризму», А. Ф. Аблов, 
кандидат філософських наук, доцент; доцент кафедри соціаль-

них теорій Інституту інноваційної післядипломної освіти ОНУ 
імені І. І. Мечникова

«Дерріда versus Фукуяма: чи наступив кінець історії, ідеології, по-
літики?», Ю.  О. Азарова, кандидат філософських наук, доцент; 
доцент кафедри теоретичної та практичної філософії Харків-
ського національного університету імені В. Н. Каразіна

«Ідеологічні манії», В. В. Аксючиць, доцент Державної Академії 
слов’янської культури (Москва)

«Трансформація мови сучасного тоталітарного суспільства», Н. В. 
Бевз, кандидат філософських наук, доцент; доцент кафедри ан-
глійської мови факультету іноземних мов Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна

«Категорія І. Канта як підстава Нюрнберзького процесу: поняття 
людяності», В. С. Бойко, магістр філософії, випускниця ОНУ іме-
ні І. І. Мечникова

«Репрезентація тоталітарної екзистенції людини в кінематографі 
ХХІ століття», І.  С. Ванда, старший викладач та аспірантка ка-
федри культурології Інституту філософської освіти і науки На-
ціонального педагогічного університету імені М. П. Драгомано-
ва (Київ)

«Правда і брехня в архівах КДБ. Спроба критичного аналізу дже-
рел із сховищ радянських спецслужб», В. М. В’ятрович, канди-
дат історичних наук, голова вченої ради Центру досліджень ви-
звольного руху (Київ)

«Політична соціалізація як засіб виховання громадянської зрілос-
ті особи», М. Г. Гордієнко, кандидат політичних наук, доцент; до-
цент кафедри філософії та політології національного універси-
тету державної податкової служби України (Ірпінь)

«Ідеологічна функція бібліотеки в контексті діалектичного вза є-
мозв’язку політичного режиму та політичної комунікації», Т. Ю. 
Гранчак, кандидат історичних наук, завідувач відділу політоло-
гічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпе-
чення органів державної влади Національної бібліотеки Украї-
ни імені В. І. Вернадського (Київ)

«Кваліфікація злочинів комуністичного режиму: геноцид і злочин 
проти людяності», Є. Ю. Захаров, кандидат технічних наук, го-
лова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, 
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директор Харківської правозахисної групи, член Українського 
центру Міжнародного ПЕН-клубу (Харків)

«Українські ідеологеми тоталітаризму: громадянська інституаліза-
ція націотворення, патріотизму і державотворчості між Сцил-
лою етноцентризму і Харибдою корпоративності», В. В. Зінчен-
ко, доктор філософських наук, професор, головний науковий 
співробітник Інституту вищої освіти Національної академії пе-
дагогічних наук України (Київ)

«Пермський фрагмент ГУЛАГу: «сучасне минулого» (до постановки 
проблеми)», О. О. Каменських, кандидат філософських наук, до-
цент кафедри історії філософії Пермського державного націо-
нального дослідницького університету

«Ознаки авторитаризму в сучасній Україні і демонтаж конституцій-
них демократичних засад держави», А. С. Кирилюк, доктор філо-
софських наук, професор, завідувач кафедри філософії Одесь-
кого філіалу Центру гуманітарної освіти НАН України

«Звірина самоідентифікація людини як реакція на тоталітаризм 
(російський кінематограф XXI століття)», Л. В. Кузнєцова, кан-
дидат філологічних наук, старший викладач кафедри російської 
мови як іноземної та методики її викладання філологічного фа-
культету Санкт-Петербурзького державного університету

«Гуманізм сучасного суспільства: свобода чи обмеження особис-
тості?», С. Є. Лупаренко, кандидат педагогічних наук, доцент, док-
торант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
фізико-математичного факультету Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

«Фабрика омани в умовах антропоморфізму існування речей», І. В. 
Мацишина, кандидат політичних наук, доцент кафедри журна-
лістики філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Тоталітаризм як аспект глобалізації», М. Й. Меєрович, керівник ла-
бораторії «ТРИЗ-педагогіка України» (Одеса); Л. І. Шрагіна, кан-
дидат психологічних наук, доцент; доцент кафедри соціальної 
та прикладної психології Інституту математики, економіки та 
механіки ОНУ імені І. І. Мечникова

«Подолання тоталітарного минулого як соціокультурна проблема 
перехідного суспільства», М. І. Мілова, доктор політичних наук, 
доцент, професор кафедри політології Інституту соціальних на-
ук ОНУ імені І. І. Мечникова

«Історична думка як засіб спротиву авторитаризму та тоталітариз-
му: південноукраїнський контекст», О. Є. Музичко, кандидат іс-
торичних наук, доцент; доцент кафедри історії України історич-
ного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Солідарні права людини і посттоталітарний синдром українсько-
го суспільства», С. В. Овчаренко, доктор філософських наук, про-
фесор; професор кафедри філософських та соціально-політич-
них наук Одеського регіонального інституту державного управ-
ління Національної академії державного управління при Пре-
зиденті України

«Гуманізм як ідеологія XXI століття», В. В. Попков, доктор політич-
них наук, доцент, професор кафедри політології Інституту соці-
альних наук ОНУ імені І. І. Мечникова

«Демократичність нових медіа. Медіакультура як художній про-
стір», Я. Д. Пруденко, кандидат філософських наук, доцент і док-
торант кафедри культурології національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова (Київ)

«Тоталітарні гримаси політкоректності», В. П. Савельєв, доктор со-
ціологічних наук, професор, академік Міжнародної кадрової 
академії; С. М. Повторева, доктор філософських наук, профе-
сор; професор кафедри філософії Національного університету 
«Львівська політехніка»

«Соціокультурні детермінанти політичної участі впливових лідерів 
України в умовах сучасного інформаційного суспільства», О. В. 
Симоненко, кандидат політичних наук, науковий співробітник 
служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів дер-
жавної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського (Київ)

«Релігійна ідентичність як проблема самовизначення особисто - 
сті в сучасному суспільстві», І. І. Старовойтова, кандидат фі-
лософських наук, доцент; доцент кафедри філософії природни-
чих факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Меч-
никова

«На руїнах епохи», Б. Г. Херсонський, кандидат медичних наук, до-
цент, в. о. професора, завідувач кафедри клінічної психології Ін-
ституту інноваційної післядипломної освіти ОНУ імені І. І. Меч-
никова, поет
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«Проблема розкриття сутності тоталітаризму в сучасній шкільній 
освіті», Т. М. Черопіта, аспірант кафедри культурології філософ-
ського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (Одеса)

«Homo totalitaricus як феномен у розвитку сучасного політичного 
процесу», М. О. Шабанов, старший викладач кафедри політології 
Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова

«Чи можливе подолання «події-на-межі»? Вирок і Примирення», 
Г. С. Шапіро, аспірантка кафедри філософії природничих фа-
культетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Психологічні основи створення консолідуючого національного 
міфу», О. В. Яремчук, кандидат психологічних наук, доцент; до-
цент кафедри соціальної та прикладної психології Інституту ма-
тематики, економіки і механіки ОНУ імені І. І. Мечникова

Стендові доповіді студентів:
«Художня фотографія Фелікси Ковальчик у контексті своєрідності 

життєвого і творчого шляху», С. С. Голємбієвська та К. З. Стоя-
нова, студентки 2-го курсу філософського факультету (кафедра 
культурології) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Свобода особистості: до історії відносин А. І. Куїнджі та Санкт-
Петербурзької Академії мистецтв», В. М. Іванов, студент 3-го 
курсу філософського факультету (кафедра культурології) ОНУ 
імені І. І. Мечникова (з/в), співробітник Одеського дому-музею 
М. К. Реріха

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Сім’я в сучасному світі: наслідки тоталітаризму  

і протистояння масовому суспільству»
Організатор — Батьківський комітет Одеської області  

«Батьки Одещини — за дітей»
26 червня, 10.00–12.45, 14.00–17.00

Зала 1-го поверху
Веде засідання Сергій Іванович Колесник
Секретар — Марія Борисівна Максимова

Питання для обговорення:
1. Роль і задача сім’ї в минулому, сучасності й майбутньому.
2. Інститут сім’ї в сучасному світі: різні підходи та концепції.
3. Антисімейні технології: причини та наслідки.
4. Ювенальна юстиція: історичний екскурс та сучасні тенденції.
5. Проблеми дошкільного виховання й розвитку.
6. Сім’я та школа — сучасні взаємовідносини й перспективи спів-

праці.
7. Позашкільна робота з дітьми та батьками як засіб формування 

соціального імунітету.
8. Відеоінтерв’ю з Павлом Олександровичем Парфентьєвим, по-

слом Всесвітнього конгресу сімей у європейські структури, рад-
ником Всесвітнього конгресу сімей з міжнародного права, голо-
вою міжрегіональної громадської організації «За права сім’ї».

Учасники:
Дмитро Вікторович Байбаков, член Батьківського комітету Одесь-

кої області, тренер ФСО «Динамо» (Одеса)
Олександр Іванович Гордила, клірик Спасо-Преображенського со-

бору міста Іллічівськ Одеської області
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Олеся Миколаївна Жупник, магістр соціальної політики та роботи, 
голова комісії з питань сім’ї та молоді Громадської ради при 
Львівській обласній державній адміністрації (Львів)

Олег Сергійович Ігнатьєв, заступник голови Кримського батьків-
ського комітету (Сімферополь)

Сергій Іванович Колесник, член Батьківського комітету Одеської об-
ласті, член Батьківського комітету України, дизайнер журналу 
«Порти України» (Одеса)

Марія Борисівна Максимова, заступник керівника сімейного турис-
тичного клубу «Путь» і дитячого театру «Людина Божа» при хра-
мі св. Олексія, людини Божої, лаборант кафедри обчислюваль-
ної математики Інституту математики, економіки та механіки 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Олена Володимирівна Хавченко, директор благодійного фонду «Тро-
їцький», куратор проекту «Створення школи антропологічної 
практики» (Київ)

Студенти:
Вікторія Сергіївна Павленко, 5-й курс філософського факультету 

ОНУ імені І. І. Мечникова

Надані матеріали:
Д. В. Байбаков. «Ювенальна юстиція: історичний екскурс і сучасні 

тенденції»
П. О. Парфентьєв. «Захист сім’ї на міжнародному рівні: повернен-

ня до істинного змісту міжнародного права», доповідь на 3-му 
Всеукраїнському батьківському форумі

О. В. Хавченко. «Проблеми сучасної школи», виступ на 3-му Все-
українському батьківському форумі

Стендові доповіді студентів:
В. С. Павленко. «Культура дитинства в умовах масовизації свідо-

мості»

Додаткові джерела:
http://rodkom.org — «Батьківський комітет України»
http://rodkom.org/gazeta — Всеукраїнська газета «Батьківський комітет»

http://sovest.dnepro.org — «Православний батьківський комітет» (гро-
мадська організація)
www.crimea100.info — «Кримська сотка. Пам’яті друзів»

Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

Круглий стіл
«Мистецтво в тоталітарному  

й посттоталітарному суспільстві»
26 червня, 10.00–12.45, 14.00–17.00

К. 400, 4-й поверх
Веде засідання Віра Володимирівна Савченко

Секретар — Ірина Валеріївна Косюга

Питання для обговорення:
1. Втілення ідей і принципів тоталітаризму в художніх творах; іє-

рархія видів мистецтва, родів і жанрів літератури.
2. Відображення життя тоталітарного суспільства в літературі та 

інших видах мистецтва.
3. Переваги і недоліки державного замовлення у сфері мистецтва.
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4. Обмеження свободи творчості в тоталітарному суспільстві; долі 
художників.

5. Переосмислення і подолання тоталітаризму в мистецтві, ефект 
відчуження.

6. Опозиційні форми мистецтва, нонконформізм и дисидентство.
7. Сучасне мистецтво про феномен тоталітаризму.

Учасники:
Володимир Варламович Багацький (Одеса)
Ганна Дмитрівна Беньковська (Одеса)
Ірина Сергіївна Ванда (Київ)
Валентина Миколаївна Вербенко (Одеса)
Оксана Олександрівна Демура (Київ)
Дар’я Володимирівна Дубрівна (Одеса)
Віктор Михайлович Кириллов (Нижній Тагіл)
Ольга Олександрівна Котова (Одеса)
Лідія Віталіївна Кузнєцова (Санкт-Петербург)
Марина Орестівна Кульчицька (Львів)
Віктор Леонідович Левченко (Одеса)
Тетяна Ігорівна Лупак (Тернопіль)
Олексій Олександрович Маленко (Одеса)
Катерина Валентинівна Пащенко (Одеса)
Лідія Семенівна Савкова (Одеса)
Віра Володимирівна Савченко (Одеса)
Катерина Вікторівна Степанець (Одеса)
Ганна Сергіївна Шапіро (Одеса)
Оксана Григорівна Шупта-В’язовська (Одеса)
Олена Леонідівна Яворська (Одеса)

Студенти:
Володимир Володимирович Бекмеметьєв (Перм)
Світлана Сергіївна Голємбієвська (Одеса)
Володимир Миколайович Іванов (Одеса)
Ірина Валеріївна Косюга (Одеса)
Тетяна Анатоліївна Мельник (Одеса)
Аліна Валеріївна Мусієнко (Одеса)
Ксенія Зиновіївна Стоянова (Одеса)

Матеріали для обговорення,  
надані учасниками конференції:

«Мистець в пошуках істини, добра і краси (публіцистика львівсько-
го мистця Любомира Медвідя)», В. В. Багацький, кандидат істо-
ричних наук, доцент; доцент кафедри культурології філософ-
ського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Стратегії панегірика: аль-Мутанаббі, „сталінський текст“», Г. Д. 
Беньковська, старший викладач кафедри світової літератури фі-
лологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Репрезентація тоталітарної екзистенції людини в кінематографі 
ХХІ століття», І. С. Ванда, старший викладач та аспірант кафедри 
культурології Інституту філософської освіти та науки Національ-
ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ)

«Модель світу в романі Михайла Булгакова „Біла гвардія“», В. М. 
Вербенко, старший викладач кафедри світової літератури філо-
логічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

«Міфологічно-релігійне цитування в художній культурі радянсько-
го мистецтва тоталітарного періоду», О. О. Демура, аспірантка 
кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки На-
ціонального педагогічного університету імені М. П. Драгомано-
ва (Київ)

«Одеські художники-нонконформісти 60–70-х років ХХ століття», 
Д. В. Дубрівна, бібліотекар наукової бібліотеки Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова

«Література та влада від Сталіна до Брежнєва», В. М. Кириллов, док-
тор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії, теорії 
і методики навчання Нижньотагільської державної соціально-
педагогічної академії (Нижній Тагіл)

«Формування одеського художнього нонконформізму в соціо-
культурному просторі України 1960–1980-х років», О. О. Ко-
това, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри обра-
зотворчого мистецтва художньо-графічного факультету Інститу-
ту мистецтв Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського (Одеса)

«Звірина самоідентифікація людини як реакція на тоталітаризм 
(російський кінематограф XXI століття)», Л. В. Кузнєцова, канди-
дат філологічних наук, старший викладач кафедри російської 
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мови як іноземної та методики її викладання філологічного фа-
культету Санкт-Петербурзького державного університету

«Художній твір як «свідок» історії», М. О. Кульчицька, кандидат 
філологічних наук, доцент; доцент кафедри українознавства 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

«Міфобудування і тоталітарне мистецтво», В. Л. Левченко, кандидат 
філософських наук, доцент; доцент кафедри філософії і мето-
дології науки Одеського національного політехнічного універ-
ситету

«Розвиток Закарпатської мистецької школи в умовах тоталітариз-
му», Т. І. Лупак, аспірантка кафедри культурології Інституту філо-
софської освіти і науки Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова (Київ)

«Стилістичне оформлення тоталітарного дискурсу в архітектурі  
(на прикладі СРСР і Третього рейху)», О. О. Маленко, аспірант ка-
федри політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Меч-
никова

«Висвітлення проблематики розвитку літератури та мистецтва 
шістдесятників у книзі спогадів Ірини Жиленко „Homo feriens“», 
К. В. Пащенко, філолог, випускниця ОНУ імені І. І. Мечникова

«Художня інтерпретація Голокосту очима сучасника (романи Р. Га-
рі)», Л. С. Савкова, кандидат філологічних наук, доцент; доцент 
кафедри зарубіжної літератури факультету романо-германської 
філології ОНУ імені І. І. Мечникова

«Одеський нонконформізм 1960–1980-х років: до аналізу яви-
ща», В. В. Савченко, кандидат філософських наук, доцент; доцент 
кафедри культурології філософського факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

«Художнє фото Фелікси Ковальчик: здатність іншого бачення», 
В. В. Савченко, кандидат філософських наук, доцент; доцент ка-
федри культурології філософського факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

«Принципи одивнення соцреалістичної ритуалізації суспільної по-
ведінки у романі І. Багряного „Маруся Богуславка“», К. В. Сте-
панець, магістр філології, випускниця ОНУ імені І. І. Мечникова

«Тоталітаризм в дзеркалі мистецтва: репрезентація «події-на- 
межі» в художньому творі», Г. С. Шапіро, аспірантка кафедри 

філософії природничих факультетів філософського факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова

«Осмислення наслідків тоталітаризму в романі Юрія Щербака 
«Час смертохристів» (2011 рік видання)», О. Г. Шупта-В'язов-
ська, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
української літератури філологічного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

«Віддзеркалення суспільного настрою і механізму фальсифікації 
справ в 1936–1937 роках у повістях С. Гехта «Поучительная 
история» («Повчальна історія») (1939) та «Вместе (Опасность)» 
(«Разом (Небезпека)») (1941)», О. Л. Яворська, заступник дирек-
тора з наукової роботи Одеського літературного музею

Стендові доповіді студентів:
«Жертовність, російська революція і комуністичний культ», В. В. 

Бекмеметьєв, студент 2-го курсу філософсько-соціологічного 
факультету Пермського державного національного дослідниць-
кого університету (Перм)

«Художня фотографія Фелікси Ковальчик в контексті своєрідності 
життєвого і творчого шляху», С. С. Голємбієвська і К. З. Стоянова, 
студентки 2-го курсу філософського факультету (кафедра куль-
турології) ОНУ імені І. І. Мечникова

«Виставкові і видавничі проекти галереї «NT-Art» в осмисленні 
феномену одеського нонконформізму», Н. Димчук, студентка 
4-го курсу та А. Мусієнко, студентка 3-го курсу філософського фа-
культету (кафедра культурології) ОНУ імені І. І. Мечникова (з/в), 
співробітник галереї «NT-Art» (Одеса)

«Свобода особистості: до історії відносин А. І. Куїнджі та Санкт-Пе-
тербурзької Академії мистецтв», В. М. Іванов, студент 3-го курсу 
філософського факультету (кафедра культурології) ОНУ імені І. І. 
Мечникова (з/в), співробітник Одеського дому-музею М. К. Реріха

«Постать і творчість Миколи Руденка (1920–2004)», І. В. Косюга, 
студентка 2-го курсу філологічного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

«Мистецтво в тоталітарній системі координат», Т. А. Мельник, сту-
дентка 3-го курсу Інституту соціальних наук (кафедра міжна-
родних відносин) ОНУ імені І. І. Мечникова
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Регламент:
1. Виступ з питання головного доповідача і співдоповідача (-ів) — 

до 10 хв. кожен (прохання підготувати письмовий текст до 
7000 знаків).

2. Виступ учасника в обговоренні — до 3 хв.
3. Питання учасника або слухача — до 1 хв.
4. Репліка-коментар учасника або слухача — до 2 хв.
5. При порушенні регламенту ведучий має право перервати ви-

ступаючого.
6. За погодженням з учасниками ведучий має право змінити по-

рядок обговорення питань, об’єднати їх або запропонувати нові 
питання для обговорення, скоротити або збільшити тривалість 
засідання круглого столу.

7. Підсумок круглого столу (за погодженням з учасниками) — за-
гальні тези, пропоновані для ЗМІ, звернення до органів влади, 
відомчих структур, наукових та навчальних закладів.

 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-
більних телефонів.

27 червня (четвер)
День молоді Росії

Виїзд до міста
9.00

Закриття конференції
11.00–13.00

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

Ведуть засідання Лідія Всеволодівна Ковальчук  
і Едуард Петрович Петровський

Секретар — Тимофій Миколайович Черопіта

1. Підсумкова інформація по круглих столах:
«Право на правду: проблеми відкриття архівних джерел і до-

ступу до інформації»
Володимир Михайлович В’ятрович

«Феномен тоталітаризму, особливості тоталітарної свідомості 
та мислення; репресивна складова»
Євген Львович Стрельцов

«Типологія тоталітаризму: радянський та нацистський варіанти 
(аналіз періодів і явищ). Передумови і становлення тоталі-
тарних режимів: сталінізм і фашизм (1900–1930-ті роки)»
Юрій Вадимович Котляр

«Типологія тоталітаризму: радянський та нацистський варіанти 
(аналіз періодів і явищ). Війна й повоєнний період в еволю-
ції тоталітарних режимів (1940–1970-ті роки)»
Андрій Анатолійович Жив’юк

«Репресована церква. Релігія у стародавньому та сучасному світі»
Микола Іванович Михайлуца

«Поминання»
Едуард Петрович Петровський

«Стратегії пам’яті. Меморіали»
Олексій Олександрович Каменських

«Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: 
проблеми та перспективи роботи»
Роман Юрійович Подкур

«Тоталітарний дискурс в культурі»
Марк Ісаакович Найдорф

«Наука — освіта — педагогіка: нова раціональність і подолання 
інтенцій тоталітаризму»
Світлана Олександрівна Черепанова

«Сучасні проблеми правозахисної діяльності»
Євген Юхимович Захаров

«Посттоталітарне суспільство і авторитаризм: альтернатива 
прогресу та стагнації»
Віктор Вікторович Зінченко

«Сім’я в сучасному світі: наслідки тоталітаризму і протистояння 
масовому суспільству»
Сергій Іванович Колесник

«Мистецтво в тоталітарному й посттоталітарному суспільстві»
Віра Володимирівна Савченко

2. Виступи учасників конференції
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3. Загальне підведення підсумків і прийняття документів конфе-
ренції
Лідія Всеволодівна Ковальчук

Регламент:
1. Виступ кожного з ведучих круглих столів — 3–4 хв.
2. Виступ учасників (за бажанням) — 1–2 хв.
3. При порушені регламенту ведучі мають право перервати висту-

паючого.
 Прохання до всіх учасників: під час засідання вимкнути звук у мо-

більних телефонів.

28 червня (п’ятниця)
День Конституції України

Вільний час та роз’їзд учасників конференції

Виставки
1. Експозиція «Одивнення: художній світ Фелікси Ковальчик» 

представляє мистецтво фотографії співробітника ОНУ — канди-
дата фізико-математичних наук, доцента кафедри комп’ютерної 
алгебри та дискретної математики Інституту математики, еконо-
міки і механіки ОНУ Фелікси Бернардівни Ковальчик.

2. Виставка науково-документальної серії «Реабілітовані історі-
єю» представляє видання книг цієї серії в різних областях Укра-
їни. Електронні версії книг — на сайті Головної редколегії серії: 
www.reabit.org.ua

3. Тематична книжкова виставка Академічного центру «Наука 
та освіта» представляє видання з історії репресій в Одеській 
області, Україні, Росії. Частково матеріали виставлені на сайті 
програми «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи по-
долання» в розділі «Джерела»: http://onu.edu.ua/uk/science/
sprograms/source

4. Тематична виставка учасників конференції представить книги, 
журнали, збірки, привезені учасниками конференції в дар на-
уковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова або іншим одеським 
бібліотекам.

Ці виставки працюють всі дні конференції

25 червня наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова запрошує 
на книжково-журнальну виставку «„Якщо насмілитися бути…“: 
Одеські художники-нонконформісти 1960–1970-х років». Ви-
ставка репрезентує творчість Олександра Ануфрієва, Володи-
мира Стрельникова, Валерія Басанця, Віктора Маринюка, Люд-
мили Ястреб, Валентина Хруща, Станіслава Сичова, Олега Со-
колова, Юрія Єгорова, Олександра Стовбура, Ігора Божка, Євге-
на Рахманіна, Володимира Цюпка, Олега Волошинова, Миколи 
Степанова, Сергія Савченка та інших митців (репродукції, ката-
логи, огляди, статті).

Презентації
В рамках конференції учасники представлять свої книги, сайти, 

програми.
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Графік проведення презентацій:
23 червня 19.00–22.00 зала 2-го поверху
25 червня 19.00–22.00 зала 2-го поверху
26 червня 10.00–12.45 к. 500, 5-й поверх
   та 14.00–17.00

Ведуть презентації
О. А. Бабій (Красноярськ)
В. М. В’ятрович (Київ)
І. В. Голубович (Одеса)
М. Е. Громова (Київ)
І. Я. Дерев’яний (Львів)
О. О. Каменських (Перм)
Є. Ю. Захаров (Харків)
А. М. Петренко (Кишинів)
Е. П. Петровський (Одеса)
Р. Ю. Подкур (Київ)
О. Г. Попов (Одеса)
І. І. Осипова (Москва)
А. Я. Разумов (Санкт-Петербург)
В. В. Савченко (Одеса)
С. Й. Татаринов (Артемівськ)
Є. В. Чилікова (Алма-Ата)
В. М. Чумак (Одеса)
О. Л. Яворська (Одеса)
О. В. Яремчук (Одеса)

Шановні учасники конференції!
Список попередній. Запрошуємо вас увійти до нього

Культурна програма
24 червня 19.00–22.00 Екскурсія по місту
27 червня 10.15–11.00 Екскурсія по музеях 
    ОНУ імені І. І. Мечникова
27 червня 14.30–17.00 Екскурсії по музеях міста 
    та Оперному театру
27 червня 18.00–20.00 Морська прогулянка

Музеї
www.odessa.ua/ua/museums — музеї Одеси
Літературний музей, вул. Ланжеронівська, 4, 10.00–17.00, вихідний — по-

неділок; тел. (048) 777-12-50; http://museum-literature.odessa.ua
Історико-краєзнавчий музей,  вул. Гаванна, 4,  10.00–17.00, вихідний  —   

п’ятниця, тел. (048) 722-84-90, 725-52-02; http://history.odessa.ua
Музей «Степова Україна»,  вул. Ланжеронівська, 24,  10.00–17.00, вихід-

ний — п’ятниця; тел. (048) 722-48-67; http://history.odessa.ua/ex12.htm
Художній музей, вул. Софіївська, 5-а, 10.30–17.00, понеділок — до 15.30,  

вихідний —  вівторок;  тел. (048) 723-72-87, 723-82-72, 723-83-93;   
http://ofam.od.ua

Музей західного і східного мистецтва, вул. Пушкінська, 9, 10.30–17.30, ви-
хідний — середа; тел. (0482) 34-98-81; http://oweamuseum.odessa.ua

Археологічний музей, вул. Ланжеронівська, 4, 10.00–17.00, вихідний —   
понеділок; тел. (048) 722-63-02, 722-01-71; www.odessa.ua/museums/93

Літературно-меморіальний музей імені О. С. Пушкіна, вул. Пушкінська, 13, 
10.00–17.00, вихідний — понеділок; тел. (048) 722-74-53, 722-74-48, 
725-11-34; http://museum-literature.odessa.ua/pbasic/lru/tb3/tp3/id75

Музей особистих колекцій імені А. В. Блещунова, вул. Польська, 19, 
10.30–17.30, вихідний —  середа;  тел. (048) 722-10-81, 725-04-53; 
www.odessa.ua/museums/140

Музей сучасного мистецтва Одеси, Французький бульвар, 8, середа — су-
бота: 12.00–19.00, неділя: 12.00–18.00, вихідні — понеділок, вівто-
рок; тел. (048) 777-12-50; http://msio.com.ua

Галерея сучасного мистецтва «NT-Art», Лідерсовський бульвар, 5, 11.00–
19.00, вихідний — понеділок; тел. (048) 785-59-34; www.nt-art.net
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Театри
www.odessa.ua/ua/theatres — театри Одеси
Одеський національний академічний театр опери та балету, пров. Чайков-

ського, 1; тел. (048) 780-15-09, 780-15-28; www.opera.odessa.ua
Одеська державна філармонія, вул. Буніна, 15; тел. (048) 722-53-53; www.

filarmonia.odessa.ua
Одеський академічний український музично-драматичний театр імені 

В. Василька, вул. Пастера, 15; тел. (048) 723-53-18, 723-21-27; http://
ukrteatr.odessa.ua

Одеський академічний російський драматичний театр, вул. Грецька, 48; 
тел. (048) 722-45-04, 722-72-50; www.rusteatr.odessa.ua

Одеський театр музичної комедії імені М. Водяного, вул. Пантелеймонів-
ська, 3; тел. (048) 725-09-24, 725-04-22, 722-01-62; http://operetta.
odessa.net/russian/index.html

Одеський дельфінарій «Немо», пляж «Ланжерон» (парк імені Т. Г. Шевчен-
ка); тел. (048) 720-70-70; http://nemo.od.ua/ru/home

http://today.od.ua; www.048.ua/afisha — афіша Одеси, загальна інформа-
ція про кіно, спектаклі, концерти, виставки, клуби та інші культурні за-
ходи міста

Оргкомітет конференції

Голова — Євген Львович Стрельцов, доктор юридичних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова

Співголови — Ольга Іванівна Вавілова, голова профкому співробітників 
ОНУ імені І. І. Мечникова; Лідія Всеволодівна Ковальчук, кандидат фі-
лологічних наук, доцент, співробітник ОНУ імені І. І. Мечникова, голо-
ва ради громадської наукової організації «Академічний центр «Наука 
та освіта»

Секретар — Віра Володимирівна Савченко, кандидат філософських наук, 
доцент; доцент кафедри культурології ОНУ імені І. І. Мечникова

Члени оргкомітету:
Володимир Олексійович Іваниця, доктор біологічних наук, професор, про-

ректор з наукової роботи ОНУ імені І. І. Мечникова
Ольга Дмитрівна Кічмаренко, кандидат фізико-математичних наук, до-

цент, завідувач кафедри оптимального керування та економічної кі-
бернетики ОНУ імені І. І. Мечникова

Володимир Володимирович Немерцалов, кандидат біологічних наук, до-
цент; доцент кафедри ботаніки ОНУ імені І. І. Мечникова

Вадим Васильович Пєнов, голова профкому студентів та аспірантів ОНУ 
імені І. І. Мечникова

Едуард Петрович Петровський, кандидат історичних наук, доцент; доцент 
кафедри історії України ОНУ імені І. І. Мечникова

Редколегія конференції

Ольга Іллівна Брусиловська, доктор політичних наук, професор; професор 
кафедри міжнародних відношень Інституту соціальних наук ОНУ іме-
ні І. І. Мечникова

Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук, доцент, профе-
сор кафедри філософії природничих факультетів філософського фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова

Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, доцент, профе-
сор кафедри філософії природничих факультетів філософського фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова

Лідія Всеволодівна Ковальчук, кандидат філологічних наук, доцент, спів-
робітник ОНУ імені І. І. Мечникова, голова ради громадської наукової 
організації «Академічний центр «Наука та освіта»

Марія Іллівна Мілова, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри 
політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова
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Марк Ісаакович Найдорф, кандидат філософських наук, доцент; доцент 
кафедри культурології та мистецтвознавства Одеського національного 
політехнічного університету

Едуард Петрович Петровський, кандидат історичних наук, доцент; доцент 
кафедри історії України історичного факультету ОНУ імені І. І. Меч-
никова

Віра Володимирівна Савченко, кандидат філософських наук, доцент; до-
цент кафедри культурології філософського факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Сергій Григорович Секундант, кандидат філософських наук, доцент, завід-
увач кафедри філософії и основ загальногуманітарного знання філо-
софського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Марк Георгійович Соколянський, доктор філологічних наук, професор (Лю-
бек, Німеччина)

Євген Львович Стрельцов, доктор юридичних наук, доктор теології, профе-
сор, член-кореспондент Національної академії правових наук України; 
завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу і кри-
міналістики економіко-правового факультету, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова

Дмитро Павлович Урсу, доктор історичних наук, професор; професор ка-
федри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Вадим Михайлович Хмарський, доктор історичних наук, професор; завіду-
вач кафедри історії України історичного факультету ОНУ імені І. І. Меч-
никова

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

Оксана Григорівна Шупта-В’язовська, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри української літератури філологічного факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Учасники конференції
Анатолій Федорович Аблов, кандидат філософських наук, доцент; доцент 

кафедри соціальних теорій Інституту інноваційної післядипломної 
освіти ОНУ імені І. І. Мечникова

Юлія Олегівна Азарова, кандидат філософських наук, доцент; доцент ка-
федри теоретичної і практичної філософії Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна

Віктор Володимирович Аксючиць, філософ, доцент Державної Академії 
слов’янської культури (Москва)

Андрій Іванович Амонс, у 1990-ті роки начальник відділу реабілітації вій-
ськової прокуратури Центрального регіону України, старший помічник 
військового прокурора регіону (Київ)

Олексій Андрійович Бабій, голова Красноярського товариства «Меморіал»
Володимир Варламович Багацький, кандидат історичних наук, доцент; до-

цент кафедри культурології філософського факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Олег Григорович Бажан, кандидат історичних наук, доцент, старший науко-
вий співробітник Інституту історії України НАН України, член Головної 
редколегії «Реабілітовані історією» (Київ)

Дмитро Вікторович Байбаков, член Батьківського комітету Одеської об-
ласті, тренер ФСО «Динамо» (Одеса)

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

Надія Вікторівна Бевз, кандидат філософських наук, доцент; доцент кафе-
дри англійської мови факультету іноземних мов Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна

Віталій Григорович Безрогов, доктор педагогічних наук, доцент, головний 
науковий співробітник Інституту теорії та історії педагогіки Російської 
академії освіти (Москва)

Ганна Дмитрівна Беньковська, старший викладач кафедри світової літера-
тури філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Костянтин Олександрович Бережко, кандидат історичних наук, доцент; 
доцент кафедри загальнонаукових дисциплін Кримського факультету 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Да-
ля (Феодосія)

Сергій Євгенович Березін, провідний спеціаліст Державного архіву Одесь-
кої області

Лілія Григорівна Білоусова, кандидат історичних наук, заступник директо-
ра Державного архіву Одеської області

Анатолій Михайлович Бойко, голова Одеської обласної організації Все-
української громадської організації «Комітет виборців України»

Віра Сергіївна Бойко, магістр філософії, випускниця філософського фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова

Михайло Іванович Бойченко, доктор філософських наук, доцент; доцент 
кафедри філософії Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка

Михайло Юрійович Борисов, старший викладач кафедри світового госпо-
дарства і міжнародних економічних відносин Інституту математики, 
економіки та механіки ОНУ імені І. І. Мечникова

Ігор Васильович Бринош, юрисконсульт Одеської обласної організації Все-
української громадської організації «Комітет виборців України»
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Ірина Сергіївна Ванда, старший викладач і аспірантка кафедри культуро-
логії Інституту філософської освіти та науки Національного педагогіч-
ного університету імені М. П. Драгоманова (Київ)

Валерій Юрійович Васильєв, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
сектору історико-енциклопедичних досліджень Інституту історії Украї-
ни НАН України (Київ)

Валентина Миколаївна Вербенко, старший викладач кафедри світової лі-
тератури філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Ірина Вікторівна Войціцька, кандидат історичних наук, асистент кафедри 
філософських і соціальних наук Київського національного торговель-
но-економічного університету

Володимир Михайлович В’ятрович, кандидат історичних наук, голова вче-
ної ради Центру досліджень визвольного руху (Київ)

Михайло Володимирович Гаухман, кандидат історичних наук, провідний 
науковий співробітник Луганського обласного краєзнавчого музею

Наталія Валеріївна Герасимюк, аспірантка кафедри ботаніки біологічного 
факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Олександр В’ячеславович Голозубов, доктор філософських наук, доцент, 
професор кафедри етики, естетики та історії культури Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Інна Володимирівна Голубович, доктор філософських наук, доцент, профе-
сор кафедри філософії природничих факультетів філософського фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова

Ольга Феліксівна Гольд, кандидат філософських наук, співробітник Центру 
компаративістських досліджень ОНУ імені І. І. Мечникова

Олександр Іванович Гордила, клірик Спасо-Преображенського собору міс-
та Іллічівська Одеської області

Михайло Григорович Гордієнко, кандидат політичних наук, доцент; доцент 
кафедри філософії та політології Національного університету держав-
ної податкової служби України (Ірпінь)

Микола Володимирович Горох, науковий співробітник Чернігівського іс-
торичного музею імені В. В. Тарновського

Тетяна Юріївна Гранчак, кандидат історичних наук, завідувач відділу по-
літологічного аналізу Служби інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського (Київ)

Олена Михайлівна Грибанова, кандидат історичних наук, начальник управ-
ління наукової публікації документів Архіву Президента Республіки 
Казахстан (Алма-Ата)

Тетяна Олександрівна Григоренко, старший науковий співробітник відді-
лу історії краю ХХ — початку ХХІ століття Черкаського обласного кра-
єзнавчого музею

Марина Едуардівна Громова, генеральний директор Національного істо-
рико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (Київ)

Руслана Петрівна Давидюк, кандидат історичних наук, доцент; доцент  
кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного уні-
верситету, завідувач наукової редакції науково-редакційної групи 
Рівненської обласної редколегії «Реабілітовані історією. Рівненська  
область»

Віталій Юрійович Даренський, кандидат філософських наук, доцент; до-
цент кафедри кримінології, конфліктології та соціології Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е. Дідоренка

Оксана Олександрівна Демура, аспірантка кафедри культурології Інститу-
ту філософської освіти та науки Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова (Київ)

Ігор Ярославович Дерев’яний, старший науковий співробітник Національ-
ного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонць-
кого» (Львів)

Валерій Володимирович Десятський, старший викладач кафедри опера-
тивної хірургії та топографічної анатомії Одеського медичного інституту

Світлана Анатоліївна Дмитрашко, асистент кафедри гуманітарних і со-
ціально-економічних наук Одеської національної академії харчових 
технологій

Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, доцент, профе-
сор кафедри філософії природничих факультетів філософського фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова

Юрій Романович Древніцький, кандидат історичних наук, доцент; доцент 
кафедри нової та новітньої історії Тернопільського національного пе-
дагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Олександр Юрійович Дроздов, кандидат психологічних наук, доцент, за-
ступник декана психолого-педагогічного факультету Чернігівського 
національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Дар’я Володимирівна Дубрівна, бібліотекар наукової бібліотеки ОНУ іме-
ні І. І. Мечникова

Олег Борисович Дьомін, доктор історичних наук, професор, завідувач ка-
федри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Ірина Володимирівна Єзерська, зберігач фондів Національного музею-
меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів)

Олена Олексіївна Єфимова, кандидат педагогічних наук, співробітник 
Московського міського Палацу дитячої (юнацької) творчості

Андрій Анатолійович Жив’юк, кандидат історичних наук, доцент, завідувач 
кафедри історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука, відповідальний секретар Рівнен-
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ської обласної редколегії «Реабілітовані історією. Рівненська область», 
голова науково-редакційної групи

Олеся Миколаївна Жупник, магістр соціальної політики та роботи, голова 
комісії з питань сім’ї та молоді Громадської ради при Львівській облас-
ній державній адміністрації

Євген Юхимович Захаров, кандидат технічних наук, голова правління 
Українського Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської 
правозахисної групи, член Українського центру Міжнародного ПЕН-
клубу (Харків)

Віктор Вікторович Зінченко, доктор філософських наук, професор, голо-
вний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної ака-
демії педагогічних наук України (Київ)

Зоряна Знак, аспірантка кафедри давньої історії України і спеціальних іс-
торичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка

Михайло Євстахович Зубрицький, науковий співробітник Інституту фран-
кознавства Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

Олег Сергійович Ігнатьєв, заступник голови Кримського Батьківського ко-
мітету (Сімферополь)

Неллі Адольфівна Іванова-Георгієвська, старший викладач кафедри філо-
софії та основ загальногуманітарного знання філософського факульте-
ту ОНУ імені І. І. Мечникова

Ігор Васильович Ільїчов, науковий співробітник науково-інформаційного та 
просвітницького центру Міжнародного товариства «Меморіал» (Москва)

Василь Іванович Ільницький, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педаго-
гічного університету імені Івана Франка

Анастасія Петрівна Ільченко, бакалавр історії, випускниця ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Олеся Ігорівна Ісаюк, науковий співробітник Центру досліджень визволь-
ного руху (Львів)

Карина Ацамазовна Казакова, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
зв’язків з громадськістю та реклами Сиктивкарського державного уні-
верситету

Олексій Олександрович Каменських, кандидат філософських наук, доцент 
кафедри історії філософії Пермського державного національного до-
слідницького університету

Олексій Миколайович Келер, директор громадської наукової організації 
«Інститут етнічних досліджень» (Одеса)

Віктор Михайлович Кириллов, доктор історичних наук, професор, заві-
дувач кафедри історії, теорії та методики навчання Нижньотагільської 
державної соціально-педагогічної академії (Нижній Тагіл)

Олександр Сергійович Кирилюк, доктор філософських наук, професор, за-
відувач кафедри філософії Одеської філії Центру гуманітарної освіти 
НАН України

Олександр Павлович Коваленко, кандидат філософських наук, доцент; до-
цент кафедри соціальних теорій Інституту інноваційної післядиплом-
ної освіти ОНУ імені І. І. Мечникова

Алла Федосіївна Коваленко, кандидат філологічних наук, доцент; доцент 
кафедри журналістики філологічного факультету ОНУ імені І. І. Меч-
никова

Лідія Всеволодівна Ковальчук, кандидат філологічних наук, доцент, спів-
робітник ОНУ імені І. І. Мечникова, голова ради Академічного центру 
«Наука та освіта» (Одеса)

Андрій Андрійович Когут, керівник проекту «Електронний архів визволь-
ного руху», координатор міжнародних програм Центру досліджень ви-
звольного руху (Київ)

Ірина Андріївна Когут, магістр соціології, науковий співробітник Центру 
досліджень визвольного руху (Львів)

Анджей Кола (Andrzej Kola), доктор наук (археологія), професор; Інститут 
археології університету імені Миколи Коперника (Торунь, Польща)

Сергій Іванович Колесник, член Батьківського комітету Одеської області, 
член Батьківського комітету України, дизайнер журналу «Порти Укра-
їни» (Одеса)

Юрій Вадимович Котляр, доктор історичних наук, професор, завідувач ка-
федри історії Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили, член Миколаївської обласної редколегії науково-докумен-
тальних та історико-меморіальних серій видання «Книга Пам’яті Укра-
їни» і «Реабілітовані історією», старший науковий редактор Миколаїв-
ського обласного центру пошукових досліджень і редакційно-видав-
ничої діяльності (Миколаїв)

Ольга Олександрівна Котова, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента 
кафедри образотворчого мистецтва художньо-графічного факультету 
Інституту мистецтв Південноукраїнського національного педагогічного 
університету імені К. Д. Ушинського (Одеса)

В’ячеслав Олександрович Кузнєцов, кандидат історичних наук, науковий 
співробітник Центру наукових досліджень з історії освіти, науки і тех-
ніки імені В. І. Липського (Одеса)

Лідія Віталіївна Кузнєцова, кандидат філологічних наук, старший викла-
дач кафедри російської мови як іноземної та методики її викладання 
філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного універси-
тету (Санкт-Петербург)

Світлана Леонідівна Кузьміна, доктор філософських наук, доцент, профе-
сор кафедри педагогіки Таврійського національного університету імені 
В. І. Вернадського (Сімферополь)



94 95

Ігор Михайлович Кулик, експерт з доступу до архівів Центру досліджень 
визвольного руху (Київ)

Марина Орестівна Кульчицька, кандидат філологічних наук, доцент; до-
цент кафедри українознавства Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності

В’ячеслав Григорович Кушнір, кандидат історичних наук, доцент, декан іс-
торичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Валерій Валерійович Левченко, кандидат історичних наук, старший викла-
дач кафедри українознавства та іноземних мов Одеського національ-
ного морського університету

Віктор Леонідович Левченко, кандидат філософських наук, доцент; доцент 
кафедри філософії і методології науки Одеського національного полі-
технічного університету

Лариса Леонідівна Левченко, кандидат історичних наук, директор Дер-
жавного архіву Миколаївської області

Олена Володимирівна Лисенко, директор Пошукового агентства по ство-
ренню науково-документальних серій «Книга Пам’яті» та «Реабілітова-
ні історією» Чернігівської області, аспірантка Інституту історії України 
НАН України

Інна Іванівна Лісович, кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафе-
дри філософії і культурології Казанського державного університету 
культури та мистецтв

Наталія Миколаївна Лупак, кандидат філологічних наук, доцент; доцент 
кафедри педагогічної майстерності та освітніх технологій Тернопіль-
ського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка

Тетяна Ігорівна Лупак, аспірантка кафедри культурології Інституту філо-
софської освіти та науки Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова (Тернопіль)

Світлана Євгенівна Лупаренко, кандидат педагогічних наук, доцент, докто-
рант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи фізико-
математичного факультету Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди

Сергій Сергійович Макарчук, доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Миколаївської філії Київського національного університету 
культури і мистецтв, керівник Миколаївського обласного центру пошу-
кових досліджень і редакційно-видавничої діяльності, керівник редак-
ції «Реабілітовані історією. Миколаївська область»

Любов Анатоліївна Максимова, кандидат історичних наук, доцент, завід-
увач кафедри історії Росії та зарубіжних країн Сиктивкарського дер-
жавного університету

Марія Борисівна Максимова, заступник керівника сімейного туристичного 
клубу «Путь» і дитячого театру «Людина Божа» при храмі св. Олексія, 

людини Божої, лаборант кафедри обчислювальної математики Інститу-
ту математики, економіки і механіки ОНУ імені І. І. Мечникова

Олексій Олександрович Маленко, аспірант кафедри політології Інституту 
соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова

Артур Худувич Маргулов, кандидат історичних наук, доцент; доцент кафе-
дри української філології та культури Донецького національного уні-
верситету

Світлана Василівна Маркова, кандидат історичних наук, доцент, докторант 
Кам’янець-Подільського національного університету (Хмельницький)

Ірина Віталіївна Мацишина, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
журналістики філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Ліна Юріївна Медовкіна, кандидат історичних наук, доцент кафедри між-
народних відносин і зовнішньої політики Донецького національного 
університету

Марк Йосипович Меєрович, керівник лабораторії «ТРВЗ-педагогіка Укра-
їни» (Одеса)

Галина Сергіївна Мєднікова, доктор філософських наук, професор; профе-
сор кафедри культурології Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова (Київ)

Микола Іванович Михайлуца, доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри українознавства та іноземних мов Одеського національного 
морського університету

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

Леонід Леонідович Місінкевич, заступник голови Хмельницької обласної 
редколегії «Реабілітовані історією. Хмельницька область», доктор іс-
торичних наук

Ганна Олександрівна Місюк, старший науковий співробітник Одеського лі-
тературного музею

Олександр Євгенович Музичко, кандидат історичних наук, доцент; доцент 
кафедри історії України історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Марк Ісаакович Найдорф, кандидат філософських наук, доцент; доцент ка-
федри культурології і мистецтвознавства Одеського національного по-
літехнічного університету

Світлана Володимирівна Овчаренко, доктор філософських наук, профе-
сор; професор кафедри філософських і соціально-політичних наук 
Одеського регіонального Інституту державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президенті України

Ірина Іванівна Осипова, керівник дослідницької групи Міжнародного това-
риства «Меморіал» (Москва)

Ірина Анатоліївна Пантелєєва, доктор філософських наук, доцент, профе-
сор кафедри іноземних мов і кафедри філософії Донецького націо-
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нального університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Бара-
новського

Катерина Валентинівна Пащенко, бакалавр філології, випускниця ОНУ 
імені І. І. Мечникова

Анатолій Михайлович Петренко, доктор історичних наук, професор; про-
фесор кафедри загальної історії Молдавського державного універси-
тету, директор Інституту соціальної історії «ПроМеморія» (Кишинів)

Едуард Петрович Петровський, кандидат історичних наук, доцент; доцент 
кафедри історії України історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечни-
кова, відповідальний секретар Одеської обласної редколегії «Реабілі-
товані історією. Одеська область»

Ельвіра Германівна Плесська, кандидат історичних наук, доцент, член Між-
народної асоціації дослідників історії та культури російських німців, 
член Ради німців України (Одеса)

Світлана Михайлівна Повторева, доктор філософських наук, професор; 
професор кафедри філософії Національного університету «Львівська 
політехніка» (Львів)

Роман Юрійович Подкур, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту історії України НАН України, відповідальний се-
кретар Головної редколегії «Реабілітовані історією» (Київ)

Василь Васильович Попков, доктор політичних наук, доцент, професор ка-
федри політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова

Олександр Георгійович Попов, доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Одеського ме-
дичного інституту

Олексій Дмитрович Попов, кандидат історичних наук, доцент кафедри су с-
пільних наук Кримського економічного інституту Київського національ-
ного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Сімферополь)

Яніна Дмитрівна Пруденко, кандидат філософських наук, доцент і докто-
рант кафедри культурології Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова (Київ)

Анатолій Якович Разумов, старший науковий співробітник Російської на-
ціональної бібліотеки, керівник Центру «Повернуті імена» при РНБ 
(Санкт-Петербург)

Костянтин Вільгельмович Райхерт, старший викладач кафедри філосо-
фії природничих факультетів філософського факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Володимир В’ячеславович Рубан, здобувач кафедри історії і культури 
України Вінницького державного педагогічного університету імені Ми-
хайла Коцюбинського

Віктор Петрович Савельєв, доктор соціологічних наук, професор, академік 
Міжнародної кадрової академії (Львів)

Лідія Семенівна Савкова, кандидат філологічних наук, доцент; доцент ка-
федри зарубіжної літератури факультету романо-германської філології 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Василь Миколайович Савчак, керівник видавничого центру «Пам’ять», ке-
рівник науково-редакційної групи «Реабілітовані історією. Львівська 
область»

Віктор Анатолійович Савченко, кандидат історичних наук, доцент, профе-
сор кафедри філософії і соціальних дисциплін Одеського державного 
університету внутрішніх справ

Віра Володимирівна Савченко, кандидат філософських наук, доцент; до-
цент кафедри культурології філософського факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Юнія Володимирівна Сагіна, кандидат мистецтвознавства, завідувач літе-
ратурної частини Одеського академічного театру музичної комедії іме-
ні М. Водяного

Віра Володимирівна Самодурова, головний бібліограф наукової бібліоте-
ки ОНУ імені І. І. Мечникова

Людмила Лук’янівна Сауленко, кандидат філологічних наук, доцент, дирек-
тор Одеського музею західного та східного мистецтва

Сергій Григорович Секундант, кандидат філософських наук, доцент, завід-
увач кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання філо-
софського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Ганна Олександрівна Сидоренко, аспірантка кафедри історії України Інсти-
туту магістратури, аспірантури, докторантури Вінницького педагогічно-
го університету імені Михайла Коцюбинського

Ірина Володимирівна Сидун, кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри журналістики філологічного факультету ОНУ імені І. І. Меч-
никова

Олена Василівна Симоненко, кандидат політичних наук, науковий співро-
бітник служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів дер-
жавної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го (Київ)

Сергій Петрович Симоненко, кандидат філософських наук, доцент; доцент 
кафедри філософії, історії і політології Одеського національного еко-
номічного університету

Олексій Григорович Скопінцев, аспірант кафедри соціальної філософії гу-
манітарного факультету Російського державного соціального універ-
ситету (Москва)

Віра Володимирівна Солодова, кандидат історичних наук, директор Одесь-
кого історико-краєзнавчого музею

Катерина Володимирівна Сосніна, аспірантка кафедри історії Національ-
ного університету «Києво-Могилянська академія»
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Ірина Іванівна Старовойтова, кандидат філософських наук, доцент; доцент 
кафедри філософії природничих факультетів філософського факульте-
ту ОНУ імені І. І. Мечникова

Катерина Вікторівна Степанець, магістр філології, випускниця ОНУ імені 
І. І. Мечникова

Олексій Федорович Степанов, голова координаційної ради Казанського 
товариства «Меморіал»

Євген Львович Стрельцов, доктор юридичних наук, доктор теології, профе-
сор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, 
завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу і кри-
міналістики економіко-правового факультету, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова

Вікторія Анатоліївна Суковата, доктор філософських наук, професор; про-
фесор кафедри теорії культури і філософії науки Харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна

Геннадій Олександрович Тараканов, магістр теології, випускник Християн-
ського гуманітарно-економічного відкритого університету (Одеса)

Сергій Йосипович Татаринов, кандидат історичних наук, доцент; доцент 
кафедри інженерної педагогіки Артемівського учбово-наукового про-
фесіонально-педагогічного інституту Української інженерно-педагогіч-
ної академії (Артемівськ)

Ірина Владиславівна Терлецька, кандидат історичних наук, доцент; доцент 
кафедри філософських і соціальних наук Київського національного 
торговельно-економічного університету (Київ)

Дмитро Павлович Урсу, доктор історичних наук, професор; професор ка-
федри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Клара Вікторівна Ушакова, кандидат філософських наук, доцент, завідувач 
кафедри культурології філософського факультету ОНУ імені І. І. Меч-
никова

Валерій Олексійович Філімоніхін, учений секретар Національного істори-
ко-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (Київ)

Вікторія Ігорівна Фокіна, магістр політології та магістр філософії, випус-
книця ОНУ імені І. І. Мечникова

Олена Володимирівна Хавченко, директор благодійного фонду «Троїцький», 
куратор проекту «Створення школи антропологічної практики» (Київ)

Борис Григорович Херсонський, кандидат медичних наук, доцент, в. о. про-
фесора, завідувач кафедри клінічної психології Інституту інноваційної 
післядипломної освіти ОНУ імені І. І. Мечникова, поет

Світлана Леонідівна Чачко, кандидат психологічних наук, доцент; доцент 
кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Інсти-
туту математики, економіки і механіки ОНУ імені І. І. Мечникова

Світлана Олександрівна Черепанова, доктор філософських наук, доцент, 
викладач культурології педагогічного коледжу Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка

Тимофій Миколайович Черопіта, аспірант кафедри культурології філософ-
ського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Євгенія Вікторівна Чилікова, головний експерт управління наукової публі-
кації документів Архіву Президента Республіки Казахстан (Алма-Ата)

Олег Анатолійович Чуваков, кандидат юридичних наук, доцент; доцент ка-
федри кримінального права, кримінального процесу і криміналістики 
економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Володимир Михайлович Чумак, кандидат історичних наук, доцент, завід-
увач кафедри історії України Південноукраїнського педагогічного уні-
верситету імені К. Д. Ушинського (Одеса)

Михайло Олександрович Шабанов, старший викладач кафедри політології 
Інституту соціальних наук ОНУ імені І. І. Мечникова

Олена Андріївна Шановська, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
політології Одеського національного політехнічного університету

Ганна Сергіївна Шапіро, аспірантка кафедри філософії природничих фа-
культетів філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

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

Марія Ревазівна Шелія, бакалавр філології, випускниця ОНУ імені І. І. Меч-
никова

Олександр Григорович Шишко, кандидат історичних наук, доцент; доцент 
кафедри гуманітарних і соціально-економічних наук Одеської націо-
нальної академії харчових технологій (Одеса)

Ігор Миколайович Шкляєв, кандидат історичних наук, доцент; доцент ка-
федри нової та новітньої історії історичного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Аліна Володимирівна Шпак, заступник директора Центру досліджень ви-
звольного руху (Луцьк)

Лариса Ісааківна Шрагіна, кандидат психологічних наук, доцент; доцент 
кафедри соціальної та прикладної психології Інституту математики, 
економіки та механіки ОНУ імені І. І. Мечникова

Олена Юріївна Штепко, головний науковий співробітник Державного ар-
хіву Одеської області, аспірантка історичного факультету ОНУ імені І. І. 
Мечникова

Оксана Григорівна Шупта-В’язовська, кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри української літератури філологічного факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова
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Юрій Ігоревич Щур, кандидат історичних наук, директор Запорізького об-
ласного центру охорони культурного надбання

Олена Леонідівна Яворська, заступник директора з наукової роботи Одесь-
кого літературного музею

Оксана Василівна Яремчук, кандидат психологічних наук, доцент; доцент 
кафедри соціальної і прикладної психології Інституту математики, еко-
номіки і механіки ОНУ імені І. І. Мечникова

Студенти — учасники конференції
Ліліт Арменівна Бегларян, абітурієнт економіко-правового факультету 

ОНУ імені І. І. Мечникова
Володимир Володимирович Бекмеметьєв, студент 2-го курсу філософ-

сько-соціологічного факультету Пермського державного національно-
го дослідницького університету

Павло Андрійович Бичков, студент 1-го курсу економіко-правового фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова

Жанна Юріївна Вознюк, студентка 4-го курсу історичного факультету ОНУ 
імені І. І. Мечникова

Світлана Сергіївна Голємбієвська, студентка 2-го курсу філософського фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова

Юлія Геннадіївна Золотайко, студентка 1-го курсу економіко-правового 
факультету ОНУ імені І. І. Мечникова

Володимир Миколайович Іванов, студент 3-го курсу філософського факуль-
тету (з/в) ОНУ імені І. І. Мечникова, співробітник Одеського дому-му-
зею М. К. Реріха

Аліна Віталіївна Іванова, студентка 2-го курсу історичного факультету ОНУ 
імені І. І. Мечникова

Юлія Валеріївна Іорданова, студентка 3-го курсу історичного факультету 
Донецького національного університету

Роман Олександрович Каприця, студент 3-го курсу Інституту соціальних 
наук ОНУ імені І. І. Мечникова

Вікторія Ігорівна Ковальчук, студентка 1-го курсу Інституту соціальних на-
ук ОНУ імені І. І. Мечникова

Анастасія Юріївна Кондрашова, студентка 2-го курсу філософсько-соці-
ологічного факультету Пермського державного національного дослід-
ницького університету

Ірина Валеріївна Косюга, студентка 2-го курсу філологічного факультету 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Оксана Юріївна Лаврі, студентка 2-го курсу історичного факультету ОНУ 
імені І. І. Мечникова

Тетяна Анатоліївна Мельник, студентка 3-го курсу Інституту соціальних на-
ук ОНУ імені І. І. Мечникова

Катерина Григорівна Молчан, студентка 3 курсу Інституту промислових 
технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного полі-
технічного університету

Аліна Валеріївна Мусієнко, студентка 3-го курсу філософського факультету 
(з/в) ОНУ імені І. І. Мечникова, арт-менеджер галереї «NT-Art»

Ганна Ярославівна Олійник, студентка 3-го курсу Інституту соціальних наук 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Вікторія Сергіївна Павленко, студентка 5-го курсу філософського факуль-
тету ОНУ імені І. І. Мечникова

Ксенія Олександрівна Петко, студентка 4-го курсу філософського факуль-
тету ОНУ імені І. І. Мечникова

Олександр Вікторович Попов, студент 4-го курсу Інституту соціальних наук 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Марина Андріївна Пугіна, студентка 2-го курсу філософсько-соціологічно-
го факультету Пермського державного національного дослідницького 
університету

Олена Андріївна Садова, студентка 4-го курсу Інституту соціальних наук 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Юлія Андріївна Садова, студентка 4-го курсу Інституту соціальних наук 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Лідія Валеріївна Сокрута, студентка 3 курсу філософсько-соціологічно-
го факультету Пермського державного національного дослідницького 
університету

Ксенія Зиновіївна Стоянова, студентка 2-го курсу філософського факульте-
ту ОНУ імені І. І. Мечникова

Анастасія Валеріївна Твердохліб, студентка 5-го курсу філологічного фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова

Валерія Олегівна Чорна, студентка 1-го курсу Інституту соціальних наук 
ОНУ імені І. І. Мечникова

Волонтери конференції
Висловлюємо глибоку й щиру подяку всім студентам, аспірантам,  

колегам, друзям, які надали велику допомогу  
в організації й проведенні квітневої та червневої конференцій  

та роботі за комплексною програмою в цілому

Адміністративно-технічна група
Віра Бойко (філософський факультет)
Жанна Вознюк (історичний факультет)
Ольга Гольд (філософський факультет)
Володимир Іванов (філософський факультет)
Анастасія Ільченко (історичний факультет)
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Роман Каприця (Інститут соціальних наук)
Ірина Косюга (філологічний факультет)
Катерина Молчан (Одеський національний політехнічний 

університет)
Ганна Олійник (Інститут соціальних наук)
Леся Павлова (Інститут математики, економіки та механіки)
Катерина Пащенко (філологічний факультет)
Олександр Савков (Інститут математики, економіки  

та механіки)
Сергій Савков (Інститут математики, економіки та механіки)
Катерина Степанець (філологічний факультет)
Тимофій Черопіта (філософський факультет)
Ганна Шапіро (філософський факультет)

Редакційна група
Співробітники Академічного центру «Наука та освіта»
Світлана Георгіївна Анашенкова
Ольга Феліксівна Гольд
Софія Борисівна Кобринська
Олена Майорівна Лобач
Наталія Павлівна Угольникова

Перекладацька група
Студенти 4-го і 5-го курсів кафедри теорії  
та практики перекладу факультету РГФ
Юлія Бондар
Юлія Васильєва
Яна Вісленко
Ольга Гурковська
Анастасія Добра
Ірина Курило
Олеся Мороз
Олена Мудрик
Катерина Рачкова
Ольга Ринкова

Тетяна Миколаївна Павлова, старший викладач кафедри  
теорії і практики перекладу

Олексій Леонідович Маркунін, викладач кафедри теорії  
та практики перекладу

Министерство образования и науки Украины
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Программа
международной  

научно-практической конференции

«Человек в тоталитарном обществе: 
рефлексии XXI века»

23–27 июня 2013 года

Одесса
2013
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График мероприятий конференции
 23 июня (воскресенье)
10.00–13.00 Заезд, регистрация и поселение участников  

и гостей конференции
13.00–14.00 Обед
14.00–18.00 Круглый стол «Знакомство: представление  

направлений работы конференции,  
слово ведущих круглых столов,  
знакомство с участниками» (зал 2-го этажа)

18.30–19.00 Ужин
19.00–22.00 Презентации участниками конференции своих 

книг, сайтов, программ (зал 2-го этажа)

Ведущие презентаций 23, 25 и 26 июня:
А. А. Бабий (Красноярск)
В. М. Вятрович (Киев)
И. В. Голубович (Одесса)
М. Э. Громова (Киев)
И. Я. Деревянный (Львов)
А. А. Каменских (Пермь)
Е. Е. Захаров (Харьков)
А. М. Петренко (Кишинев)
Э. П. Петровский (Одесса)
Р. Ю. Подкур (Киев)
А. Г. Попов (Одесса)
И. И. Осипова (Москва)
А. Я. Разумов (Санкт-Петербург)
В. В. Савченко (Одесса)
С. И. Татаринов (Артемовск)
Е. В. Чиликова (Алма-Ата)
В. М. Чумак (Одесса)
Е. Л. Яворская (Одесса)
О. В. Яремчук (Одесса)

Уважаемые участники конференции!
Список предварительный. Приглашаем вас войти в него

Организаторы конференции:
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,

профком сотрудников ОНУ имени И. И. Мечникова,
профком студентов и аспирантов ОНУ имени И. И. Мечникова,

Международный благотворительный фонд  
национальной памяти Украины,

Академический центр «Наука и образование»  
(общественная научная организация)

Программа международной научно-практической конфе рен ции  
«Человек в тоталитарном обществе: рефлексии XXI века»:  
23–27 июня 2013 года / Одесский национальный университет 
имени И. И. Мечникова / Сост. Л. В. Ковальчук. — Одесса, 2013. — 
208 с.

Конференция проводится в рамках комплексной межфакультетской меж-
кафедральной темы № 110 «Исследования феномена тоталитаризма, его 
проявлений и путей преодоления» (приказ № 778-18 от 14.03.2013 года, 
государственный регистрационный номер 0113U002696), утвержден-
ной по плану научно-исследовательских работ ОНУ на 2013–2017 годы,  
и комплексной программы ОНУ «Феномен тоталитаризма, его проявле-

ния и пути преодоления» (http://onu.edu.ua/ru/science/sprograms)

На обложке — фото Ф. Б. Ковальчик  
«Памяті Олега Соколова. Перейти бездну» (2011)
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 24 июня (понедельник)
8.00–9.00 Завтрак
9.00–10.00 Дополнительный заезд и регистрация
9.00–9.45 Презентация стендовых докладов  

и тематических выставок (холл 2-го этажа)
10.00–10.45 Открытие конференции (зал 2-го этажа)
11.00–12.45 Тематические круглые столы:
 «Право на правду: проблемы открытия  

архивных источников и доступа к информации» 
(к. 300, 3-й этаж);

 «Феномен тоталитаризма, особенности 
тоталитарного сознания и мышления,  
репрессивная составляющая» (зал 2-го этажа);

 «Типология тоталитаризма: советский  
и нацистский варианты (анализ периодов  
и явлений). Предпосылки и становление  
тоталитарных режимов: сталинизм и фашизм 
(1900–1930-е годы)» (зал 1-го этажа);

 «Репрессированная церковь. Религия в древнем 
и современном мире» (к. 400, 4-й этаж);

 «Поминание» (к. 500, 5-й этаж)
13.00–14.00 Обед
14.00–17.00 Тематические круглые столы:
 «Право на правду: проблемы открытия  

архивных источников и доступа к информации» 
(к. 300, 3-й этаж);

 «Феномен тоталитаризма, особенности  
тоталитарного сознания и мышления,  
репрессивная составляющая» (зал 2-го этажа);

 «Типология тоталитаризма: советский  
и нацистский варианты (анализ периодов  
и явлений). Предпосылки и становление  
тоталитарных режимов: сталинизм и фашизм 
(1900–1930-е годы)» (зал 1-го этажа);

 «Репрессированная церковь. Религия в древнем 
и современном мире» (к. 400, 4-й этаж);

 «Поминание» (к. 500, 5-й этаж)
18.30–19.00 Ужин
19.00–22.00 Экскурсия по городу

 25 июня (вторник)
8.00–9.00 Завтрак
9.00–9.45 Презентация выставок (холл 2-го этажа)
9.00–9.45 Стендовые доклады (зал 1-го этажа,  

холлы 2–3-го этажей)
10.00–12.45 Тематические круглые столы:
   «Стратегии памяти. Мемориалы» (зал 2-го этажа);
    «Научно-документальная серия книг  

«Реабилитированные историей»: проблемы  
и перспективы работы» (к. 300, 3-й этаж);

   «Типология тоталитаризма: советский  
и нацистский варианты (анализ периодов  
и явлений). Война и послевоенный период  
в эволюции тоталитарных режимов  
(1940–1970-е годы)» (зал 1-го этажа);

   «Тоталитарный дискурс в культуре»  
(к. 400, 4-й этаж);

   «Наука — образование — педагогика: новая  
рациональность и преодоление интенций  
тоталитаризма» (к. 500, 5-й этаж)

13.00–14.00 Обед
14.00–17.00 Тематические круглые столы:
   «Стратегии памяти. Мемориалы» (зал 2-го этажа);
   «Научно-документальная серия книг  

«Реабилитированные историей»: проблемы  
и перспективы работы» (к. 300, 3-й этаж);

   «Типология тоталитаризма: советский  
и нацистский варианты (анализ периодов  
и явлений: Война и послевоенный период  
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в эволюции тоталитарных режимов  
(1940–1970-е годы)» (зал 1-го этажа);

   «Тоталитарный дискурс в культуре»  
(к. 400, 4-й этаж);

   «Наука — образование — педагогика: новая  
рациональность и преодоление интенций  
тоталитаризма» (к. 500, 5-й этаж)

18.30–19.00 Ужин
19.00–22.00 Презентации участниками конференции своих 

книг, сайтов, программ (зал 2-го этажа)
20.00–22.00 Вечер кино (к круглым столам по проблемам 

культуры и искусства) (зал 1-го этажа)

 26 июня (среда)
8.00–9.00 Завтрак
9.00–9.45 Стендовые доклады (зал 1-го этажа,  

холлы 2–3-го этажей)
10.00–12.45 Тематические круглые столы:
   «Современные проблемы правозащитной 

деятель ности» (к. 300, 3-й этаж);
   «Посттоталитарное общество и авторитаризм: 

альтернатива прогресса и стагнации»  
(зал 2-го этажа);

   «Семья в современном мире: последствия  
тоталитаризма и противостояние массовому  
обществу» (зал 1-го этажа);

   «Искусство в тоталитарном и посттоталитарном 
обществе» (к. 400, 4-й этаж)

10.00–12.45 Презентации участниками конференции своих 
книг, сайтов, программ  (к. 500, 5-й этаж)

13.00–14.00 Обед
14.00–17.00 Тематические круглые столы:
   «Современные проблемы правозащитной 

деятель ности» (к. 300, 3-й этаж);

   «Посттоталитарное общество и авторитаризм: 
альтернатива прогресса и стагнации»  
(зал 2-го этажа);

   «Семья в современном мире: последствия  
тоталитаризма и противостояние массовому  
обществу» (зал 1-го этажа);

   «Искусство в тоталитарном и посттоталитарном 
обществе» (к. 400, 4-й этаж);

14.00–17.00 Презентации участниками конференции своих 
книг, сайтов, программ (к. 500, 5-й этаж)

18.30–21.00 Торжественный ужин и выступления участников 
конференции

 27 июня (четверг)
8.00–9.00 Завтрак
9.15  Выезд в город
10.00–10.45 Экскурсия по музеям Одесского национального 

университета имени И. И. Мечникова
11.00–13.00 Закрытие конференции  

(главный корпус университета —  
ул. Дворянская, 2, 2-й этаж, конференц-зал)

13.30–14.30 Обед
14.30–17.00 Экскурсии по музеям города и Оперному театру 

(информация о музеях и театрах — в разделе 
«Культурная программа»)

18.00–20.00 Морская прогулка

 28 июня (пятница)
8.00–9.00 Завтрак
   Свободное время и разъезд

Желающие могут приобрести путевки в «Черноморку» на допол-
нительные дни.

Благодарим всех за участие в конференции!
Оргкомитет
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Научная программа конференции
23 июня (воскресенье)

День святой Троицы

Круглый стол
«Знакомство: представление направлений  

работы конференции, слово ведущих круглых столов,  
знакомство с участниками»

14.00–18.00
Зал 2-го этажа

Ведущие — Лидия Всеволодовна Ковальчук  
и Эдуард Петрович Петровский

Секретарь — Вера Владимировна Савченко

1. Приветствие и вводное слово
 Лидия Всеволодовна Ковальчук
2. Представление проблематики и мероприятий конференции:
 Стендовые доклады студентов
 Эдуард Петрович Петровский

 Круглые столы 24 июня
1) «Право на правду: проблемы открытия архивных источни-

ков и доступа к информации». Обсуждение проекта концеп-
ции обеспечения открытого доступа к архивам карательно-
репрессивных органов СССР 

  Владимир Михайлович Вятрович, участники (по желанию)
2) «Феномен тоталитаризма, особенности тоталитарного со-

знания и мышления; репрессивная составляющая»
  Евгений Львович Стрельцов, участники (по желанию)
3) «Типология тоталитаризма: советский и нацистский вари-

анты (анализ периодов и явлений). Предпосылки и станов-
ление тоталитарных режимов: сталинизм и фашизм (1900–
1930-е годы)»

  Юрий Вадимович Котляр, участники (по желанию)
4) «Репрессированная церковь. Религия в древнем и совре-

менном мире»

  Николай Иванович Михайлуца, участники (по желанию)

5) «Поминание»
  Эдуард Петрович Петровский, участники (по желанию)

 Круглые столы 25 июня
1) «Стратегии памяти. Мемориалы»
  Алексей Александрович Каменских, участники (по желанию)
2) «Научно-документальная серия книг «Реабилитированные 

историей»: проблемы и перспективы работы»
  Роман Юрьевич Подкур, участники (по желанию)
3) «Типология тоталитаризма: советский и нацистский варианты 

(анализ периодов и явлений). Война и послевоенный период 
в эволюции тоталитарных режимов (1940–1970-е годы)»

  Андрей Анатольевич Живюк, участники (по желанию)
4) «Тоталитарный дискурс в культуре»
  Марк Исаакович Найдорф, участники (по желанию)
5) «Наука — образование — педагогика: новая рациональность 

и преодоление интенций тоталитаризма»
  Светлана Александровна Черепанова, участники (по желанию)

 Круглые столы 26 июня
1) «Современные проблемы правозащитной деятельности»
  Евгений Ефимович Захаров, участники (по желанию)
2) «Посттоталитарное общество и авторитаризм: альтернатива 

прогресса и стагнации»
  Виктор Викторович Зинченко, участники (по желанию)
3) «Семья в современном мире: последствия тоталитаризма и 

противостояние массовому обществу»
  Сергей Иванович Колесник, участники (по желанию)
4) «Искусство в тоталитарном и посттоталитарном обществе»
  Вера Владимировна Савченко, участники (по желанию)

 Выставки, презентации, культурная программа
  Вера Владимировна Савченко

3. Задачи конференции
 Лидия Всеволодовна Ковальчук
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Регламент:
1. Выступление каждого из ведущих круглых столов — 3–4 мин.
2. Представление участников (по желанию) — до 1 мин.
3. При нарушении регламента ведущие имеют право прервать вы-

ступающего.
 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 

у мобильных телефонов.

24 июня (понедельник)
День святого Духа

Презентация стендовых докладов и выставок
9.00–9.45

Холл 2-го этажа
Ведущие — Вера Владимировна Савченко и авторы докладов

1. Стендовые доклады студентов, приславших свои работы на 
конференцию, а также доклады студентов ОНУ, участвовавших 
в междисциплинарной межкафедральной научной студенче-
ской конференции «Феномен тоталитаризма, его проявления и 
пути преодоления», прошедшей 25–27 апреля в рамках 69-й 
отчетной студенческой научной конференции Одесского наци-
онального университета имени И. И. Мечникова.

2. Тематические книжные выставки участников конференции (ра-
ботают все дни конференции).

3. Экспозиция художественной фотографии Феликсы Ковальчик 
(Одесса).

Открытие конференции
10.00–10.45

Зал 2-го этажа
Ведущие — Лидия Всеволодовна Ковальчук  

и Эдуард Петрович Петровский
Секретарь — Тимофей Николаевич Черопита

1. Приветствие участников конференции от ректората Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова и оргко-
митета конференции.

2. Представление комплексной межфакультетской программы и 
университетской научной темы «Феномен тоталитаризма, его 
проявления и пути преодоления».

3. Регламент конференции.

Круглый стол
«Право на правду: проблемы открытия  

архивных источников и доступа к информации»
Обсуждение проекта концепции обеспечения открытого доступа 

в архивы карательно-репрессивных органов СССР*
24 июня, 11.00–12.45, 14.00–17.00

К. 300, 3-й этаж
Ведущий — Владимир Михайлович Вятрович

Секретарь — Ирина Андреевна Когут
Вопросы для обсуждения:

1. Архивы как источник информации о тоталитарном прошлом на 
постсоветском пространстве и в других странах:

 — архив Комитета государственной безопасности;
 — архив Министерства внутренних дел;
 — государственные архивы Российской Федерации, Украины, 

Казахстана, других стран;
 — ведомственные архивы.
2. Проблемы доступа к архивным источникам:
 — юридические;
 — ведомственные;
 — психологические;
 — этические;
 — организационно-технические.
3. Обсуждение проекта концепции обеспечения открытого досту-

па в архивы карательно-репрессивных органов СССР. Пути ре-
шения проблемы открытия архивных источников.

4. Обсуждение проектов резолюций-обращений от конференции 
в государственные и ведомственные органы.

* Концепция подготовлена в рамках проекта «Знать как: разработка кон-
цепции обеспечения открытого доступа в архивы карательно-репрессив-
ных органов СССР» при поддержке международного фонда «Відродження»
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Участники:
Лилия Григорьевна Белоусова (Одесса)
Владимир Михайлович Вятрович (Киев)
Елена Михайловна Грибанова (Алма-Ата)
Татьяна Александровна Григоренко (Черкассы)
Игорь Ярославович Деревяный (Львов)
Ирина Владимировна Езерская (Львов)
Евгений Ефимович Захаров (Харьков)
Алексей Николаевич Келер (Одесса)
Виктор Михайлович Кириллов (Нижний Тагил)
Лидия Всеволодовна Ковальчук (Одесса)
Андрей Андреевич Когут (Киев)
Ирина Андреевна Когут (Львов)
Игорь Михайлович Кулик (Киев)
Лариса Леонидовна Левченко (Николаев)
Ирина Ивановна Осипова (Москва)
Роман Юрьевич Подкур (Киев)
Анатолий Яковлевич Разумов (Санкт-Петербург)
Евгения Викторовна Чиликова (Алма-Ата)
Алина Владимировна Шпак (Луцк)
Елена Юрьевна Штепко (Одесса)

Студенты:
Роман Александрович Каприца (Одесса)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Документы фондов Государственного архива Одесской области 
как источник по истории политических репрессий: этнический 
и генеалогический аспекты», Л. Г. Белоусова, кандидат истори-
ческих наук, заместитель директора Государственного архива 
Одесской области

«Правда и ложь в архивах КГБ. Попытка критического анализа ис-
точников из хранилищ советских спецслужб», В. М. Вятрович, 
кандидат исторических наук, председатель ученого совета Цен-
тра исследований освободительного движения (Киев)

«Вклад Архива Президента Республики Казахстан в изучение исто-
рии репрессий в Казахстане в ХХ веке», Е. М. Грибанова, канди-
дат исторических наук, начальник управления научной публи-
кации документов Архива Президента Республики Казахстан; 
Е. В. Чиликова, главный эксперт управления научной публика-
ции документов Архива Президента Республики Казахстан (Ал-
ма-Ата)

 «Роль архивных источников в исследовании истории Черкасщины 
20–30-х годов ХХ столетия (по материалам Государственного 
архива Черкасской области, архива Управления МВД Украины 
в Черкасской области, Отраслевого государственного архива 
Службы безопасности Украины», Т. А. Григоренко, старший науч-
ный сотрудник отдела истории края ХХ — начала ХХІ столетия 
Черкасского областного краеведческого музея

«Квалификация преступлений коммунистического режима: гено-
цид и преступление против человечности», Е. Е. Захаров, кан-
дидат технических наук, председатель правления Украинского 
Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьков-
ской правозащитной группы, член Украинского центра Между-
народного ПЕН-клуба (Харьков)

«Советские немцы — репрессированный народ: по материалам 
архивов Одесской области», А. Н. Келер, директор обществен-
ной научной организации «Институт этнических исследований» 
(Одесса)

«Программы увековечения памяти жертв политических репрессий 
и проект единого электронного банка данных „Возвращенные 
имена“», В. М. Кириллов, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории, теории и методики обучения 
Нижнетагильской государственной социально-педагогической 
академии

«Книги памяти жертв политических репрессий: историография и 
методология», В. М. Кириллов, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории, теории и методики об-
учения Нижнетагильской государственной социально-педаго-
гической академии 

«Проблемы изучения истории репрессий (к постановке вопроса)», 
Л. В. Ковальчук, кандидат филологических наук, доцент, предсе-
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датель совета Академического центра «Наука и образование» 
(Одесса)

«Возможности электронного архива освободительного движения 
http://avr.org.ua», А. А. Когут, руководитель проекта «Электрон-
ный архив освободительного движения», координатор между-
народных программ Центра исследований освободительного 
движения (Киев)

«Открытый доступ к архивной информации: экспертное и регио-
нальное измерение», И. А. Когут, магистр социологии, научный 
сотрудник Центра исследований освободительного движения 
(Львов)

«Пути и механизмы поиска информации о репрессированных род-
ственниках в архивах», И. М. Кулик, эксперт по доступу к архи-
вам Центра исследований освободительного движения (Киев)

«О роли архива и архивиста в осуществлении правосудия (по тру-
дам американских ученых)», Л. Л. Левченко, кандидат истори-
ческих наук, директор Государственного архива Николаевской 
области

«Обзор меморандумов и агентурных сообщений в следственных 
делах духовенства. 1935–1940», И. И. Осипова, руководитель 
исследовательской группы Международного общества «Мемо-
риал» (Москва)

«Органы государственной безопасности в системе партийно-го-
сударственного управления Советской Украины (1917-й — на-
чало 1939 годов)», Р. Ю. Подкур, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории Украины НАН 
Украины (Киев)

«Архивные источники „Ленинградского мартиролога“», А. Я. Раз-
умов, старший научный сотрудник Российской национальной 
библиотеки, руководитель центра «Возвращенные имена» при 
РНБ (Санкт-Петербург)

«Проект Концепции обеспечения открытого доступа в архивы кара-
тельно-репрессивных органов СССР», А. В. Шпак, заместитель ди-
ректора Центра исследований освободительного движения (Луцк)

«Фонд Р-8065 «Архив СБУ» в Государственном архиве Одесской об-
ласти: история поступления, особенности использования, поря-
док работы с документами», Е. Ю. Штепко, главный научный со-

трудник Государственного архива Одесской области, аспирантка 
исторического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Стендовые доклады студентов:
«Репрессии как системная составляющая тоталитарного общества 

и тоталитарного государства», Р. А. Каприца, студент 3-го курса 
Института социальных наук (отделение политологии) ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

Дополнительные источники:
www.memo.ru — Международное историко-просветительское, правоза-
щитное и благотворительное общество «Мемориал» (Москва)

http://visz.nlr.ru/project/index.html — Центр «Возвращенные имена» 
при Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург)

www.reabit.org.ua — Главная редакционная коллегия научно-докумен-
тальной серии «Реабилитированные историей» (Киев)

http://avr.org.ua — Электронный архив украинского освободительного 
движения (Львов)

Галузевий державний архів СБУ:  Путівник. — Харків: Права людини, 
2009. — 136 с.  (Электронная версия:  http://cdvr.org.ua/books/ галузе - 
вий-державний-архів-сбу-путівник; www.scribd.com/embeds/108697719/
content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-
1mo6alae0fd6ewjm1v0j)

Перечень государственных и ведомственных архивов, учреждений и 
организаций, в которые следует обращаться при ведении справо чной 
работы. [По территории б. СССР]. — 32 с. (Электронная версия:  www.
scribd.com/embeds/108698112/content?start_page=1&view_mode=
scroll&access_key=key-1k1g2pexngyawwg7mlwx)

Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів 
України / Г. В. Боряк, О. П. Володіна та ін. — К.: 2004. — 334 с. (Элек-
тронная версия: www.scribd.com/embeds/108697922/content?start_
page=1&view_mode=scroll&access_key=key-miobfmjlejv2jhyu468)

Право на правду: Практичний посібник із доступу до архівів / В. М. 
В’ят рович, І. М. Кулик, В. В. Лошак, А. В. Шпак. — Львів: Часопис, 2012. 
— 152 с. (Электронная версия: www.scribd.com/embeds/108698182/
content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-16swm315
uj0wxy00fevb)
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Когут Ірина. Феномен подвійної інституціоналізації українських ар-
хі вів / І. Когут // Український визвольний рух / НАН України, Інститут 
українознавства ім. І. Крип’якевича; (редкол: В. В’ятрович, М. Гавришко 
(відп. ред.), Р. Забілий та ін.). — Львів: «Часопис», 2012. — Збірник 17. — 
С. 7–20. (Электронная версия: www.cdvr.org.ua/node/2107)

Методические рекомендации по описанию архивно-следственных дел 
/ Л. В. Ковальчук. — Одесса, 2002. — 40 с. (Электронная версия: www.
scribd.com/embeds/108697842/content?start_page=1&view_mode=
scroll&access_key=key-1jrfpsp87v9jpfwk8ekn)

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол
«Феномен тоталитаризма, особенности тоталитарного  
сознания и мышления; репрессивная составляющая»

24 июня, 11.00–12.45, 14.00–17.00
Зал 2-го этажа

Ведущий — Евгений Львович Стрельцов
Секретарь — Вера Сергеевна Бойко

Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия и признаки политических систем.
2. Тоталитаризм как система и тоталитарность как понятие, соот-

ношение объективных и субъективных параметров; системные 
признаки тоталитарного государства и тоталитарного общества, 
роль и место в них человека.

3. Философские категории бытия и познания, их функционирова-
ние в тоталитарном обществе и осознание (или неосознание) 
человеком; основные концепты, идеологемы, философемы, ми-
фологемы тоталитаризма; их трактовки и интерпретации.

4. Политико-идеологическая составляющая тоталитарного го-
сударства; иерархичность системы и место человека в этой 
иерархии; мифологизация и сакрализация общественного со-
знания; харизматичность лидера.

5. Соотношение понятий «масса» — «народ» — «нация», «чело - 
век» — «личность», «народ» — «партия» — «вождь», место этих 
понятий в тоталитарном обществе; системные признаки тотали-
тарного сознания и поведения; методы формирования коллек-
тивного бессознательного.

6. Организационно-правовые основы формирования и функци-
онирование тоталитарных режимов; нормы права и правовые 
принципы, соотношение законов и подзаконных актов; юриди-
ческое оформление прав, обязанностей человека и ответствен-
ности за их нарушение; правовой нигилизм в истории и совре-
менности.

7. Тоталитаризм и авторитаризм, диктатура, тирания, деспотия: 
общее и отличное между ними, роль человека как субъекта и 
объекта истории.

8. Массовое общество и тоталитаризм; средства массовой инфор-
мации, их функции в тоталитарном государстве; их роль в про-
тивостоянии тоталитаризму и его предотвращении.

9. Экономические системы разных тоталитарных государств, 
функции в них человека; преимущества и недостатки плано-
вого хозяйства и государственного заказа; соотношение сфер 
производства и потребления; роль принудительного труда в то-
талитарном государстве.
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10.  Репрессии как системная составляющая тоталитарного обще-
ства и тоталитарного государства; разновидности, формы, тех-
нология репрессий в истории и современности.

11.  Топос лагеря, зоны, тюрьмы, гетто, спецпоселения, спецобъек-
та и т. д. в тоталитарных государствах; функции в них человека; 
влияние этого пространства на сознание и поведение челове-
ка (узника, вольнонаемного, охранника, местного жителя, про-
чих); самоосознание и самооценка репрессированного и его 
родственников; отношение общества к репрессированному 
(сравнение разных периодов).

12.  Роль правоохранительных органов в тоталитарных государ-
ствах, их репрессивная сущность; презумпция вины человека; 
самоосознание и самооценка сотрудников спецслужб.

13.  Милитаристская составляющая тоталитарного общества.

Участники:
Виктор Владимирович Аксючиц (Москва)
Алексей Андреевич Бабий (Красноярск)
Михаил Иванович Бойченко (Киев)
Александр Вячеславович Голозубов (Харьков)
Виталий Юрьевич Даренский (Луганск)
Светлана Анатольевна Дмитрашко (Одесса)
Александр Юрьевич Дроздов (Чернигов)
Виктор Викторович Зинченко (Киев)
Виктор Леонидович Левченко (Одесса)
Алексей Александрович Маленко (Одесса)
Светлана Васильевна Маркова (Хмельницкий)
Галина Сергеевна Медникова (Киев)
Марк Исаакович Найдорф (Одесса)
Светлана Михайловна Повторева (Львов)
Константин Вильгельмович Райхерт (Одесса)
Виктор Петрович Савельев (Львов)
Людмила Лукьяновна Сауленко (Одесса)
Ирина Владимировна Сидун (Одесса)
Сергей Петрович Симоненко (Одесса)
Евгений Львович Стрельцов (Одесса)

Виктория Анатольевна Суковатая (Харьков)
Ирина Владиславовна Терлецкая (Киев)
Светлана Леонидовна Чачко (Одесса)
Тимофей Николаевич Черопита (Одесса)
Оксана Васильевна Яремчук (Одесса)

Игорь Ярославович Деревяный (Львов)
Евгений Ефимович Захаров (Харьков)
Лидия Всеволодовна Ковальчук (Одесса)
Роман Юрьевич Подкур (Киев)
Олег Анатольевич Чуваков (Одесса)

Студенты:
Владимир Владимирович Бекмеметьев (Пермь)
Жанна Юрьевна Вознюк (Одесса)
Роман Александрович Каприца (Одесса)
Анна Ярославовна Олейник (Одесса)
Александр Викторович Попов (Одесса)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Идеологические мании», В. В. Аксючиц, философ, доцент Государ-
ственной Академии славянской культуры (Москва)

«Историко-правовые экспедиции: сопереживание как инструмент 
демифологизации», А. А. Бабий, председатель Красноярского 
общества «Мемориал» 

«Государственный заказ: преимущества и недостатки тоталитариз-
ма», М. И. Бойченко, доктор философских наук, доцент; доцент 
кафедры философии Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко

«Тоталитаризм и общество потребления как социокультурные ре-
презентации „человека массы“», А. В. Голозубов, доктор фило-
софских наук, доцент, профессор кафедры этики, эстетики и 
истории культуры Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт»

«Главные предрассудки в изучении феномена тоталитаризма», 
В. Ю. Даренский, кандидат философских наук, доцент; доцент 
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кафедры криминологии, конфликтологии и социологии Луган-
ского государственного университета внутренних дел имени 
Э. Ди доренко

«Тоталитарное государство: генезис создания государства от идеи 
до ее воплощения», С. А. Дмитрашко, ассистент кафедры гума-
нитарных и социально-экономических наук Одесской нацио-
нальной академии пищевых технологий

«Особенности формирования массового геополитического созна-
ния в тоталитарных обществах: историко-психологический 
анализ», А. Ю. Дроздов, кандидат психологических наук, до-
цент, заместитель декана психолого-педагогического факульте-
та Черниговского национального педагогического университе-
та имени Т. Г. Шевченко

«Украинские идеологемы тоталитаризма: гражданская институа-
лизация созидания нации, патриотизма и созидания государ-
ства между Сциллой этноцентризма и Харибдой корпоратив-
ности», В. В. Зинченко, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института высшего образования 
Национальной академии педагогических наук Украины (Киев)

«Мифостроительство и тоталитарное искусство», В. Л. Левченко, 
кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры филосо-
фии и методологии науки Одесского национального политех-
нического университета 

«Харизма как неотъемлемая составляющая тоталитарного поли-
тического дискурса (на примере личности Адольфа Гитлера)», 
А. А. Маленко, аспирант кафедры политологии Института соци-
альных наук ОНУ имени И. И. Мечникова

«Концепция «нового человека» в теории и практике советского 
строительства в 1920–1930-х годах», С. В. Маркова, кандидат 
исторических наук, доцент, докторант Каменец-Подольского 
национального университета (Хмельницкий)

«Ценностный мир человека тоталитарного общества», Г. С. Медни-
кова, доктор философских наук, профессор; профессор кафе-
дры культурологии Национального педагогического универси-
тета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Культура тоталитаризма», М. И. Найдорф, кандидат философских 
наук, доцент; доцент кафедры культурологии и искусствозна-
ния Одесского национального политехнического университета

«Р. Гриффин — Б. Андерсон: тоталитаризм как воображаемое па-
лингенетическое политическое сообщество», К. В. Райхерт, стар-
ший преподаватель кафедры философии естественных факуль-
тетов философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Тоталитарные гримасы политкорректности», В. П. Савельев, док-
тор социологических наук, профессор, академик Международ-
ной кадровой академии; С. М. Повторева, доктор философских 
наук, профессор; профессор кафедры философии Националь-
ного университета «Львовская политехника»

«Тоталитарный смех в мифологической проекции», Л. Л. Сауленко, 
кандидат филологических наук, доцент, директор Одесского му-
зея западного и восточного искусства 

«Деятельность средств массовой информации в тоталитарном об-
ществе — прогресс или торможение развития общества?», И. В. 
Сидун, кандидат исторических наук, старший преподаватель ка-
федры журналистики филологического факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Тоталитаризм как разновидность культуры стыда в условиях «ато-
мизации» общества», С. П. Симоненко, кандидат философских 
наук, доцент; доцент кафедры философии, истории и полито-
логии Одесского национального экономического университета

«К вопросу о понятии и признаках политических систем», Е. Л. 
Стрельцов, доктор юридических наук, доктор теологии, про-
фессор, член-корреспондент Национальной академии право-
вых наук Украины, заведующий кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики экономико-правового 
факультета, проректор по научно-педагогической работе ОНУ 
имени И. И. Мечникова

«Формирование тоталитарного языка и мышления в Третьем рей-
хе (на материале «Записок филолога» В. Клемперера)», В. А. Су-
коватая, доктор философских наук, профессор; профессор ка-
федры теории культуры и философии науки Харьковского на-
ционального университета имени В. Н. Каразина

«Cталинизм как тоталитарная система: особенности современного 
отечественного историографического дискурса», И. В. Терлец-
кая, кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры фи-
лософских и социальных наук Киевского национального торго-
во-экономического университета
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«Травматический стресс и посттравматический рост у переживших 
Холокост», С. Л. Чачко, кандидат психологических наук, доцент; 
доцент кафедры общей психологии и психологии развития лич-
ности Института математики, экономики и механики ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Тоталитаризм: определения и концептуальные подходы к про-
блеме», Т. Н. Черопита, аспирант кафедры культурологии фило-
софского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Психологические основы создания консолидирующего нацио-
нального мифа», О. В. Яремчук, кандидат психологических наук, 
доцент; доцент кафедры социальной и прикладной психологии 
Института математики, экономики и механики ОНУ имени И. И. 
Мечникова

«Система лагерей особого назначения («особлагов») как инстру-
мент борьбы советской власти против участников украинского 
освободительного движения (1948–1954)», И. Я. Деревяный, 
старший научный сотрудник Национального музея-мемориала 
жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов)

«Квалификация преступлений коммунистического режима: гено-
цид и преступление против человечности», Е. Е. Захаров, кан-
дидат технических наук, председатель правления Украинского 
Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьков-
ской правозащитной группы, член Украинского центра Между-
народного ПЕН-клуба (Харьков)

«Проблемы изучения истории репрессий (к постановке вопроса)», 
Л. В. Ковальчук, кандидат филологических наук, доцент, предсе-
датель совета Академического центра «Наука и образование» 
(Одесса)

«Органы государственной безопасности в системе партийно-го-
сударственного управления Советской Украины (1917-й — на-
чало 1939 годов)», Р. Ю. Подкур, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории Украины НАН 
Украины (Киев)

«Контрреволюционное преступление: понятие и признаки», О. А. 
Чуваков, кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики эко-
номико-правового факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Стендовые доклады студентов:
«Жертвенность, русская революция и коммунистический культ», 

В. В. Бекмеметьев, студент 2-го курса философско-социологи-
ческого факультета Пермского государственного национально-
го исследовательского университета

«Идеи насилия в творческом наследии теоретиков украинского 
национализма», Ж. Ю. Вознюк, студентка 4-го курса историче-
ского факультета (кафедра истории Украины) ОНУ имени И. И. 
Мечникова

«Репрессии как системная составляющая тоталитарного общества 
и тоталитарного государства», Р. А. Каприца, студент 3-го курса 
Института социальных наук (отделение политологии) ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Механизмы обновления политических элит в тоталитарных ре-
жимах: общие тенденции и опыт СССР», А. Я. Олейник, студентка 
3-го курса Института социальных наук (кафедра политологии) 
ОНУ имени И. И. Мечникова

«Функционирование идеологической реальности как основа су-
ществования общества», А. В. Попов, студент 4-го курса Инсти-
тута социальных наук (кафедра социологии) ОНУ имени И. И. 
Мечникова

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.



126 127

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол
«Типология тоталитаризма: советский и нацистский  

варианты (анализ периодов и явлений)»

24 июня, 11.00–12.45, 14.00–17.00
Зал 1-го этажа

Предпосылки и становление тоталитарных режимов:  
сталинизм и фашизм (1900–1930-е годы)

Ведущий — Юрий Вадимович Котляр
Секретарь — Анна Ярославовна Олейник

25 июня, 10.00–12.45, 14.00–17.00
Зал 1-го этажа

Война и послевоенный период в эволюции тоталитарных режи-
мов (1940–1970-е годы)

Ведущий — Андрей Анатольевич Живюк
Секретарь — Анна Ярославовна Олейник

Вопросы для обсуждения:
24 июня

Предпосылки и становление тоталитарных режимов: сталинизм и 
фашизм (1900–1930-е годы)

1. Модели тоталитаризма.
2. Источники изучения тоталитаризма в СССР и Германии.
3. Сталинские репрессии 20–30-х годов ХХ века.
4. Национально-культурные вопросы в период тоталитаризма.
5. Карательно-репрессивные органы и их деятельность.
6. Решение экономических вопросов в период тоталитаризма.
7. Противодействие населения репрессивным действиям власти.

25 июня
Война и послевоенный период в эволюции тоталитарных режи-

мов (1940–1970-е годы)
1. Режим немецкой оккупации в типологии тоталитаризма.
2. Холокост и геноцид — преступления против человечества.
3. Роль депортаций в тоталитарном обществе.

4. Диссидентское движение в борьбе против авторитарного режима.
5. Источники. Историография проблемы.

24 июня
Участники:
Олег Григорьевич Бажан (Киев)
Анна Дмитриевна Беньковская (Одесса)
Сергей Евгеньевич Березин (Одесса)
Михаил Юрьевич Борисов (Одесса)
Валерий Юрьевич Васильев (Киев)
Ирина Викторовна Войцицкая (Киев)
Николай Владимирович Горох (Чернигов)
Оксана Андреевна Довгополова (Одесса)
Юрий Вадимович Котляр (Николаев)
Вячеслав Григорьевич Кушнир (Одесса)
Валерий Валерьевич Левченко (Одесса)
Елена Владимировна Лысенко (Чернигов)
Алексей Александрович Маленко (Одесса)
Артур Худувич Маргулов (Донецк)
Анатолий Михайлович Петренко (Кишинев)
Эльвира Германовна Плесская (Одесса)
Роман Юрьевич Подкур (Киев)
Владимир Вячеславович Рубан (Винница)
Виктор Анатольевич Савченко (Одесса)
Анна Александровна Сидоренко (Винница)
Вера Владимировна Солодова (Одесса)
Алексей Федорович Степанов (Казань)
Сергей Иосифович Татаринов (Артемовск)
Ирина Владиславовна Терлецкая (Киев)
Владимир Михайлович Чумак (Одесса)
Николай Андреевич Шевчук (Одесса)
Игорь Николаевич Шкляев (Одесса)

Студенты:
Лилит Арменовна Бегларян (Одесса)
Владимир Владимирович Бекмеметьев (Пермь)
Павел Андреевич Бычков (Одесса)
Жанна Юрьевна Вознюк (Одесса)
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Алина Витальевна Иванова (Одесса)
Роман Александрович Каприца (Одесса)
Оксана Юрьевна Лаври (Одесса)
Валерия Олеговна Черная (Одесса)

25 июня
Участники:

Андрей Иванович Амонс (Киев)
Полина Ивановна Барвинская (Одесса)
Владимир Михайлович Вятрович (Киев)
Михаил Владимирович Гаухман (Луганск)
Игорь Ярославович Деревяный (Львов)
Ирина Владимировна Езерская (Львов)
Андрей Анатольевич Живюк (Ровно)
Евгений Ефимович Захаров (Харьков)
Зоряна Знак (Дрогобыч)
Василий Иванович Ильницкий (Дрогобыч)
Олеся Игоревна Исаюк (Львов)
Виктор Михайлович Кириллов (Нижний Тагил)
Алла Федосеевна Коваленко (Одесса)
Анджей Кола (Торунь, Польша)
Валерий Валерьевич Левченко (Одесса)
Сергей Сергеевич Макарчук (Николаев)
Екатерина Валентиновна Пащенко (Одесса)
Алексей Дмитриевич Попов (Симферополь)
Алексей Григорьевич Скопинцев (Москва)
Дмитрий Павлович Урсу (Одесса)
Клара Викторовна Ушакова (Одесса)
Светлана Леонидовна Чачко (Одесса)
Елена Андреевна Шановская (Одесса)
Мария Ревазовна Шелия (Одесса)
Александр Григорьевич Шишко (Одесса)

Студенты:
Лилит Арменовна Бегларян (Одесса)
Виктория Игоревна Ковальчук (Одесса)
Ирина Валерьевна Косюга (Одесса)
Анна Ярославовна Олейник (Одесса)

Ксения Александровна Петко (Одесса)
Анастасия Валерьевна Твердохлиб (Одесса)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

24 июня
«Отношение населения Украины к репрессивной политике совет-

ского государства в 1937–1938 годах по материалам Отрасле-
вого государственного архива Службы безопасности Украины», 
О. Г. Бажан, кандидат исторических наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник Института истории Украины НАН Украины (Киев)

«Стратегии панегирика: аль-Мутанабби, „сталинский текст“», А. Д. 
Беньковская, старший преподаватель кафедры мировой литера-
туры филологического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Репрессированные без репрессий: судьбы антиковедов Новорос-
сийского университета в 20–40-е годы ХХ столетия», С. Е. Бе-
резин, ведущий специалист Государственного архива Одесской 
области

«Коллективизация как экономическая катастрофа», М. Ю. Борисов, 
старший преподаватель кафедры мирового хозяйства и меж-
дународных экономических отношений Института математики, 
экономики и механики ОНУ имени И. И. Мечникова

«„Большой террор“ в Украине (1936–1938 годы)», В. Ю. Васильев, 
кандидат исторических наук, доцент, заведующий сектором 
историко-энциклопедических исследований Института истории 
Украины НАН Украины (Киев)

«Влияние государственно-политической деятельности П. Посты-
шева на становление тоталитарного строя в УССР (1920-е го-
ды)», И. В. Войцицкая, кандидат исторических наук, ассистент 
кафедры философских и социальных наук Киевского нацио-
нального торгово-экономического университета

«СССР и его граждане: сосуществование, восприятие, иерархич-
ность (на примере Торгсина)», Н. В. Горох, научный сотрудник 
Черниговского исторического музея имени В. В. Тарновского

«Интеллектуальная контрабанда как способ существования интел-
лектуала в тоталитарном пространстве», О. А. Довгополова, док-
тор философских наук, доцент, профессор кафедры философии 
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естественных факультетов философского факультета ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Баштанские повстанцы против карательно-репрессивной систе-
мы», Ю. В. Котляр, доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой истории Черноморского государственного 
университета имени Петра Могилы (Николаев)

«Репрессии 1930-х годов в формировании стереотипов сельско-
го населения Одесщины», В. Г. Кушнир, кандидат исторических 
наук, доцент, декан исторического факультета ОНУ имени И. И. 
Мечникова

«Репрессивные действия политических режимов в отношении 
ученых-историков Одессы в 1917–1953 годы», В. В. Левченко, 
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 
украиноведения и иностранных языков Одесского националь-
ного морского университета

«Типология поведения сельских активистов в условиях активного 
крестьянского сопротивления начала 1930-х годов», Е. В. Лы-
сенко, аспирантка Института истории Украины НАН Украины, 
директор Поискового агентства по созданию научно-докумен-
тальных серий «Книга Памяти» и «Реабилитированные истори-
ей» Черниговской области

«Харизма, как неотъемлемая составляющая тоталитарного поли-
тического дискурса (на примере личности Адольфа Гитлера)», 
А. А. Маленко, аспирант кафедры политологии Института соци-
альных наук ОНУ имени И. И. Мечникова

«Деятельность ассирийских театральных кружков в Украине в 
1920–1930-х годах как способ советизации», А. Х. Маргулов, 
кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры украинской 
филологии и культуры Донецкого национального университета

«Сопротивление крестьянства советскому режиму (1920–1930-е 
годы)», А. М. Петренко, доктор исторических наук, профессор; 
профессор кафедры всеобщей истории Молдавского государ-
ственного университета, директор Института социальной исто-
рии «ПроМемория» (Кишинев)

«К вопросу о причинах несостоятельности национально-культур-
ной политики СССР в 1920–1930-х годах (на примере немец-
ких учебных заведений)», Э. Г. Плесская, кандидат исторических 
наук, доцент, член Международной ассоциации исследователей 

истории и культуры российских немцев, член Совета немцев 
Украины (Одесса)

«Органы государственной безопасности в системе партийно-го-
сударственного управления Советской Украины (1917-й — на-
чало 1939 годов)», Р. Ю. Подкур, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории Украины НАН 
Украины (Киев)

«„Антисоветские настроения“ как форма сопротивления больше-
вистскому режиму», В. В. Рубан, соискатель кафедры истории и 
культуры Украины Винницкого государственного педагогиче-
ского университета имени Михаила Коцюбинского

«„Зачистка“ анархистских организаций в СССР в 1929 году. Судь-
бы последних радикалов», В. А. Савченко, кандидат историче-
ских наук, доцент, профессор кафедры философии и социаль-
ных дисциплин Одесского государственного университета вну-
тренних дел

«Формирование советского менталитета средствами массовой 
культуры в УССР в годы нэпа», А. А. Сидоренко, аспирантка ка-
федры истории Украины Института магистратуры, аспирантуры, 
докторантуры Винницкого педагогического университета име-
ни Михаила Коцюбинского

«Образ «врага народа» в музейной среде Одессы в 1930-е годы», 
В. В. Солодова, кандидат исторических наук, директор Одесского 
историко-краеведческого музея

«Политические репрессии в СССР как проблема изучения полити-
ки и практики советского тоталитаризма: на примере большого 
террора 1937–1939 годов», А. Ф. Степанов, председатель ко-
ординационного совета Казанского общества «Мемориал»

«Антисемитизм и мечта о «земле обетованной» в Донбассе в кон-
це XIX — начале XX столетия», С. И. Татаринов, кандидат исто-
рических наук, доцент; доцент кафедры инженерной педагоги-
ки Артемовского учебно-научного профессионально-педагоги-
ческого института Украинской инженерно-педагогической ака-
демии (Артемовск)

«Cталинизм как тоталитарная система: особенности современного 
отечественного историографического дискурса», И. В. Терлец-
кая, кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры фи-
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лософских и социальных наук Киевского национального торго-
во-экономического университета

«Советский проект для Украины», В. М. Чумак, кандидат истори-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой истории Украины 
Южноукраинского педагогического университета имени К. Д. 
Ушинского (Одесса)

«Письма немцев Гитлеру как источник для изучения феномена то-
талитаризма», Н. А. Шевчук, кандидат исторических наук, до-
цент, заведующий кафедрой истории и мировой политики Ин-
ститута социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова

«Одесская губчека как орган внесудебной репрессии», И. Н. Шкля-
ев, кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры новой 
и новейшей истории исторического факультета ОНУ имени И. И. 
Мечникова

Стендовые доклады студентов:
«Геноцид ХХ столетия (на материалах геноцида армян 1915–

1923 годов и геноцида евреев в годы Второй мировой вой-
ны)», Л. А. Бегларян, абитуриент экономико-правового факуль-
тета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Жертвенность, русская революция и коммунистический культ», 
В. В. Бекмеметьев, студент 2-го курса философско-социологи-
ческого факультета Пермского государственного национально-
го исследовательского университета

«Правовые основы голода 1932–1933 годов в Украине», П. А. 
Бычков, студент 1-го курса экономико-правового факультета 
(кафедра общеправовых дисциплин и международного права) 
ОНУ имени И. И. Мечникова

«Идеи насилия в творческом наследии теоретиков украинского 
национализма», Ж. Ю. Вознюк, студентка 4-го курса историче-
ского факультета (кафедра истории Украины) ОНУ имени И. И. 
Мечникова

«Влияние личности Л. П. Берия на начало процесса пересмотра 
дел репрессированных в Украинской ССР в 1939–1941 го-
дах», А. В. Иванова, студентка 2-го курса исторического факуль-
тета (кафедра истории Украины) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Репрессии как системная составляющая тоталитарного общества 
и тоталитарного государства», Р. А. Каприца, студент 3-го курса 

Института социальных наук (отделение политологии) ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Репрессии жен «врагов народа» на Одесщине в период «боль-
шого террора» 1937–1938 годов: историко-правовой аспект», 
О. Ю. Лаври, студентка 2-го курса исторического факультета (ка-
федра истории Украины) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Политические партии Германии в борьбе за власть в начале 
1930-х годов», В. О. Черная, студентка 1-го курса Института со-
циальных наук (кафедра истории и мировой политики) ОНУ 
имени И. И. Мечникова

25 июня
«Политические репрессии на Украине 1937–1941 годов (тайные 

страницы украинской истории)», А. И. Амонс, в 1990-е годы на-
чальник отдела реабилитации военной прокуратуры Централь-
ного региона Украины, старший помощник военного прокурора 
региона (Киев)

«Наука в условиях партийного контроля: политика СЕПГ 50–60 го-
дов ХХ столетия в сфере восточноевропейских исследований», 
П. И. Барвинская, кандидат исторических наук, доцент; доцент 
кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 
ОНУ имени И. И. Мечникова

«Правда и ложь в архивах КГБ. Попытка критического анализа ис-
точников из хранилищ советских спецслужб», В. М. Вятрович, 
кандидат исторических наук, председатель ученого совета Цен-
тра исследований освободительного движения (Киев)

«Саул Боровой в «ситуации советского еврея»: на перекрестке без 
указателя дороги», М. В. Гаухман, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Луганского областного краеведче-
ского музея

«Система лагерей особого назначения («особлагов») как инстру-
мент борьбы советской власти против участников украинского 
освободительного движения (1948–1954)», И. Я. Деревяный, 
старший научный сотрудник Национального музея-мемориала 
жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов)

«Самосожжение как форма индивидуального протеста в условиях 
тоталитаризма», И. В. Езерская, хранитель фондов Националь-
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ного музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрь-
ма на Лонцкого» (Львов)

«Формирование руководящего состава органов НКВД и НКГБ в 
западных областях Украины весной — летом 1944 года», А. А. 
Живюк, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой истории Международного экономико-гуманитарного уни-
верситета имени академика Степана Демьянчука (Ровно)

«Квалификация преступлений коммунистического режима: гено-
цид и преступление против человечности», Е. Е. Захаров, кан-
дидат технических наук, председатель правления Украинского 
Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьков-
ской правозащитной группы, член Украинского центра Между-
народного ПЕН-клуба (Харьков)

«Нарушения «соцзаконности» представителями властных структур 
в процессе становления и утверждения советской администра-
ции на территории Дрогобычской области УССР (1944–1953)», 
З. Знак, аспирантка кафедры древней истории Украины и специ-
альных исторических дисциплин Дрогобычского государствен-
ного педагогического университета имени Ивана Франко

«Использование депортационных акций как одной из форм борь-
бы против подполья ОУН в Карпатском крае (1945–1954), 
В. И. Ильницкий, кандидат исторических наук; доцент кафедры 
новой и новейшей истории Украины Дрогобычского государ-
ственного педагогического университета имени Ивана Франко

«Нацистский оккупационный режим в Западной Украине 1941–
1944 годов как пример тоталитарного режима (на материале 
политических отчетов с территории Стрыйщины 1943–1944 
годов)», О. И. Исаюк, научный сотрудник Центра исследований 
освободительного движения (Львов)

«Контрреволюционная шпионско-диверсионная деятельность труд-
мобилизованных отряда 1874 — миф или реальность?», В. М. 
Кириллов, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории, теории и методики обучения Нижнетагиль-
ской государственной социально-педагогической академии

«Образ украинского интеллигента-диссидента в коммуникатив-
ных намерениях «толстого» журнала (на примере публицисти-
ки журнала «Вітчизна»)», А. Ф. Коваленко, кандидат филологи-

ческих наук, доцент; доцент кафедры журналистики филологи-
ческого факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«The Katyn massacre in the light of archaeological-exhumation works 
performed in secret NKVD burial grounds in Kharkiv (Piatykhatky) 
and Kiev (Bykivnia) (Катынский расстрел в свете археологиче-
ских и эксгумационных исследований секретных захоронений 
НКВД в Харькове (Пятихатки) и Киеве (Быковня)», А. Кола, док-
тор наук (археология), профессор; Институт археологии универ-
ситета имени Николая Коперника (Торунь, Польша)

«Репрессивные действия политических режимов в отношении 
ученых-историков Одессы в 1917–1953 годы», В. В. Левченко, 
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 
украиноведения и иностранных языков Одесского националь-
ного морского университета

«Массовые политические репрессии 1937–1938 годов и пробле-
ма коллаборационизма в годы Второй мировой войны», С. С. 
Макарчук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисци-
плин Николаевского филиала Киевского национального уни-
верситета культуры и искусств 

«Освещение проблематики развития литературы и искусства ше-
стидесятников в книге воспоминаний Ирины Жиленко „Homo 
feriens“», Е. В. Пащенко, бакалавр филологии, выпускница ОНУ 
имени И. И. Мечникова

«„Железный занавес“ или „бумажный лабиринт“?: регламентация 
поездок советских граждан за рубеж», А. Д. Попов, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры общественных наук Крымского 
экономического института Киевского национального экономиче-
ского университета имени Вадима Гетьмана (Симферополь)

«Основы становления религиозного культа Порфирия Иванова в со-
ветском физкультурном движении», А. Г. Скопинцев, аспирант ка-
федры социальной философии гуманитарного факультета Рос-
сийского государственного социального университета (Москва)

«Ученые Одессы — жертвы идеологических кампаний 1946–
1953 годов», Д. П. Урсу, доктор исторических наук, профессор; 
профессор кафедры новой и новейшей истории исторического 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Проблема интеллигенции в тоталитарном обществе», К. В. Ушако-
ва, кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой 
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культурологии философского факультета ОНУ имени И. И. Меч-
никова

«Травматический стресс и посттравматический рост у переживших 
Холокост», С. Л. Чачко, кандидат психологических наук, доцент; 
доцент кафедры общей психологии и психологии развития лич-
ности Института математики, экономики и механики ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Механизмы политизации культурной сферы советского обще-
ства в послевоенный период (1946–1985 годы)», Е. А. Шанов-
ская, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии 
Одесского национального политехнического университета

«Автобиографизм украинской диссидентской публицистики: по 
материалам произведений Михаила Горыня (1930–2013)», 
М. Р. Шелия, бакалавр филологии, выпускница ОНУ имени И. И. 
Мечникова

«Катастрофа Рабоче-крестьянской Красной Армии в 1941 году 
как результат террора тоталитарного режима в СССР», А. Г. Ши-
шко, кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры гу-
манитарных и социально-экономических наук Одесской наци-
ональной академии пищевых технологий

Стендовые доклады студентов:
«Геноцид ХХ столетия (на материалах геноцида армян 1915–

1923 годов и геноцида евреев в годы Второй мировой вой-
ны)», Л. А. Бегларян, абитуриент экономико-правового факуль-
тета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Губерния Транснистрия в 1941–1944 годах: административное 
управление и оккупационная политика», В. И. Ковальчук, сту-
дентка 1-го курса Института социальных наук (кафедра исто-
рии и мировой политики) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Личность и творчество Николая Руденко (1920–2004)», И. В. Ко-
сюга, студентка 2-го курса филологического факультета (кафе-
дра украинской литературы) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Механизмы обновления политических элит в тоталитарных ре-
жимах: общие тенденции и опыт СССР», А. Я. Олейник, студентка 
3-го курса Института социальных наук (кафедра политологии) 
ОНУ имени И. И. Мечникова

«Жанр «критика буржуазной идеологии» в советской философии 
(на примере анализа трудов Х. Ортеги-и-Гассета советскими 
учеными в конце 1960-х — 1970-х годах)», К. А. Петко, сту-
дентка 4-го курса философского факультета (кафедра филосо-
фии естественных факультетов) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Документализм и образность в публицистике Уласа Самчука 
(1941–1943 годы)», А. В. Твердохлиб, студентка 5-го курса фи-
лологического факультета (кафедра журналистики) ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол
«Репрессированная церковь.  

Религия в древнем и современном мире»

24 июня, 11.00–12.45, 14.00–17.00
К. 400, 4-й этаж

Ведущий — Николай Иванович Михайлуца
Секретарь — Ольга Феликсовна Гольд
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Вопросы для обсуждения:
1. Репрессии против православной церкви.
2. Репрессии против истинно православной церкви.
3. Репрессии против католической церкви.
4. Репрессии против протестантской церкви.
5. Судьбы репрессированного духовенства и мирян.
6. Исторические аналогии с тоталитарной практикой ХХ века.
7. Религиозные реминисценции в искусстве и культуре тоталитар-

ного периода.
8. Религия в современном мире.

Участники:
Константин Александрович Бережко (Феодосия)
Марина Эдуардовна Громова (Киев)
Оксана Александровна Демура (Киев)
Валерий Владимирович Десятский (Одесса)
Игорь Васильевич Ильичев (Москва)
Александр Павлович Коваленко (Одесса)
Лина Юрьевна Медовкина (Донецк)
Николай Иванович Михайлуца (Одесса)
Ирина Ивановна Осипова (Москва)
Александр Георгиевич Попов (Одесса)
Юния Владимировна Сагина (Одесса)
Алексей Григорьевич Скопинцев (Москва)
Ирина Ивановна Старовойтова (Одесса)
Геннадий Александрович Тараканов (Одесса)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Свобода совести на украинских землях в условиях существова-
ния разных тоталитарных режимов на примере деятельности 
Свидетелей Иеговы», К. О. Бережко, кандидат исторических на-
ук, доцент; доцент кафедры общенаучных дисциплин Крымско-
го факультета Восточноукраинского национального универси-
тета имени Владимира Даля (Феодосия)

«Репрессии большевистской власти против Православной Церк-
ви в 1917–1922 годах», М. Э. Громова, генеральный директор 

Национального историко-мемориального заповедника «Быков-
нянские могилы» (Киев)

«Мифологично-религиозное цитирование в художественной куль-
туре советского искусства тоталитарного периода», О. А. Дему-
ра, аспирантка кафедры культурологии Института философско-
го образования и науки Национального педагогического уни-
верситета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Деятельность подпольного монастыря под руководством еписко-
па Сергия (Кудрявцева)», И. В. Ильичев, научный сотрудник на-
учно-информационного и просветительского центра Междуна-
родного общества «Мемориал» (Москва)

«Тоталитарное государство в борьбе с церковными историками: 
судьбы А. А. Дмитриевского (1859–1929) и И. И. Соколова 
(1865–1939)», Л. Ю. Медовкина, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международных отношений и внешней поли-
тики Донецкого национального университета

«Столкновение практических философий: большевистские спец-
службы против истинноправославных на Одесщине в середине 
30-х годов ХХ века», Н. И. Михайлуца, доктор исторических на-
ук, профессор, заведующий кафедрой украиноведения и ино-
странных языков Одесского национального морского универ-
ситета

«Миссия ассумпционистов в глазах советского государства. По ма-
териалам следственных дел. 1923–1949 годы», И. И. Осипова, 
руководитель исследовательской группы научно-информаци-
онного и просветительского центра Международного общества 
«Мемориал» (Москва)

«Краткий обзор материалов следствий по групповым делам ду-
ховенства и мирян ИПЦ с учетом годовых отчетов органов 
ОГПУ — НКВД — МГБ. 1930–1960-е годы», И. И. Осипова, руко-
водитель исследовательской группы научно-информационного 
и просветительского центра Международного общества «Ме-
мориал» (Москва)

«Обзор меморандумов и агентурных сообщений в следственных 
делах духовенства. 1935–1940 годы», И. И. Осипова, руково-
дитель исследовательской группы научно-информационного и 
просветительского центра Международного общества «Мемо-
риал» (Москва)
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«Разработку Луки продолжаем…»: Сборник документов 1946–
1961 годов о Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком / Со-
ставители: протоиерей Николай Доненко и С. Б. Филимонов. — 
М., 2011», А. Г. Попов, доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии Одесского медицинского института; А. П. Кова-
ленко, кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры со-
циальных теорий Института инновационного последипломного 
образования ОНУ имени И. И. Мечникова; В. В. Десятский, стар-
ший преподаватель кафедры оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии Одесского медицинского института

«Христианство и религия тоталитарного общества», Ю. В. Сагина, 
кандидат искусствоведения, заведующая литературной частью 
Одесского академического театра музыкальной комедии име-
ни М. Водяного

«Основы становления религиозного культа Порфирия Иванова в со-
ветском физкультурном движении», А. Г. Скопинцев, аспирант ка-
федры социальной философии гуманитарного факультета Рос-
сийского государственного социального университета (Москва)

«Религиозная идентичность как проблема самоопределения лич-
ности в современном обществе», И. И. Старовойтова, кандидат 
философских наук, доцент; доцент кафедры философии есте-
ственных факультетов философского факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Формирование авторитарной формы правления при императоре 
Константине I Великом», Г. А. Тараканов, магистр теологии, вы-
пускник Христианского гуманитарно-экономического открыто-
го университета (Одесса)

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.

6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-
нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол «Поминание»
24 июня, 11.00–12.45, 14.00–17.00

К. 500, 5-й этаж
Ведущий — Эдуард Петрович Петровский

Секретарь — Анастасия Петровна Ильченко

Вопросы для обсуждения:
1. Репрессированные 1920-х годов.
2. Репрессированные 1930-х годов.
3. Репрессированные 1940-х годов.
4. Репрессированные 1950–1980-х годов.
5. Осмысление истории репрессий и восстановление судеб ре-

прессированных.

Участники:
Сергей Евгеньевич Березин (Одесса)
Михаил Владимирович Гаухман (Луганск)
Наталья Валерьевна Герасимюк (Одесса)
Руслана Петровна Давыдюк (Ровно)
Олег Борисович Дёмин (Одесса)
Оксана Андреевна Довгополова (Одесса)
Юрий Романович Древницкий (Тернополь)
Ирина Владимировна Езерская (Львов)
Анастасия Петровна Ильченко (Одесса)
Карина Ацамазовна Казакова (Сыктывкар)
Вячеслав Александрович Кузнецов (Одесса)
Валерий Валерьевич Левченко (Одесса)
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Любовь Анатольевна Максимова (Сыктывкар)
Лина Юрьевна Медовкина (Донецк)
Эдуард Петрович Петровский (Одесса)
Анатолий Яковлевич Разумов (Санкт-Петербург)
Вера Владимировна Самодурова (Одесса)
Дмитрий Павлович Урсу (Одесса)
Мария Ревазовна Шелия (Одесса)

Студенты:
Анастасия Юрьевна Кондрашова (Пермь)
Ирина Валерьевна Косюга (Одесса)
Марина Андреевна Пугина (Пермь)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Репрессированные без репрессий: судьбы антиковедов Новорос-
сийского университета в 20–40-е годы ХХ столетия», С. Е. Бе-
резин, ведущий специалист Государственного архива Одесской 
области

«Саул Боровой в «ситуации советского еврея»: на перекрестке без 
указателя дороги», М. В. Гаухман, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Луганского областного краеведче-
ского музея

«Г. И. Потапенко — выдающийся ученый и „враг народа“», Н. В. Ге-
расимюк, аспирантка кафедры ботаники биологического фа-
культета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Цена коммунистической идеи: лишение свободы или утрата жиз-
ни (судьба члена КПЗУ Петра Дацюка)», Р. П. Давыдюк, кандидат 
исторических наук, доцент; доцент кафедры истории Украины 
Ровенского государственного гуманитарного университета 

«Провинциальная советская историческая наука в условиях тота-
литаризма», О. Б. Дёмин, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой новой и новейшей истории историче-
ского факультету ОНУ имени И. И. Мечникова

«Интеллектуальная контрабанда как способ существования интел-
лектуала в тоталитарном пространстве», О. А. Довгополова, док-
тор философских наук, доцент, профессор кафедры философии 

естественных факультетов философского факультета ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Судьба западноукраинской интеллигенции после 1939 года (на 
примере семьи Старосольских)», Ю. Р. Древницкий, кандидат 
исторических наук, доцент; доцент кафедры новой и новейшей 
истории Тернопольского национального педагогического уни-
верситета имени Владимира Гнатюка

«Самосожжение как форма индивидуального протеста в условиях 
тоталитаризма», И. В. Езерская, хранитель фондов Националь-
ного музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрь-
ма на Лонцкого» (Львов)

«Политические репрессии советского периода на территории 
Одесщины: украинская историография конца 1980-х — начала 
1990-х годов», А. П. Ильченко, бакалавр истории, выпускница 
ОНУ имени И. И. Мечникова; Э. П. Петровский, кандидат исто-
рических наук, доцент; доцент кафедры истории Украины исто-
рического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Несломленные: в борьбе за жизнь и науку», К. А. Казакова, канди-
дат исторических наук, доцент кафедры связей с общественно-
стью и рекламы Сыктывкарского государственного университета

«Одесский период жизни и научно-педагогической деятельности 
профессора Ю. П. Мирюты», В. А. Кузнецов, кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник Центра научных исследований по 
истории образования, науки и техники имени В. И. Липского

«Репрессивные действия политических режимов в отношении 
ученых-историков Одессы в 1917–1953 годы», В. В. Левченко, 
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 
украиноведения и иностранных языков Одесского националь-
ного морского университета

«Репрессированные ученые в ИТЛ ГУЛАГа на территории Коми 
АССР», Л. А. Максимова, кандидат исторических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой истории России и зарубежных стран Сык-
тывкарского государственного университета

«Тоталитарное государство в борьбе с церковными историками: 
судьбы А. А. Дмитриевского (1859–1929) и И. И. Соколова 
(1865–1939)», Л. Ю. Медовкина, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международных отношений и внешней поли-
тики Донецкого национального университета
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«Одесский государственный университет как объект советской ре-
прессивной политики в 1930-е годы», Е. П. Петровский, канди-
дат исторических наук, доцент; доцент кафедры истории Украи-
ны исторического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Мастер книги: памяти Бориса Генриховича Крейцера», А. Я. Ра-
зумов, старший научный сотрудник Российской национальной 
библиотеки, руководитель центра «Возвращенные имена» при 
РНБ (Санкт-Петербург)

«Геополитический изгой: Иван Иванович Дусинский», В. В. Само-
дурова, главный библиограф научной библиотеки ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Ученые Одессы — жертвы идеологических кампаний 1946–
1953 годов», Д. П. Урсу, доктор исторических наук, профессор; 
профессор кафедры новой и новейшей истории исторического 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Автобиографизм украинской диссидентской публицистики: по 
материалам произведений Михаила Горыня (1930–2013)», 
М. Р. Шелия, бакалавр филологии, выпускница ОНУ имени И. И. 
Мечникова

Стендовые доклады студентов:
«Личность и творчество Николая Руденко (1920–2004)», И. В. Ко-

сюга, студентка 2-го курса филологического факультета ОНУ 
имени И. И. Мечникова

«Украинский спецконтингент в ИТК-36 (по материалам музея-ла-
геря «Пермь-36»)», М. А. Пугина, А. Ю. Кондрашова, студентки 
2-го курса философско-социологического факультета Пермско-
го государственного национального исследовательского уни-
верситета

Дополнительные источники:
www.memo.ru — Международное историко-просветительское, правоза-
щитное и благотворительное общество «Мемориал» (Москва)

http://visz.nlr.ru/project/index.html — Центр «Возвращенные имена» 
при Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург)

www.reabit.org.ua — Главная редакционная коллегия научно-докумен-
тальной серии «Реабилитированные историей» (Киев)

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

25 июня (вторник)
День дружбы и единения славян

Круглый стол
«Стратегии памяти. Мемориалы»

10.00–12.45, 14.00–17.00
Зал 2-го этажа

Ведущий — Алексей Александрович Каменских
Секретарь — Вера Сергеевна Бойко

Вопросы для обсуждения:
1. Роль исторической памяти в современном обществе, переос-

мысление прошлого, демифологизация и новая мифологизация 
общественного сознания.

2. Проблемы свидетельствования, трансляции исторических фак-
тов о репрессиях, терроре, геноциде и их восприятие совре-
менным обществом.

3. Пути и способы восстановления исторической памяти и преем-
ственности поколений.
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4. Проблемы доступа к архивным и другим первоисточникам по 
истории тоталитаризма и репрессий, их рассекречивание и об-
народование.

5. Мемориалы: памятные места, музеи, кладбища, братские моги-
лы, памятники: проблемы их создания и сохранения; их место 
в современном обществе.

6. Тайны мест массовых расстрелов и могильников репрессиро-
ванных: проблемы их поиска, раскопок, эксгумации, перезахо-
ронения останков жертв репрессий и войн и увековечение их 
памяти.

7. Мемориалы: персональные судьбы репрессированных, доку-
менты, материалы, электронные базы данных.

8. Роль информационных технологий в сохранении, систематиза-
ции, широком обнародовании исторической информации, в том 
числе, о массовых репрессиях в тоталитарных государствах и 
других преступлениях против человечества и человечности.

Участники:
Алексей Андреевич Бабий (Красноярск)
Вера Сергеевна Бойко (Одесса)
Владимир Михайлович Вятрович (Киев)
Инна Владимировна Голубович (Одесса)
Евгений Ефимович Захаров (Харьков)
Нелли Адольфовна Иванова-Георгиевская (Одесса)
Виктор Михайлович Кириллов (Нижний Тагил)
Ирина Андреевна Когут (Львов)
Марина Орестовна Кульчицкая (Львов)
Мария Ильинична Милова (Одесса)
Анна Александровна Мисюк (Одесса)
Лидия Семеновна Савкова (Одесса)
Борис Григорьевич Херсонский (Одесса)
Светлана Леонидовна Чачко (Одесса)
Тимофей Николаевич Черопита (Одесса)
Анна Сергеевна Шапиро (Одесса)
Мария Ревазовна Шелия (Одесса)
Оксана Григорьевна Шупта-Вязовская (Одесса)

Андрей Иванович Амонс (Киев)

Марина Эдуардовна Громова (Киев)
Игорь Ярославович Деревяный (Львов)
Ирина Владимировна Езерская (Львов)
Алексей Александрович Каменских (Пермь)
Анджей Кола (Торунь, Польша)
Анатолий Яковлевич Разумов (Санкт-Петербург)
Валерий Алексеевич Филимонихин (Киев)
Юрий Игоревич Щур (Запорожье)

Студенты:
Лилит Арменовна Бегларян (Одесса)
Анастасия Юрьевна Кондрашова (Пермь)
Ирина Валерьевна Косюга (Одесса)
Марина Андреевна Пугина (Пермь)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Историко-правовые экспедиции: сопереживание как инструмент 
демифологизации», А. А. Бабий, председатель Красноярского 
общества «Мемориал»

«Категория И. Канта как основание Нюрнбергского процесса: по-
нятие человечности», В. С. Бойко, магистр философии, выпуск-
ница философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Правда и ложь в архивах КГБ. Попытка критического анализа ис-
точников из хранилищ советских спецслужб», В. М. Вятрович, 
кандидат исторических наук, председатель ученого совета Цен-
тра исследований освободительного движения (Киев)

«Свидетельствование как культурная практика и как объект ис-
следования», И. В. Голубович, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры философии естественных факультетов фи-
лософского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Квалификация преступлений коммунистического режима: гено-
цид и преступление против человечности», Е. Е. Захаров, кан-
дидат технических наук, председатель правления Украинского 
Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьков-
ской правозащитной группы, член Украинского центра Между-
народного ПЕН-клуба (Харьков)
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«Седиментации смыслов в культуре и ответственность памяти», 
Н. А. Иванова-Георгиевская, старший преподаватель кафедры 
философии и основ общегуманитарного знания философского 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Программы увековечения памяти жертв политических репрессий 
и проект единого электронного банка данных „Возвращенные 
имена“», В. М. Кириллов, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории, теории и методики обучения 
Нижнетагильской государственной социально-педагогической 
академии

«Книги памяти жертв политических репрессий: историография и 
методология», В. М. Кириллов, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории, теории и методики 
обу чения Нижнетагильской государственной социально-педа-
гогической академии 

«Деятельность общества «Мемориал» и проблемы патриотическо-
го воспитания», В. М. Кириллов, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории, теории и методики об-
учения Нижнетагильской государственной социально-педаго-
гической академии 

«Открытый доступ к архивной информации: экспертное и регио-
нальное измерения», И. А. Когут, магистр социологии, научный 
сотрудник Центра исследований освободительного движения 
(Львов)

«Художественное произведение как «свидетель» истории», М. О. 
Кульчицкая, кандидат филологических наук, доцент; доцент ка-
федры украиноведения Львовского государственного универ-
ситета безопасности жизнедеятельности

«Преодоление тоталитарного прошлого как социокультурная про-
блема переходного общества», М. И. Милова, доктор политиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры политологии Института 
социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова

«Актуальные проблемы трансляции и восприятия истории репрес-
сий в СССР», А. А. Мисюк, старший научный сотрудник Одесского 
литературного музея

«Художественная интерпретация Холокоста глазами современни-
ка (романы Р. Гари)», Л. С. Савкова, кандидат филологических на-
ук, доцент; доцент кафедры зарубежной литературы факульте-
та романо-германской филологии ОНУ имени И. И. Мечникова

«На руинах эпохи», Б. Г. Херсонский, кандидат медицинских наук, 
доцент, и. о. профессора, заведующий кафедрой клинической 
психологии Института инновационного последипломного об-
разования ОНУ имени И. И. Мечникова, поэт

 «Травматический стресс и посттравматический рост у пережив-
ших Холокост», С. Л. Чачко, кандидат психологических наук, до-
цент; доцент кафедры общей психологии и психологии раз-
вития личности Института математики, экономики и механики 
ОНУ имени И. И. Мечникова

«Проблема раскрытия сущности тоталитаризма в современном 
школьном образовании», Т. Н. Черопита, аспирант кафедры куль-
турологии философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Возможно ли преодоление «события-на-пределе»: Приговор и 
Примирение», А. С. Шапиро, аспирантка кафедры философии 
естественных факультетов философского факультета ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Автобиографизм украинской диссидентской публицистики (по 
материалам произведений Михаила Горыня)», М. Р. Шелия, ба-
калавр филологии, выпускница ОНУ имени И. И. Мечникова

«Осмысление результатов тоталитаризма в романе Юрия Щерба-
ка «Время смертохристов» (2011 год издания)», О. Г. Шупта-
Вязовская, кандидат филологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой украинской литературы филологического факультета 
ОНУ имени И. И. Мечникова

«Политические репрессии на Украине 1937–1941 годов (тайные 
страницы украинской истории)», А. И. Амонс, в 1990-е годы на-
чальник отдела реабилитации военной прокуратуры Централь-
ного региона Украины, старший помощник военного прокурора 
региона (Киев)

«Печати из быковнянских захоронений», А. И. Амонс, в 1990-е го-
ды начальник отдела реабилитации военной прокуратуры Цен-
трального региона Украины, старший помощник военного про-
курора региона (Киев)

«Национальный мемориал „Быковнянские могилы“», М. Э. Громо-
ва, генеральный директор Национального историко-мемори-
ального заповедника «Быковнянские могилы» (Киев)
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«Система лагерей особого назначения («особлагов») как инстру-
мент борьбы советской власти против участников украинского 
освободительного движения (1948–1954)», И. Я. Деревяный, 
старший научный сотрудник Национального музея-мемориала 
жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов)

«Самосожжение как форма индивидуального протеста в условиях 
тоталитаризма», И. В. Езерская, хранитель фондов Националь-
ного музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрь-
ма на Лонцкого» (Львов)

«Пермский фрагмент ГУЛАГа: «настоящее прошлого» (к постанов-
ке проблемы)», А. А. Каменских, кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории философии Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета

«The Katyn massacre in the light of archaeological-exhumation works 
performed in secret NKVD burial grounds in Kharkiv (Piatykhatky) 
and Kiev (Bykivnia)» (Катынский расстрел в свете археологиче-
ских и эксгумационных исследований секретных захоронений 
НКВД в Харькове (Пятихатки) и Киеве (Быковня)», А. Кола, док-
тор наук (археология), профессор; Институт археологии универ-
ситета имени Николая Коперника (Торунь, Польша)

«Левашовское мемориальное кладбище», А. Я. Разумов, старший 
научный сотрудник Российской национальной библиотеки, ру-
ководитель центра «Возвращенные имена» при Российской на-
учной библиотеке (РНБ) (Санкт-Петербург)

«Спецучасток НКВД УССР (1937–1941) — место тайного захоро-
нения жертв массовых политических репрессий в 9-м и 20-м 
кварталах Быковнянского леса города Киева», В. А. Филимони-
хин, ученый секретарь Национального историко-мемориально-
го заповедника «Быковнянские могилы» (Киев)

«Память о тоталитаризме в памятниках истории Запорожской об-
ласти», Ю. И. Щур, кандидат исторических наук, директор Запо-
рожского областного центра охраны культурного наследия 

Стендовые доклады студентов:
«Геноцид ХХ века (на материалах геноцида армян 1915–1923 го-

дов и геноцида евреев в годы Второй мировой войны)», Л. А. 
Бегларян, абитуриент экономико-правового факультета ОНУ 
имени И. И. Мечникова

«Украинский спецконтингент в ИТК-36 (по материалам музея-ла-
геря «Пермь-36»)», М. А. Пугина, А. Ю. Кондрашова, студентки 
2-го курса философско-социологического факультета Пермско-
го государственного национального исследовательского уни-
верситета

«Личность и творчество Николая Руденко (1920–2004)», И. В. Ко-
сюга, студентка 2-го курса филологического факультета ОНУ 
имени И. И. Мечникова

Дополнительные источники:
Агамбен Дж. Apostolos (из кн. «Оставшееся время: Комментарии к По-
сланию к римлянам») // Новое литературное обозрение. — 2000. — 
№ 46. (Электронная версия: http://magazines.russ.ru/nlo/2000/46/
agamben.html)

Ассман А. Трансформация нового режима времени // Новое литера-
турное обозрение. — 2012. — № 116. (Электронная версия: http://
magazines.russ.ru/nlo/2012/116/a4.html)

Кассен Б. Амнистия и прощение: о разделительной полосе между эти-
кой и политикой. [Электронный ресурс] http://gefter.ru/archive/6260

Немцев М. О политике раскаяния и о тех, кто не раскаивается: Коммен-
тарий к статье Барбары Кассен «Амнистия и прощение: о разделитель-
ной полосе между этикой и политикой». [Электронный ресурс] http://
gefter.ru/archive/6324

Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, 
Ж. де Пюимеж, М. Винок. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — С. 17–
50. (Электронная версия: http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html)

Україна модерна (Пам’ять як поле змагань). — Ч. 15 (4). — Київ, 2009. — 
354 с. (Электронная версия: www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um)

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосно-
венный запас. 2005. № 2–3 (40–41). (Электронная версия: http://
magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html)

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. — М.: Новое издательство, 2007. 
— С. 318–342. (См.: http://abuss.narod.ru/Biblio/polis/halbwachs3.htm)

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).
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2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол
«Научно-документальная серия книг «Реабилитированные 

историей»: проблемы и перспективы работы»
Памяти академика НАН Украины  

Петра Тимофеевича Тронько посвящается

Организаторы — Главная редакционная коллегия серии,  
Институт истории Украины НАН Украины

25 июня, 10.00–12.45, 14.00–17.00
К. 300, 3-й этаж

Ведущий — Роман Юрьевич Подкур
Секретарь — Анастасия Петровна Ильченко

Вопросы для обсуждения:
1. Результаты выполнения работы по подготовке и изданию на-

учно-документальной серии книг «Реабилитированные истори-
ей». Их доступность для ученых и общественности.

2. Проблемы научно-исследовательской и поисковой работы (до-
ступ к источникам, организационные препятствия). Пути их ре-
шения, возможные варианты законодательных предложений.

3. Перспективы дальнейшего развития научно-документальной 
программы «Реабилитированные историей», ее интеграция в  ме-
ждународные поисковые системы.

Участники:
Киев

Роман Юрьевич Подкур, ответственный секретарь Главной редкол-
легии, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-
ник Института истории Украины НАН Украины

Олег Григорьевич Бажан, член Главной редколлегии, кандидат исто-
рических наук, доцент, научный сотрудник Института истории 
Украины НАН Украины

Валерий Юрьевич Васильев, кандидат исторических наук, доцент, за-
ведующий сектором Института истории Украины НАН Украины

Владимир Михайлович Вятрович, кандидат исторических наук, 
председатель ученого совета Центра исследований освободи-
тельного движения

Львов
Василий Николаевич Савчак, руководитель научно-редакционной 

группы «Реабилитированные историей. Львовская область», ру-
ководитель издательского центра «Память»

Ирина Андреевна Когут, магистр социологии, научный сотрудник 
Центра исследований освободительного движения

Николаев
Юрий Вадимович Котляр, член Николаевской областной редколле-

гии научно-документальных и историко-мемориальных серий 
издания «Книга Памяти Украины» и «Реабилитированные исто-
рией», старший научный редактор Николаевского областного 
центра поисковых исследований и редакционно-издательской 
деятельности, доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой истории Черноморского государственного уни-
верситета имени Петра Могилы

Сергей Сергеевич Макарчук, руководитель Николаевского областно-
го центра поисковых исследований и редакционно-издатель-
ской деятельности, руководитель редакции «Реабилитирован-
ные историей. Николаевская область», доцент кафедры соци-
ально-гуманитарных дисциплин Николаевского филиала Киев-
ского национального университета культуры и искусства

Одесса
Лидия Всеволодовна Ковальчук, член Одесской областной редкол-

легии «Реабилитированные историей. Одесская область», кан-
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дидат филологических наук, доцент, председатель совета Ака-
демического центра «Наука и образование»

Эдуард Петрович Петровский, ответственный секретарь Одесской 
областной редколлегии «Реабилитированные историей. Одес-
ская область», кандидат исторических наук, доцент; доцент ка-
федры истории Украины исторического факультета Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова

Ровно
Руслана Петровна Давыдюк, заведующая научной редакцией на-

учно-редакционной группы Ровенской областной редколлегии 
«Реабилитированные историей. Ровенская область», кандидат 
исторических наук, доцент; доцент кафедры истории Украины 
Ровенского государственного гуманитарного университета

Андрей Анатольевич Живюк, ответственный секретарь Ровенской 
областной редколлегии «Реабилитированные историей. Ровен-
ская область», председатель научно-редакционной группы, кан-
дидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой исто-
рии Международного экономико-гуманитарного университета 
имени академика Степана Демьянчука

Хмельницкий
Леонид Леонидович Мисинкевич, заместитель председателя Хмель-

ницкой областной редколлегии «Реабилитированные историей. 
Хмельницкая область», доктор исторических наук

Чернигов
Елена Владимировна Лысенко, директор Поискового агентства по 

созданию научно-документальных серий «Книга Памяти» и 
«Реабилитированные историей» Черниговской области, аспи-
рантка Института истории Украины НАН Украины

Дополнительные источники:
www.reabit.org.ua — Главная редакционная коллегия научно-докумен-
тальной серии «Реабилитированные историей»

www.history.org.ua — Институт истории Украины Национальной акаде-
мии наук Украины

http://avr.org.ua — Электронный архив украинского освободительного 
движения

www.cdvr.org.ua — Центр исследований украинского освободительно-
го движения

www.memory-book.org.ua — Поисковое агентство «Книга Памяти» и 
«Реабилитированные историей». Черниговская область

http://media.sm.gov.ua/index.php/uk/2013-04-18-21-51-34 — Сумская 
научно-редакционная группа «Реабилитированные историей. Сумская 
область»

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол
«Тоталитарный дискурс в культуре»

25 июня, 10.00–12.45, 14.00–17.00
К. 400, 4-й этаж

Ведущий — Марк Исаакович Найдорф
Секретарь — Ирина Валерьевна Косюга

Вопросы для обсуждения:
1. Тоталитаризм в аспекте культурных штудий. Что такое культуро-

логический подход в изучении тоталитаризма?
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2. Историко-культурные основания для возникновения тоталита-
ризма в ХХ веке. Почему тоталитаризм — феномен только но-
вейшей истории?

3. Национально-культурные особенности тоталитарных обществ. 
Тоталитаризм или тоталитаризмы?

4. Идея культурной целостности в тоталитарном воплощении. Ко-
му и зачем потребовалась тоталитарная идеология?

5. Тоталитарный дискурс в культуре повседневности современно-
го массового общества. Может ли быть тоталитарная демократия?

Участники:
Ирина Сергеевна Ванда (Киев)
Татьяна Юрьевна Гранчак (Киев)
Оксана Александровна Демура (Киев)
Елена Алексеевна Ефимова (Москва)
Алла Федосеевна Коваленко (Одесса)
Инна Ивановна Лисович (Казань)
Артур Худувич Маргулов (Донецк)
Ирина Витальевна Мацышина (Одесса)
Галина Сергеевна Медникова (Киев)
Марк Исаакович Найдорф (Одесса)
Ирина Анатольевна Пантелеева (Донецк)
Янина Дмитриевна Пруденко (Киев)
Вера Владимировна Самодурова (Одесса)
Людмила Лукьяновна Сауленко (Одесса)
Анна Александровна Сидоренко (Винница)
Ирина Владимировна Сидун (Одесса)
Сергей Петрович Симоненко (Одесса)
Вера Владимировна Солодова (Одесса)
Екатерина Владимировна Соснина (Киев)
Клара Викторовна Ушакова (Одесса)
Виктория Игоревна Фокина (Одесса)
Елена Андреевна Шановская (Одесса)

Студенты:
Татьяна Анатольевна Мельник (Одесса)
Екатерина Григорьевна Молчан (Одесса)

Виктория Сергеевна Павленко (Одесса)
Лидия Валерьевна Сокрута (Пермь)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Репрезентация тоталитарной экзистенции человека в кинема-
тографе ХХІ столетия», И. С. Ванда, старший преподаватель и 
аспирантка кафедры культурологии Института философского 
образования и науки Национального педагогического универ-
ситета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Идеологическая функция библиотеки в контексте диалектиче-
ской взаимосвязи политического режима и политической ком-
муникации», Т. Ю. Гранчак, кандидат исторических наук, заве-
дующая отделом политологического анализа Службы информа-
ционно-аналитического обеспечения органов государственной 
власти Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернад-
ского (Киев)

«Мифологично-религиозное цитирование в художественной куль-
туре советского искусства тоталитарного периода», О. А. Дему-
ра, аспирантка кафедра культурологии Института философско-
го образования и науки Национального педагогического уни-
верситета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Из истории игровой культуры довоенной Одессы: Ефим Марко-
вич Минскин и одесская игротека», Е. А. Ефимова, кандидат пе-
дагогических наук, сотрудник Московского городского Дворца 
детского (юношеского) творчества

«Образ украинского интеллигента-диссидента в коммуникатив-
ных намерениях «толстого» журнала (на примере публицисти-
ки журнала «Вітчизна»)», А. Ф. Коваленко, кандидат филологи-
ческих наук, доцент; доцент кафедры журналистики филологи-
ческого факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Репрезентация образа ученого и научных практик в советской и 
постсоветской культурах», И. И. Лисович, кандидат филологиче-
ских наук, доцент; доцент кафедры философии и культурологии 
Казанского государственного университета культуры и искусств 

«Деятельность ассирийских театральных кружков в Украине в 
1920– 1930-х годах как способ советизации», А. Х. Маргулов, 
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кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры украинской 
филологии и культуры Донецкого национального университета

«Фабрика обмана в условиях антропоморфизма существования 
вещей», И. В. Мацышина, кандидат политических наук, доцент 
кафедры журналистики филологического факультета ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Ценностный мир человека тоталитарного общества», Г. С. Медни-
кова, доктор философских наук, профессор; профессор кафе-
дры культурологии Национального педагогического универси-
тета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Культура тоталитаризма», М. И. Найдорф, кандидат философских 
наук, доцент; доцент кафедры культурологии и искусствозна-
ния Одесского национального политехнического университета

«Ancient Sparta: cultural “totalitarianism” or conservatism of tradi-
tions» («Античная Спарта: культурный «тоталитаризм» или кон-
серватизм традиции»), И. А. Пантелеева, доктор философских 
наук, доцент, профессор кафедры иностранных языков и кафе-
дры философии Донецкого национального университета эко-
номики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

«Демократичность новых медиа. Медиакультура как художествен-
ное пространство», Я. Д. Пруденко, кандидат философских наук, 
доцент и докторант кафедры культурологии Национального пе-
дагогического университета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Геополитический изгой: Иван Иванович Дусинский», В. В. Само-
дурова, главный библиограф научной библиотеки ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Тоталитарный смех в мифологической проекции», Л. Л. Сауленко, 
кандидат филологических наук, доцент, директор Одесского му-
зея западного и восточного искусства

«Формирование советского менталитета средствами массовой 
культуры в УССР в годы нэпа», А. А. Сидоренко, аспирантка ка-
федры истории Украины Института магистратуры, аспирантуры, 
докторантуры Винницкого педагогического университета име-
ни Михаила Коцюбинского

«Деятельность средств массовой информации в тоталитарном об-
ществе — прогресс или торможение развития общества?», И. В. 
Сидун, кандидат исторических наук, старший преподаватель ка-

федры журналистики филологического факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Тоталитаризм как разновидность культуры стыда в условиях «ато-
мизации» общества», С. П. Симоненко, кандидат философских 
наук, доцент; доцент кафедры философии, истории и политоло-
гии Одесского национального экономического университета

«Образ «врага народа» в музейной среде Одессы в 1930-е годы», 
В. В. Солодова, кандидат исторических наук, директор Одесского 
историко-краеведческого музея

«Советский и западный туризм на страницах журнала «На суше 
и на море» (1929–1933)», К. В. Соснина, аспирантка кафедры 
истории Национального университета «Киево-Могилянская 
академия»

«Проблема интеллигенции в тоталитарном обществе», К. В. Ушако-
ва, кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой 
культурологии философского факультета ОНУ имени И. И. Меч-
никова

«Индивидуальный мультикультурализм как способ преодоления 
тоталитаризма», В. И. Фокина, магистр политологии и магистр 
философии, выпускница ОНУ имени И. И. Мечникова

«Механизмы политизации культурной сферы советского обще-
ства в послевоенный период (1946–1985 годы)», Е. А. Шанов-
ская, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии 
Одесского национального политехнического университета

Стендовые доклады студентов:
«Искусство в тоталитарной системе координат», Т. А. Мельник, сту-

дентка 3-го курса Института социальных наук (кафедра между-
народных отношений) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Власть моды как эстетический тоталитаризм», Е. Г. Молчан, сту-
дентка 3-го курса Института промышленных технологий, дизай-
на и менеджмента Одесского национального политехнического 
университета

«Культура детства в условиях массовизации сознания», В. С. Пав-
ленко, студентка 5-го курса философского факультета (кафедра 
культурологии) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Бездуховность есть шаг к тоталитаризму», Л. В. Сокрута, студент-
ка 3-го курса философско-социологического факультета Перм-
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ского государственного национального исследовательского 
университета

Дополнительные источники:
Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики 
свободы. Глава 4. Искушения тоталитаризма. [Электронный ресурс] 
http://sbiblio.com/biblio/archive/darendorf_sov/02.aspx

Аверинцев С. С. Преодоление тоталитаризма как проблема: попыт-
ка ориентации. [Электронный ресурс] http://magazines.russ.ru/novyi_
mi/2001/9/averin.html

Грайфер Э. Из посттоталитарного опыта. [Электронный ресурс] www.
berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer7/Grajfer1.php

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол
«Наука — образование — педагогика: новая рациональность 

и преодоление интенций тоталитаризма»

25 июня, 10.00–12.45, 14.00–17.00
К. 500, 5-й этаж

Ведущая — Светлана Александровна Черепанова
Секретарь — Тимофей Николаевич Черопита

Вопросы для обсуждения:
1. Онтологически-ценностные основы образования и дискурс власти.
2. Феномен университета и тоталитаризм; границы сопротивле-

ния тоталитаризму в университетском пространстве: драма ло-
яльного разума.

3. Формирование гражданского общества и правового государ-
ства. Пути преодоления авторитарных методов в образовании 
и воспитании. Роль семьи, дошкольных учреждений, школы, 
внешкольной среды, соотношение их функций. Преимущества 
и недостатки унифицированной системы воспитания, контро-
лируемой государством.

4. Образование как самоорганизующаяся система. «Науки о при-
роде» — «науки о человеке» — «науки о культуре» — тип науч-
ной рациональности в пространстве глобального коммуника-
тивного взаимодействия. Дихотомия «свой — чужой».

5. Системное решение проблемы «наука — университет», фундамен-
тализация образования, кардинальная переориентация научно-
го обеспечения образования в Украине и европейские вызовы.

6. Онтологическое конституирование философии образования 
как философии человека. Специфика мироотношения, культура 
и тип личности: индивидуалистический (Запад), коллективист-
ский (Восток). Человекомерность педагогической деятельности. 
Гуманитария и современный тип педагога как «субъекта культу-
ры». Оптимизация педагогической деятельности в Украине: гу-
манитарно-праксеологический подход.

7. Актуализация подготовки педагогов «гуманитарно-образован-
ных»; высшая школа — единство «обучения — науки — культуры; 
научное учреждение и независимый центр научной мысли на-
ции» (В. Вернадский).

Участники:
Алексей Андреевич Бабий (Красноярск)
Полина Ивановна Барвинская (Одесса)
Виталий Григорьевич Безрогов (Москва)
Наталия Валерьевна Герасимюк (Одесса)
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Михаил Григорьевич Гордиенко (Ирпень)
Олег Борисович Дёмин (Одесса)
Оксана Андреевна Довгополова (Одесса)
Елена Алексеевна Ефимова (Москва)
Виктор Викторович Зинченко (Киев)
Михаил Евстахович Зубрицкий (Дрогобыч)
Карина Ацамазовна Казакова (Сыктывкар)
Вячеслав Александрович Кузнецов (Одесса)
Светлана Леонидовна Кузьмина (Симферополь)
Валерий Валерьевич Левченко (Одесса)
Инна Ивановна Лисович (Казань)
Наталия Николаевна Лупак (Тернополь)
Любовь Анатольевна Максимова (Сыктывкар)
Александр Евгеньевич Музычко (Одесса)
Эдуард Петрович Петровский (Одесса)
Эльвира Германовна Плесская (Одесса)
Вера Владимировна Самодурова (Одесса)
Сергей Григорьевич Секундант (Одесса)
Виктория Анатольевна Суковатая (Харьков)
Дмитрий Павлович Урсу (Одесса)
Светлана Александровна Черепанова (Львов)
Тимофей Николаевич Черопита (Одесса)

Студенты:
Юлия Валерьевна Иорданова (Донецк)
Виктория Сергеевна Павленко (Одесса)
Ксения Александровна Петко (Одесса)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Историко-правовые экспедиции: сопереживание как инструмент 
демифологизации», А. А. Бабий, председатель Красноярского 
общества «Мемориал»

«Наука в условиях партийного контроля: политика СЕПГ 50–60-х 
годов ХХ века в сфере восточноевропейских исследований», 
П. И. Барвинская, кандидат исторических наук, доцент; доцент 
кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 
ОНУ имени И. И. Мечникова

«Школьный учебник 1930-х годов, или Дети на просторах тота-
литарного режима», В. Г. Безрогов, доктор педагогических наук, 
доцент, главный научный сотрудник Института теории и исто-
рии педагогики Российской академии образования (Москва)

«Г. И. Потапенко — выдающийся ученый и „враг народа“», Н. В. Ге-
расимюк, аспирантка кафедры ботаники биологического фа-
культета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Политическая социализация как способ воспитания гражданской 
зрелости личности», М. Г. Гордиенко, кандидат политических на-
ук, доцент; доцент кафедры философии и политологии Наци-
онального университета государственной налоговой службы 
Украины (Ирпень)

«Провинциальная советская историческая наука в условиях тота-
литаризма», О. Б. Дёмин, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой новой и новейшей истории историче-
ского факультету ОНУ имени И. И. Мечникова

«Интеллектуальная контрабанда как способ существования интел-
лектуала в тоталитарном пространстве», О. А. Довгополова, док-
тор философских наук, доцент, профессор кафедры философии 
естественных факультетов философского факультета ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Из истории игровой культуры довоенной Одессы: Ефим Марко-
вич Минскин и одесская игротека», Е. А. Ефимова, кандидат пе-
дагогических наук, сотрудник Московского городского Дворца 
детского (юношеского) творчества

«Украинские идеологемы тоталитаризма: гражданская институа-
лизация созидания нации, патриотизма и созидания государ-
ства между Сциллой этноцентризма и Харибдой корпоратив-
ности», В. В. Зинченко, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института высшего образования 
Национальной академии педагогических наук Украины (Киев)

«Общественно-политические взгляды Ивана Франко в контексте 
ХХІ века», М. Е. Зубрицкий, научный сотрудник Института фран-
коведения Дрогобычского государственного педагогического 
университета имени Ивана Франко

«Несломленные: в борьбе за жизнь и науку», К. А. Казакова, канди-
дат исторических наук, доцент кафедры связей с общественно-
стью и рекламы Сыктывкарского государственного университета
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«Одесский период жизни и научно-педагогической деятельности 
профессора Ю. П. Мирюты», В. А. Кузнецов, кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник Центра научных исследований по 
истории образования, науки и техники имени В. И. Липского

«Методология советской педагогики: игры в науку с тоталитарной 
идеологией», С. Л. Кузьмина, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры педагогики Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского (Симферополь)

«Репрессивные действия политических режимов в отношении 
ученых-историков Одессы в 1917–1953 годы», В. В. Левченко, 
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 
украиноведения и иностранных языков Одесского националь-
ного морского университета 

«Репрезентация образа ученого и научных практик в советской и 
постсоветской культурах», И. И. Лисович, кандидат филологиче-
ских наук, доцент; доцент кафедры философии и культурологии 
Казанского государственного университета культуры и искусств 

«Образовательные технологии в тоталитарном государстве», Н. Н. 
Лупак, кандидат филологических наук, доцент; доцент кафедры 
педагогического мастерства и образовательных технологий 
Тернопольского национального педагогического университета 
имени Владимира Гнатюка

«Репрессированные ученые в ИТЛ ГУЛАГа на территории Коми 
АССР», Л. А. Максимова, кандидат исторических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой истории России и зарубежных стран Сык-
тывкарского государственного университета

«Историческая мысль как способ сопротивления авторитариз-
му и тоталитаризму: южноукраинский контекст», А. Е. Музычко, 
кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры истории 
Украины исторического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Одесский государственный университет как объект советской ре-
прессивной политики в 1930-е годы», Е. П. Петровский, канди-
дат исторических наук, доцент; доцент кафедры истории Украи-
ны исторического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«К вопросу о причинах несостоятельности национально-культур-
ной политики СССР в 1920–1930-х годах (на примере немец-
ких учебных заведений)», Э. Г. Плесская, кандидат исторических 
наук, доцент, член Международной ассоциации исследователей 

истории и культуры российских немцев, член Совета немцев 
Украины (Одесса)

«Геополитический изгой: Иван Иванович Дусинский», В. В. Само-
дурова, главный библиограф научной библиотеки ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Система высшего образования в условиях трансформации тота-
литарного общества», С. Г. Секундант, кандидат философских 
наук, доцент, заведующий кафедрой философии и основ обще-
гуманитарного знания философского факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Формирование тоталитарного языка и мышления в Третьем рей-
хе (на материале «Записок филолога» В. Клемперера)», В. А. Су-
коватая, доктор философских наук, профессор; профессор ка-
федры теории культуры и философии науки Харьковского на-
ционального университета имени В. Н. Каразина

«Ученые Одессы — жертвы идеологических кампаний 1946–
1953 годов», Д. П. Урсу, доктор исторических наук, профессор; 
профессор кафедры новой и новейшей истории исторического 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Философия образования как преодоление тоталитаризма: гума-
нитарно-культуротворческий вектор», С. А. Черепанова, доктор 
философских наук, доцент, преподаватель культурологии педа-
гогического колледжа Львовского национального университета 
имени Ивана Франко

«Проблема раскрытия сущности тоталитаризма в современном 
школьном образовании», Т. Н. Черопита, аспирант кафедры куль-
турологии философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Стендовые доклады студентов:
«Повседневная жизнь украинской научной интеллигенции в нача-

ле ХХ века и в 1920–1930-е годы: анализ эпистолярного на-
следия научных работников», Ю. В. Иорданова, студентка 3-го 
курса исторического факультета Донецкого национального 
университета

«Культура детства в условиях массовизации сознания», В. С. Пав-
ленко, студентка 5-го курса философского факультета (кафедра 
культурологии) ОНУ имени И. И. Мечникова
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«Жанр «критика буржуазной идеологии» в советской философии 
(на примере анализа трудов Х. Ортеги-и-Гассета советскими 
учеными в конце 1960-х — 1970-х годах)», К. А. Петко, сту-
дентка 4-го курса философского факультета (кафедра филосо-
фии естественных факультетов) ОНУ имени И. И. Мечникова

Дополнительные источники:
Вернадский В. И. О науке. Научная деятельность. Научное образование. 
— СПб., 2002. — Т. 2. — 600 с.
Кримський С. Б. Запити філософських смислів. — К.: Парапан, 2003. — 
240 с.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с 
природой: пер. с англ. Ю. А. Данилова. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

26 июня (среда)
Международный день в поддержку жертв пыток

Круглый стол
«Современные проблемы правозащитной деятельности»

10.00–12.45, 14.00–17.00
К. 300, 3-й этаж

Ведущий — Евгений Ефимович Захаров
Секретарь — Ольга Феликсовна Гольд

Вопросы для обсуждения:
1. Государственная политика в области прав человека: реальность 

или фикция?
2. Возможно ли взаимодействие правозащитных организаций и 

государства?
3. Правозащитная и политическая деятельность: совместимы или 

нет? Их сходство и различия.
4. Принципы правозащитной активности.
5. Наиболее грубые нарушения прав человека в современном ми-

ре: критерии оценки.
6. Политические преследования на постсоветском пространстве.
7. Как сделать судебную систему справедливой и независимой? 

Возможно ли это?
8. Права человека и выборы.
9. Образовательные программы в области прав человека.

Участники:
Виктор Владимирович Аксючиц, философ, доцент Государственной 

Академии славянской культуры (Москва)
Анатолий Михайлович Бойко, председатель Одесской областной 

организации Всеукраинской общественной организации «Ко-
митет избирателей Украины»

Игорь Васильевич Брынош, юрисконсульт Одесской областной орга-
низации Всеукраинской общественной организации «Комитет 
избирателей Украины»

Ольга Феликсовна Гольд, кандидат философских наук, сотрудник 
Центра компаративистских исследований ОНУ имени И. И. 
Мечникова

Евгений Ефимович Захаров, кандидат технических наук, председа-
тель правления Украинского Хельсинкского союза по правам 
человека, директор Харьковской правозащитной группы, член 
Украинского центра Международного ПЕН-клуба (Харьков)
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Сергей Григорьевич Секундант, кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии и основ общегуманитарного 
знания философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Олег Анатольевич Чуваков, кандидат юридических наук, доцент; 
доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и кри-
миналистики экономико-правового факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Студенты ОНУ имени И. И. Мечникова:
Юлия Геннадиевна Золотайко, 1-й курс экономико-правового фа-

культета
Ирина Валерьевна Косюга, 2-й курс филологического факультета
Елена Андреевна Садовая, 4-й курс Института социальных наук
Юлия Андреевна Садовая, 4-й курс Института социальных наук
Мария Ревазовна Шелия, бакалавр филологии, выпускница

Представленные материалы, стендовые доклады студентов  
и дополнительные источники:

О. Ф. Гольд. «Роль американских правозащитных организаций в 
противостоянии тоталитаризму»

Е. Е. Захаров. «Государственная политика в области прав человека 
в Украине в 2012 году (State Policy on Human Rights in Ukraine 
in 2012)»

Е. Е. Захаров. «Задания, функции, права и принципы деятельности 
правозащитных организаций»

Е. Е. Захаров. «Принципы деятельности правозащитных организаций»

Ю. Г. Золотайко. «Диссидентское движение в Украине: правовые 
аспекты»

И. В. Косюга. «Личность и творчество Николая Руденко (1920–2004)»
Е. А. Садовая. «Формирование гражданского общества как элемент 

отхода от тоталитарного прошлого: мировой опыт и украин-
ские реалии»

Ю. А. Садовая. «Эволюция политического режима постсоветских 
тоталитарных обществ»

М. Р. Шелия. «Автобиографизм украинской диссидентской пуб-
ли цистики: по материалам произведений Михаила Горыня 
(1930–2013)»

www.memo.ru — Международное историко-просветительское, правоза-
щитное и благотворительное общество «Мемориал» (Москва)

www.cdvr.org.ua — Центр исследований освободительного движения 
(Львов)

http://khpg.org — портал «Права людини в Україні» (Харьков)

http://archive.khpg.org — виртуальный музей и архив истории дисси-
дентского движения на Украине (Харьков)

http://library.khpg.org — электронная библиотека по правам человека 
(Харьков)

http://izbirkom.od.ua — «Избирком: власть под контролем избирате-
лей». Независимый информационный ресурс избирателей (Одесса)

http://izbirkom.od.ua/content/view/6205/27 — в Одесской области про-
шел Всеукраинский день бесплатной правовой помощи

http://dep.od.ua/dep/index.html — «Твой местный депутат»: сайт Одес-
ской областной организации Комитета избирателей Украины

http://dep.od.ua/dep/yzdanyj_odes — издания Одесской областной орга-
низации Комитета избирателей Украины

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.
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Круглый стол
«Посттоталитарное общество и авторитаризм:  

альтернатива прогресса и стагнации»

26 июня, 10.00–12.45, 14.00–17.00
Зал 2-го этажа

Ведущий — Виктор Викторович Зинченко
Секретарь — Вера Сергеевна Бойко

Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы переходного общества; варианты векторов разви-

тия; не преодоленное прошлое.
2. Современные проявления тоталитарности, их причины и след-

ствия.
3. Осмысление тоталитарной экзистенции человека современной 

наукой и искусством.
4. Привлекательность тоталитарного общества для современного 

человека; причины ностальгии по тоталитарному прошлому.
5. Признаки авторитаризма в постсоветских государствах; причи-

ны востребованности авторитарной формы правления.
6. Проблема самоидентификации личности в современном мире.
7. Цензура и самоцензура в современном обществе.
8. Формы, средства, пути преодоления тоталитарности как в са-

мом человеке, так и в обществе в целом.
9. Концепция прав человека и пути формирования гражданского 

общества; актуальность проблемы политкорректности.
10. Роль международного права и международных организаций 

в процессе противостояния современным проявлениям тотали-
таризма.

11. Концепция гуманизма: анахронизм или перспектива XXI века.

Участники:
Анатолий Федорович Аблов (Одесса)
Юлия Олеговна Азарова (Харьков)
Виктор Владимирович Аксючиц (Москва)
Надежда Викторовна Бевз (Харьков)
Вера Сергеевна Бойко (Одесса)

Ирина Сергеевна Ванда (Киев)
Владимир Михайлович Вятрович (Киев)
Михаил Григорьевич Гордиенко (Ирпень)
Татьяна Юрьевна Гранчак (Киев)
Евгений Ефимович Захаров (Харьков)
Виктор Викторович Зинченко (Киев)
Алексей Александрович Каменских (Пермь)
Александр Сергеевич Кирилюк (Одесса)
Лидия Витальевна Кузнецова (Санкт-Петербург)
Светлана Евгеньевна Лупаренко (Харьков)
Ирина Витальевна Мацышина (Одесса)
Марк Иосифович Меерович (Одесса)
Мария Ильинична Милова (Одесса)
Александр Евгеньевич Музычко (Одесса)
Светлана Владимировна Овчаренко (Одесса)
Светлана Михайловна Повторева (Львов)
Василий Васильевич Попков (Одесса)
Янина Дмитриевна Пруденко (Киев)
Виктор Петрович Савельев (Львов)
Елена Васильевна Симоненко (Киев)
Ирина Ивановна Старовойтова (Одесса)
Борис Григорьевич Херсонский (Одесса)
Тимофей Николаевич Черопита (Одесса)
Михаил Александрович Шабанов (Одесса)
Анна Сергеевна Шапиро (Одесса)
Лариса Исааковна Шрагина (Одесса)
Оксана Васильевна Яремчук (Одесса)

Студенты:
Светлана Сергеевна Голембиевская (Одесса)
Владимир Николаевич Иванов (Одесса)
Ксения Зиновьевна Стоянова (Одесса)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Факторы преодоления современных проявлений тоталитаризма», 
А. Ф. Аблов, кандидат философских наук, доцент; доцент кафе-
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дры социальных теорий Института инновационного последи-
пломного образования ОНУ имени И. И. Мечникова

«Деррида versus Фукуяма: наступил ли конец истории, идеоло-
гии, политики?», Ю. О. Азарова, кандидат философских наук, до-
цент; доцент кафедры теоретической и практической филосо-
фии Харьковского национального университета имени В. Н. Ка-
разина

«Идеологические мании», В. В. Аксючиц, доцент Государственной 
Академии славянской культуры (Москва)

«Трансформация языка современного тоталитарного общества», 
Н. В. Бевз, кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры 
английского языка факультета иностранных языков Харьков-
ского национального университета имени В. Н. Каразина

«Категория И. Канта как основание Нюрнбергского процесса: по-
нятие человечности», В. С. Бойко, магистр философии, выпуск-
ница ОНУ имени И. И. Мечникова

«Репрезентация тоталитарной экзистенции человека в кинема-
тографе ХХІ столетия», И. С. Ванда, старший преподаватель и 
аспирантка кафедры культурологии Института философского 
образования и науки Национального педагогического универ-
ситета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Правда и ложь в архивах КГБ. Попытка критического анализа ис-
точников из хранилищ советских спецслужб», В. М. Вятрович, 
кандидат исторических наук, председатель ученого совета Цен-
тра исследований освободительного движения (Киев)

«Политическая социализация как способ воспитания гражданской 
зрелости личности», М. Г. Гордиенко, кандидат политических на-
ук, доцент; доцент кафедры философии и политологии Наци-
онального университета государственной налоговой службы 
Украины (Ирпень)

«Идеологическая функция библиотеки в контексте диалектиче-
ской взаимосвязи политического режима и политической ком-
муникации», Т. Ю. Гранчак, кандидат исторических наук, заве-
дующая отделом политологического анализа Службы информа-
ционно-аналитического обеспечения органов государственной 
власти Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернад-
ского (Киев)

«Квалификация преступлений коммунистического режима: гено-
цид и преступление против человечности», Е. Е. Захаров, кан-
дидат технических наук, председатель правления Украинского 
Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьков-
ской правозащитной группы, член Украинского центра Между-
народного ПЕН-клуба (Харьков)

«Украинские идеологемы тоталитаризма: гражданская институа-
лизация созидания нации, патриотизма и созидания государ-
ства между Сциллой этноцентризма и Харибдой корпоратив-
ности», В. В. Зинченко, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института высшего образования 
Национальной академии педагогических наук Украины (Киев)

«Пермский фрагмент ГУЛАГа: «настоящее прошлого» (к постанов-
ке проблемы)», А. А. Каменских, кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории философии Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета

«Признаки авторитаризма в современной Украине и демонтаж 
конституционных демократических основ государства», А. С. 
Кирилюк, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии Одесского филиала Центра гуманитарно-
го образования НАН Украины 

«Звериная самоидентификация человека как реакция на тотали-
таризм (российский кинематограф XXI века)», Л. В. Кузнецова, 
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафе-
дры русского языка как иностранного и методики его препода-
вания филологического факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета

«Гуманизм современного общества: свобода или ограничения 
личности?», С. Е. Лупаренко, кандидат педагогических наук, до-
цент, докторант кафедры общей педагогики и педагогики выс-
шей школы физико-математического факультета Харьковского 
национального педагогического университета имени Г. С. Ско-
вороды

«Фабрика обмана в условиях антропоморфизма существования 
вещей», И. В. Мацышина, кандидат политических наук, доцент 
кафедры журналистики филологического факультета ОНУ име-
ни И. И. Мечникова
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«Тоталитаризм как аспект глобализации», М. И. Меерович, руково-
дитель лаборатории «ТРИЗ-педагогика Украины» (Одесса); Л. И. 
Шрагина, кандидат психологических наук, доцент; доцент кафе-
дры социальной и прикладной психологии Института матема-
тики, экономики и механики ОНУ имени И. И. Мечникова

«Преодоление тоталитарного прошлого как социокультурная про-
блема переходного общества», М. И. Милова, доктор политиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры политологии Института 
социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова

«Историческая мысль как способ сопротивления авторитариз-
му и тоталитаризму: южноукраинский контекст», А. Е. Музычко, 
кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры истории 
Украины исторического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Солидарные права человека и посттоталитарный синдром укра-
инского общества», С. В. Овчаренко, доктор философских наук, 
профессор; профессор кафедры философских и социально-по-
литических наук Одесского регионального института государ-
ственного управления Национальной академии государствен-
ного управления при Президенте Украины

«Гуманизм как идеология XXI века», В. В. Попков, доктор политиче-
ских наук, доцент, профессор кафедры политологии Института 
социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова

«Демократичность новых медиа. Медиакультура как художествен-
ное пространство», Я. Д. Пруденко, кандидат философских наук, 
доцент и докторант кафедры культурологии Национального пе-
дагогического университета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Тоталитарные гримасы политкорректности», В. П. Савельев, док-
тор социологических наук, профессор, академик Международ-
ной кадровой академии; С. М. Повторева, доктор философских 
наук, профессор; профессор кафедры философии Националь-
ного университета «Львовская политехника»

«Социокультурные детерминанты политической судьбы влиятель-
ных лидеров Украины в условиях современного информаци-
онного общества», Е. В. Симоненко, кандидат политических на-
ук, научный сотрудник службы информационно-аналитическо-
го обеспечения органов государственной власти Национальной 
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (Киев)

«Религиозная идентичность как проблема самоопределения лич-
ности в современном обществе», И. И. Старовойтова, кандидат 
философских наук, доцент; доцент кафедры философии есте-
ственных факультетов философского факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«На руинах эпохи», Б. Г. Херсонский, кандидат медицинских наук, 
доцент, и. о. профессора, заведующий кафедрой клинической 
психологии Института инновационного последипломного об-
разования ОНУ имени И. И. Мечникова, поэт

«Проблема раскрытия сущности тоталитаризма в современном 
школьном образовании», Т. Н. Черопита, аспирант кафедры 
культурологии философского факультета ОНУ имени И. И. Меч-
никова

«Homo totalitaricus как феномен в развитии современного поли-
тического процесса», М. А. Шабанов, старший преподаватель 
кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Возможно ли преодоление «события на пределе»: Приговор и 
Примирение», А. С. Шапиро, аспирантка кафедры философии 
естественных факультетов философского факультета ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Психологические основы создания консолидирующего нацио-
нального мифа», О. В. Яремчук, кандидат психологических наук, 
доцент; доцент кафедры социальной и прикладной психологии 
Института математики, экономики и механики ОНУ имени И. И. 
Мечникова

Стендовые доклады студентов:
«Художественная фотография Феликсы Ковальчик в контексте 

своеобразия жизненного и творческого пути», С. С. Голембиев-
ская и К. З. Стоянова, студентки 2-го курса философского фа-
культета (кафедра культурологии) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Свобода личности: к истории взаимоотношений А. И. Куинджи и 
Санкт-Петербургской Академии художеств», В. Н. Иванов, сту-
дент 3-го курса философского факультета (кафедра культуроло-
гии), ОНУ имени И. И. Мечникова (з/о), сотрудник Одесского до-
ма-музея Н. К. Рериха
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Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол
«Семья в современном мире: последствия тоталитаризма  

и противостояние массовому обществу»
Организатор — Родительский комитет Одесской области  

«Родители Одесщины — за детей»
26 июня, 10.00–12.45, 14.00–17.00

Зал 1-го этажа
Ведущий — Сергей Иванович Колесник

Секретарь — Мария Борисовна Максимова

Вопросы для обсуждения:
1. Роль и задача семьи в прошлом, настоящем и будущем.
2. Институт семьи в современном мире: различные подходы и 

концепции.
3. Антисемейные технологии: причины и последствия.
4. Ювенальная юстиция: исторический экскурс и современные 

тенденции.

5. Проблемы дошкольного воспитания и развития.
6. Семья и школа — современные взаимоотношения и перспекти-

вы сотрудничества.
7. Внешкольная работа с детьми и родителями как способ форми-

рования социального иммунитета.
8. Видеоинтервью с Павлом Александровичем Парфентьевым, 

послом Всемирного конгресса семей в европейские структуры, 
советником Всемирного конгресса семей по международному 
праву, председателем межрегиональной общественной органи-
зации «За права семьи».

Участники:
Дмитрий Викторович Байбаков, член Родительского комитета 

Одесской области, тренер ФСО «Динамо» (Одесса)
Александр Иванович Гордила, клирик Спасо-Преображенского со-

бора города Ильичевска Одесской области
Олеся Николаевна Жупник, магистр социальной политики и рабо-

ты, председатель комиссии по вопросам семьи и молодежи Об-
щественного совета при Львовской областной государственной 
администрации

Олег Сергеевич Игнатьев, заместитель председателя Крымского 
родительского комитета (Симферополь)

Сергей Иванович Колесник, член Родительского комитета Одесской 
области, член Родительского комитета Украины, дизайнер жур-
нала «Порты Украины» (Одесса)

Мария Борисовна Максимова, заместитель руководителя семейно-
го туристического клуба «Путь» и детского театра «Человек Бо-
жий» при храме св. Алексия, человека Божия, лаборант кафе-
дры вычислительной математики Института математики, эконо-
мики и механики ОНУ имени И. И. Мечникова

Елена Владимировна Хавченко, директор благотворительного фон-
да «Троицкий», куратор проекта «Создание школы антрополо-
гической практики» (Киев)

Студенты:
Виктория Сергеевна Павленко, 5-й курс философского факультета 

ОНУ имени И. И. Мечникова
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Представленные материалы, стендовые доклады студентов  
и дополнительные источники:

Д. В. Байбаков. «Ювенальная юстиция: исторический экскурс и со-
временные тенденции»

П. А. Парфентьев. «Защита семьи на международном уровне: воз-
вращение к подлинному смыслу международного права», до-
клад на 3-м Всеукраинском родительском форуме

Е. В. Хавченко. «Проблемы современной школы», выступление на 
3-м Всеукраинском родительском форуме

В. С. Павленко. «Культура детства в условиях массовизации сознания»

http://rodkom.org — Родительский комитет Украины

http://rodkom.org/gazeta — Всеукраинская газета «Родительский комитет»

http://sovest.dnepro.org — Православный родительский комитет (обще-
ственная организация)

www.crimea100.info — «Крымская сотка. Памяти друзей»

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.

 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

Круглый стол
«Искусство в тоталитарном и посттоталитарном обществе»

26 июня, 10.00–12.45, 14.00–17.00
К. 400, 4-й этаж

Ведущая — Вера Владимировна Савченко
Секретарь — Ирина Валерьевна Косюга

Вопросы для обсуждения:
1. Воплощение идей и принципов тоталитаризма в художествен-

ных произведениях; иерархия видов искусства, родов и жанров 
литературы.

2. Отражение жизни тоталитарного общества в литературе и дру-
гих видах искусства.

3. Преимущества и недостатки государственного заказа в сфере 
искусства.

4. Ограничение свободы творчества в тоталитарном обществе; 
судьбы художников.

5. Переосмысление и преодоление тоталитаризма в искусстве, 
эффект отчуждения.

6. Оппозиционные формы искусства, нонконформизм и дисси-
дентство.

7. Современное искусство о феномене тоталитаризма.

Участники:
Владимир Варламович Багацкий (Одесса)
Анна Дмитриевна Беньковская (Одесса)
Ирина Сергеевна Ванда (Киев)
Валентина Николаевна Вербенко (Одесса)
Оксана Александровна Демура (Киев)
Дарья Владимировна Дубривная (Одесса)
Виктор Михайлович Кириллов (Нижний Тагил)
Ольга Александровна Котова (Одесса)
Лидия Витальевна Кузнецова (Санкт-Петербург)
Марина Орестовна Кульчицкая (Львов)
Виктор Леонидович Левченко (Одесса)
Татьяна Игоревна Лупак (Тернополь)
Алексей Александрович Маленко (Одесса)
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Екатерина Валентиновна Пащенко (Одесса)
Лидия Семеновна Савкова (Одесса)
Вера Владимировна Савченко (Одесса)
Екатерина Викторовна Степанец (Одесса)
Анна Сергеевна Шапиро (Одесса)
Оксана Григорьевна Шупта-Вязовская (Одесса)
Елена Леонидовна Яворская (Одесса)

Студенты:
Владимир Владимирович Бекмеметьев (Пермь)
Светлана Сергеевна Голембиевская (Одесса)
Владимир Николаевич Иванов (Одесса)
Ирина Валерьевна Косюга (Одесса)
Татьяна Анатольевна Мельник (Одесса)
Алина Валерьевна Мусиенко (Одесса)
Ксения Зиновьевна Стоянова (Одесса)

Материалы для обсуждения,  
представленные участниками конференции:

«Художник в поисках истины, добра и красоты (публицистика 
львовского художника Любомира Медведя)», В. В. Багацкий, 
кандидат исторических наук, доцент; доцент кафедры культу-
рологии философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Стратегии панегирика: аль-Мутанабби, „сталинский текст“», А. Д. 
Беньковская, старший преподаватель кафедры мировой литера-
туры филологического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Репрезентация тоталитарной экзистенции человека в кинема-
тографе ХХІ столетия», И. С. Ванда, старший преподаватель и 
аспирантка кафедры культурологии Института философского 
образования и науки Национального педагогического универ-
ситета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Модель мира в романе Михаила Булгакова „Белая гвардия“», В. Н. 
Вербенко, старший преподаватель кафедры мировой литерату-
ры филологического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Мифологично-религиозное цитирование в художественной куль-
туре советского искусства тоталитарного периода», О. А. Дему-
ра, аспирантка кафедры культурологии Института философско-

го образования и науки Национального педагогического уни-
верситета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Одесские художники-нонконформисты 60–70-х годов ХХ века», 
Д. В. Дубривная, библиотекарь научной библиотеки Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова

«Литература и власть от Сталина до Брежнева», В. М. Кириллов, 
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории, теории и методики обучения Нижнетагильской госу-
дарственной социально-педагогической академии

«Формирование одесского художественного нонконформизма в 
социокультурном пространстве Украины 1960–1980-х годов», 
О. А. Котова, кандидат искусствоведения, и. о. доцента кафедры 
изобразительного искусства художественно-графического фа-
культета Института искусств Южноукраинского национального 
педагогического университета имени К. Д. Ушинского (Одесса)

«Звериная самоидентификация человека как реакция на тотали-
таризм (российский кинематограф XXI века)», Л. В. Кузнецова, 
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафе-
дры русского языка как иностранного и методики его препода-
вания филологического факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета

«Художественное произведение как «свидетель» истории», М. О. 
Кульчицкая, кандидат филологических наук, доцент; доцент ка-
федры украиноведения Львовского государственного универ-
ситета безопасности жизнедеятельности

«Мифостроительство и тоталитарное искусство», В. Л. Левченко, 
кандидат философских наук, доцент; доцент кафедры филосо-
фии и методологии науки Одесского национального политех-
нического университета

«Развитие Закарпатской художественной школы в условиях тота-
литаризма», Т. И. Лупак, аспирантка кафедры культурологии Ин-
ститута философского образования и науки Национального пе-
дагогического университета имени М. П. Драгоманова (Киев)

«Стилистическое оформление тоталитарного дискурса в архитек-
туре (на примере СССР и Третьего рейха)», А. А. Маленко, аспи-
рант кафедры политологии Института социальных наук ОНУ 
имени И. И. Мечникова
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«Освещение проблематики развития литературы и искусства ше-
стидесятников в книге воспоминаний Ирины Жиленко „Homo 
feriens“», Е. В. Пащенко, филолог, выпускница ОНУ имени И. И. 
Мечникова

«Художественная интерпретация Холокоста глазами современни-
ка (романы Р. Гари)», Л. С. Савкова, кандидат филологических на-
ук, доцент; доцент кафедры зарубежной литературы факульте-
та романо-германской филологии ОНУ имени И. И. Мечникова

«Одесский нонконформизм 1960–1980-х годов: к анализу явле-
ния», В. В. Савченко, кандидат философских наук, доцент; до-
цент кафедры культурологи философского факультета ОНУ 
имени И. И. Мечникова

«Художественное фото Феликсы Ковальчик: способность иного 
видения», В. В. Савченко, кандидат философских наук, доцент 
кафедры культурологи философского факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

«Принципы очуждения соцреалистической ритуализации обще-
ственного поведения в романе И. Багряного „Маруся Богуслав-
ка“», К. В. Степанец, магистр филологии, выпускница ОНУ име-
ни И. И. Мечникова

«Тоталитаризм в зеркале искусства: репрезентация «события на 
пределе» в художественном произведении», А. С. Шапиро, 
аспирантка кафедры философии естественных факультетов фи-
лософского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

«Осмысление результатов тоталитаризма в романе Юрия Щерба-
ка «Время смертохристов» (2011 год издания)», О. Г. Шупта-
Вязовская, кандидат филологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой украинской литературы филологического факультета 
ОНУ имени И. И. Мечникова

«Отражение общественного настроения и механизма фальсифи-
кации дел в 1936–1937 годах в повестях С. Гехта «Поучи-
тельная история» (1939) и «Вместе (Опасность)» (1941)», Е. Л. 
Яворская, заместитель директора по научной работе Одесского 
литературного музея

Стендовые доклады студентов:
«Жертвенность, русская революция и коммунистический культ», 

В. В. Бекмеметьев, студент 2-го курса философско-социологи-

ческого факультета Пермского государственного национально-
го исследовательского университета (Пермь)

«Художественная фотография Феликсы Ковальчик в контексте 
своеобразности жизненного и творческого пути», С. С. Големби-
евская и К. З. Стоянова, студентки 2-го курса философского фа-
культета (кафедра культурологии) ОНУ имени И. И. Мечникова

«Выставочные и издательские проекты галереи «NT-Art» в осмыс-
лении феномена одесского нонконформизма», Н. Дымчук, сту-
дентка 4-го курса, и А. Мусиенко, студентка 3-го курса философ-
ского факультета (кафедра культурологии) ОНУ имени И. И. Меч-
никова (з/о), сотрудники галереи «NT-Art» (Одесса)

«Свобода личности: к истории взаимоотношений А. И. Куинджи и 
Санкт-Петербургской Академии художеств», В. Н. Иванов, сту-
дент 3-го курса философского факультета (кафедра культуроло-
гии) ОНУ имени И. И. Мечникова (з/о), сотрудник Одесского до-
ма-музея Н. К. Рериха

«Личность и творчество Николая Руденко (1920–2004)», И. В. Ко-
сюга, студентка 2-го курса филологического факультета ОНУ 
имени И. И. Мечникова

«Искусство в тоталитарной системе координат», Т. А. Мельник, сту-
дентка 3-го курса Института социальных наук (кафедра между-
народных отношений) ОНУ имени И. И. Мечникова

Регламент:
1. Выступление по вопросу основного докладчика и содокладчи-

ка (-ов) — до 10 мин. каждый (просьба подготовить письменный 
текст до 7000 знаков).

2. Выступление участника в обсуждении — до 3 мин.
3. Вопрос участника или слушателя — до 1 мин.
4. Реплика-комментарий участника или слушателя — до 2 мин.
5. При нарушении регламента ведущий имеет право прервать вы-

ступающего.
6. По согласованию с участниками ведущий имеет право изме-

нить порядок обсуждения вопросов, объединить их или пред-
ложить новые вопросы для обсуждения, сократить или увели-
чить время заседания круглого стола.

7. Итог круглого стола (по согласованию с участниками) — общие 
тезисы, предлагаемые для СМИ, обращения в органы власти, 
ведомственные структуры, научные и учебные заведения.
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 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 
у мобильных телефонов.

27 июня (четверг)
День молодежи России

Выезд в город
9.00

Закрытие конференции
11.00–13.00

Главный корпус университета, ул. Дворянская, 2,
2-й этаж, конференц-зал

Ведущие — Лидия Всеволодовна Ковальчук  
и Эдуард Петрович Петровский

Секретарь — Тимофей Николаевич Черопита

1. Итоговая информация ведущих круглых столов:
«Право на правду: проблемы открытия архивных источников и 

доступа к информации»
Владимир Михайлович Вятрович

«Феномен тоталитаризма, особенности тоталитарного сознания 
и мышления; репрессивная составляющая»
Евгений Львович Стрельцов

«Типология тоталитаризма: советский и нацистский варианты 
(анализ периодов и явлений): предпосылки и становление 
тоталитарных режимов: сталинизм и фашизм (1900–1930-е  
годы)»
Юрий Вадимович Котляр

«Типология тоталитаризма: советский и нацистский варианты 
(анализ периодов и явлений): война и послевоенный пери-
од в эволюции тоталитарных режимов (1940–1970-е годы)»
Андрей Анатольевич Живюк

«Репрессированная церковь. Религия в древнем и современ-
ном мире»
Николай Иванович Михайлуца

«Поминание»
Эдуард Петрович Петровский

«Стратегии памяти. Мемориалы»
Алексей Александрович Каменских

«Научно-документальная серия книг «Реабилитированные 
историей»: проблемы и перспективы работы»
Роман Юрьевич Подкур

«Тоталитарный дискурс в культуре»
Марк Исаакович Найдорф

«Наука — образование — педагогика: новая рациональность и 
преодоление интенций тоталитаризма»
Светлана Александровна Черепанова

«Современные проблемы правозащитной деятельности»
Евгений Ефимович Захаров

«Посттоталитарное общество и авторитаризм: альтернатива 
прогресса и стагнации»
Виктор Викторович Зинченко

«Семья в современном мире: последствия тоталитаризма и 
противостояние массовому обществу»
Сергей Иванович Колесник

«Искусство в тоталитарном и посттоталитарном обществе»
Вера Владимировна Савченко

2. Выступления участников конференции
3. Общее подведение итогов и принятие документов конференции
 Лидия Всеволодовна Ковальчук

Регламент:
1. Выступление каждого из ведущих круглых столов — 3–4 мин.
2. Выступление участников (по желанию) — 1–2 мин.
3. При нарушении регламента ведущие имеют право прервать вы-

ступающего.
 Просьба ко всем участникам: во время заседания выключить звук 

у мобильных телефонов.

28 июня (пятница)
День Конституции Украины

Свободное время и разъезд участников конференции
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Выставки
1. Экспозиция «Очуждение: художественный мир Феликсы Ко-

вальчик» представляет искусство фотографии сотрудника 
ОНУ — кандидата физико-математических наук, доцента кафе-
дры компьютерной алгебры и дискретной математики Инсти-
тута математики, экономики и механики ОНУ Феликсы Бернар-
довны Ковальчик.

2. Выставка научно-документальной серии «Реабилитированные 
историей» представляет издания книг этой серии в разных об-
ластях Украины. Электронные версии книг — на сайте Главной 
редколлегии серии: www.reabit.org.ua

3. Тематическая книжная выставка Академического центра «На-
ука и образование» представляет издания по истории репрес-
сий в Одесской области, Украине, России. Частично материа-
лы выставлены на сайте программы «Феномен тоталитаризма, 
его проявления и пути преодоления» в разделе «Источники»: 
http://onu.edu.ua/ru/science/sprograms/source

4. Тематическая выставка участников конференции представит 
книги, журналы, сборники, привезенные участниками конфе-
ренции в дар научной библиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова 
или другим одесским библиотекам.

Эти выставки работают все дни конференции

25 июня научная библиотека ОНУ имени И. И. Мечникова при-
глашает на книжно-журнальную выставку «„Если осмелиться 
быть…“: Одесские художники-нонконформисты 1960–1970-х 
годов». Выставка представляет творчество Александра Ануф-
риева, Владимира Стрельникова, Валерия Басанца, Виктора Ма-
ринюка, Людмилы Ястреб, Валентина Хруща, Станислава Сыче-
ва, Олега Соколова, Юрия Егорова, Александра Стовбура, Игоря 
Божко, Евгения Рахманина, Владимира Цюпко, Олега Волоши-
нова, Николая Степанова, Сергея Савченко и других художни-
ков (репродукции, каталоги, обзоры, статьи).

Презентации
В рамках конференции участники представят свои книги, сайты, 

программы.

График презентаций:
23 июня 19.00–22.00 зал 2-го этажа
25 июня 19.00–22.00 зал 2-го этажа
26 июня 10.00–12.45 к. 500, 5-й этаж
     и 14.00–17.00 

Список ведущих презентации:
А. А. Бабий (Красноярск)
В. М. Вятрович (Киев)
И. В. Голубович (Одесса)
М. Э. Громова (Киев)
И. Я. Деревянный (Львов)
А. А. Каменских (Пермь)
Е. Е. Захаров (Харьков)
А. М. Петренко (Кишинев)
Э. П. Петровский (Одесса)
Р. Ю. Подкур (Киев)
А. Г. Попов (Одесса)
И. И. Осипова (Москва)
А. Я. Разумов (Санкт-Петербург)
В. В. Савченко (Одесса)
С. И. Татаринов (Артемовск)
Е. В. Чиликова (Алма-Ата)
В. М. Чумак (Одесса)
Е. Л. Яворская (Одесса)
О. В. Яремчук (Одесса)

Уважаемые участники конференции!
Список предварительный. Приглашаем вас войти в него

Культурная программа
24 июня 19.00–22.00 Экскурсия по городу
27 июня 10.15–11.00 Экскурсия по музеям
    ОНУ имени И. И. Мечникова
27 июня 14.30–17.00 Экскурсии по музеям города
    и Оперному театру
27 июня 18.00–20.00 Морская прогулка
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Музеи
www.odessa.ua/ru/museums — музеи Одессы
Литературный музей, ул. Ланжероновская, 4, 10.00–17.00, выходной —  

понедельник; тел. (048) 777-12-50; http://museum-literature.odessa.ua
Историко-краеведческий музей, ул. Гаванная, 4, 10.00–17.00,  

выходной — пятница; тел. (048) 722-84-90, 725-52-02;  
http://history.odessa.ua

Музей «Степова Україна», ул. Ланжероновская, 24, 10.00–17.00,  
выходной — пятница; тел. (048) 722-48-67;  
http://history.odessa.ua/ex12.htm

Художественный музей, ул. Софиевская, 5-а, 10.30–17.00,  
понедельник — до 15.30, выходной — вторник; тел. (048) 723-72-87, 
723-82-72, 723-83-93; http://ofam.od.ua

Музей западного и восточного искусства, ул. Пушкинская, 9, 10.30–17.30, 
выходной — среда; тел. (0482) 34-98-81; http://oweamuseum.odessa.ua

Археологический музей, ул. Ланжероновская, 4, 10.00–17.00,  
выходной — понедельник; тел. (048) 722-63-02, 722-01-71;  
www.odessa.ua/museums/93

Литературно-мемориальный музей имени А. С. Пушкина,  
ул. Пушкин ская, 13, 10.00–17.00, выходной — понедельник;  
тел. (048) 722-74-53, 722-74-48, 725-11-34;  
http://museum-literature.odessa.ua/pbasic/lru/tb3/tp3/id75

Музей личных коллекций имени А. В. Блещунова, ул. Польская, 19, 
10.30–17.30, выходной — среда; тел. (048) 722-10-81, 725-04-53; 
www.odessa.ua/museums/140

Музей современного искусства Одессы, Французский бульвар, 8,  
среда — суббота 12.00–19.00, воскресенье 12.00–18.00;  
тел. (048) 777-12-50; http://msio.com.ua

Галерея современного искусства «NT-Art», Лидерсовский бульвар, 5, 
11.00–19.00, выходной — понедельник; тел. (048) 785-59-34;  
www.nt-art.net

Театры
www.odessa.ua/ru/theatres — театры Одессы
Одесский национальный академический театр оперы и балета,  

пер. Чайковского, 1; тел. (048) 780-15-09, 780-15-28;  
www.opera.odessa.ua

Одесская государственная филармония, ул. Бунина, 15;  
тел. (048) 722-53-53; www.filarmonia.odessa.ua

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр 
имени В. Василько, ул. Пастера, 15; тел. (048) 723-53-18, 723-21-27; 
http://ukrteatr.odessa.ua

Одесский академический русский драматический театр, ул. Греческая, 48; 
тел. (048) 722-45-04, 722-72-50; www.rusteatr.odessa.ua 

Одесский театр музыкальной комедии имени М. Водяного,  
ул. Пантелеймоновская, 3; тел. (048) 725-09-24, 725-04-22,  
722-01-62; http://operetta.odessa.net/russian/index.html

Одесский дельфинарий «Немо», пляж Ланжерон (парк имени  
Т. Г. Шевченко); тел. (048) 720-70-70; http://nemo.od.ua/ru/home

http://today.od.ua; www.048.ua/afisha — афиша Одессы,  
общая информация о культурных мероприятиях города
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Оргкомитет конференции
Председатель — Евгений Львович Стрельцов, доктор юридических наук, 

профессор, проректор по научно-педагогической работе ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Сопредседатели — Ольга Ивановна Вавилова, председатель профкома со-
трудников ОНУ имени И. И. Мечникова; Лидия Всеволодовна Коваль-
чук, кандидат филологических наук, доцент, сотрудник ОНУ имени 
И. И. Мечникова, председатель совета общественной научной органи-
зации «Академический центр «Наука и образование»

Секретарь — Вера Владимировна Савченко, кандидат философских наук, 
доцент; доцент кафедры культурологии ОНУ имени И. И. Мечникова

Члены оргкомитета:
Владимир Алексеевич Иваница, доктор биологических наук, профессор, 

проректор по научной работе ОНУ имени И. И. Мечникова
Ольга Дмитриевна Кичмаренко, кандидат физико-математических наук, 

доцент, заведующая кафедрой оптимального управления и экономи-
ческой кибернетики ОНУ имени И. И. Мечникова

Владимир Владимирович Немерцалов, кандидат биологических наук, до-
цент; доцент кафедры ботаники ОНУ имени И. И. Мечникова

Вадим Васильевич Пенов, председатель профкома студентов и аспиран-
тов ОНУ имени И. И. Мечникова

Эдуард Петрович Петровский, кандидат исторических наук, доцент; до-
цент кафедры истории Украины ОНУ имени И. И. Мечникова

Редколлегия конференции
Ольга Ильинична Брусиловская, доктор политических наук, профессор; 

профессор кафедры международных отношений Института социаль-
ных наук ОНУ имени И. И. Мечникова

Инна Владимировна Голубович, доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры философии естественных факультетов философского 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Оксана Андреевна Довгополова, доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры философии естественных факультетов философского 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Лидия Всеволодовна Ковальчук, кандидат филологических наук, доцент, 
председатель совета общественной научной организации «Академи-
ческий центр «Наука и образование», сотрудник ОНУ имени И. И. Меч-
никова

Мария Ильинична Милова, доктор политических наук, доцент, профессор 
кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. 
Мечникова

Марк Исаакович Найдорф, кандидат философских наук, доцент; доцент 
кафедры культурологии и искусствознания Одесского национального 
политехнического университета

Эдуард Петрович Петровский, кандидат исторических наук, доцент; до-
цент кафедры истории Украины исторического факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Вера Владимировна Савченко, кандидат философских наук, доцент; до-
цент кафедры культурологии философского факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Сергей Григорьевич Секундант, кандидат философских наук, доцент, за-
ведующий кафедрой философии и основ общегуманитарного знания 
философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Марк Георгиевич Соколянский, доктор филологических наук, профессор 
(Любек, ФРГ)

Евгений Львович Стрельцов, доктор юридических наук, доктор теологии, 
профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых 
наук Украины, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики экономико-правового факультета, про-
ректор по научно-педагогической работе ОНУ имени И. И. Мечникова

Дмитрий Павлович Урсу, доктор исторических наук, профессор; профес-
сор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 
ОНУ имени И. И. Мечникова

Вадим Михайлович Хмарский, доктор исторических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой истории Украины исторического факультета ОНУ 
имени И. И. Мечникова

Николай Андреевич Шевчук, кандидат исторических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой истории и мировой политики Института социальных 
наук ОНУ имени И. И. Мечникова

Оксана Григорьевна Шупта-Вязовская, кандидат филологических наук, до-
цент, заведующая кафедрой украинской литературы филологического 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Участники конференции
Анатолий Федорович Аблов, кандидат философских наук, доцент; доцент 

кафедры социальных теорий Института инновационного последи-
пломного образования ОНУ имени И. И. Мечникова

Юлия Олеговна Азарова, кандидат философских наук, доцент; доцент ка-
федры теоретической и практической философии Харьковского наци-
онального университета имени В. Н. Каразина 

Виктор Владимирович Аксючиц, философ, доцент Государственной Акаде-
мии славянской культуры (Москва)
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Андрей Иванович Амонс, в 1990-е годы начальник отдела реабилитации 
военной прокуратуры Центрального региона Украины, старший по-
мощник военного прокурора региона (Киев)

Алексей Андреевич Бабий, председатель Красноярского общества «Ме-
мориал» 

Владимир Варламович Багацкий, кандидат исторических наук, доцент; 
доцент кафедры культурологии философского факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Олег Григорьевич Бажан, кандидат исторических наук, доцент, старший на-
учный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, член Глав-
ной редколлегии «Реабилитированные историей» (Киев)

Дмитрий Викторович Байбаков, член Родительского комитета Одесской 
области, тренер ФСО «Динамо» (Одесса)

Полина Ивановна Барвинская, кандидат исторических наук, доцент; до-
цент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета 
ОНУ имени И. И. Мечникова

Надежда Викторовна Бевз, кандидат философских наук, доцент; доцент 
кафедры английского языка факультета иностранных языков Харьков-
ского национального университета имени В. Н. Каразина 

Виталий Григорьевич Безрогов, доктор педагогических наук, доцент, глав-
ный научный сотрудник Института теории и истории педагогики Рос-
сийской академии образования (Москва)

Лилия Григорьевна Белоусова, кандидат исторических наук, заместитель ди-
ректора по научной работе Государственного архива Одесской области 

Анна Дмитриевна Беньковская, старший преподаватель кафедры мировой 
литературы филологического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Константин Александрович Бережко, кандидат исторических наук, доцент; 
доцент кафедры общенаучных дисциплин Крымского факультета Вос-
точноукраинского национального университета имени Владимира Да-
ля (Феодосия)

Сергей Евгеньевич Березин, ведущий специалист Государственного архи-
ва Одесской области 

Анатолий Михайлович Бойко, председатель Одесской областной органи-
зации Всеукраинской общественной организации «Комитет избирате-
лей Украины»

Вера Сергеевна Бойко, магистр философии, выпускница философского 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Михаил Иванович Бойченко, доктор философских наук, доцент; доцент 
кафедры философии Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко

Михаил Юрьевич Борисов, старший преподаватель кафедры мирового хо-
зяйства и международных экономических отношений Института мате-
матики, экономики и механики ОНУ имени И. И. Мечникова

Игорь Васильевич Брынош, юрисконсульт Одесской областной организа-
ции Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей 
Украины» 

Ирина Сергеевна Ванда, старший преподаватель и аспирантка кафедры 
культурологии Института философского образования и науки Нацио-
нального педагогического университета имени М. П. Драгоманова (Киев)

Валерий Юрьевич Васильев, кандидат исторических наук, доцент, заведу-
ющий сектором историко-энциклопедических исследований Институ-
та истории Украины НАН Украины (Киев)

Валентина Николаевна Вербенко, старший преподаватель кафедры мировой 
литературы филологического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Ирина Викторовна Войцицкая, кандидат исторических наук, ассистент 
кафедры философских и социальных наук Киевского национального 
торгово-экономического университета

Владимир Михайлович Вятрович, кандидат исторических наук, председа-
тель ученого совета Центра исследований освободительного движе-
ния (Киев)

Михаил Владимирович Гаухман, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Луганского областного краеведческого музея

Наталья Валерьевна Герасимюк, аспирантка кафедры ботаники биологи-
ческого факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Александр Вячеславович Голозубов, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального 
технического университета «Харьковский политехнический институт»

Инна Владимировна Голубович, доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры философии естественных факультетов философского 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова 

Ольга Феликсовна Гольд, кандидат философских наук, сотрудник Центра 
компаративистских исследований ОНУ имени И. И. Мечникова

Михаил Григорьевич Гордиенко, кандидат политических наук, доцент; до-
цент кафедры философии и политологии Национального университета 
государственной налоговой службы Украины (Ирпень)

Александр Иванович Гордила, клирик Спасо-Преображенского собора го-
рода Ильичевска Одесской области

Николай Владимирович Горох, научный сотрудник Черниговского истори-
ческого музея имени В. В. Тарновского

Татьяна Юрьевна Гранчак, кандидат исторических наук, заведующая от-
делом политологического анализа Службы информационно-аналити-
ческого обеспечения органов государственной власти Национальной 
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского (Киев)

Елена Михайловна Грибанова, кандидат исторических наук, начальник 
управления научной публикации документов Архива Президента Ре-
спублики Казахстан (Алма-Ата)
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Татьяна Александровна Григоренко, старший научный сотрудник отдела 
истории края ХХ — начала ХХІ столетия Черкасского областного крае-
ведческого музея

Марина Эдуардовна Громова, генеральный директор Национального 
историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» (Киев)

Руслана Петровна Давыдюк, кандидат исторических наук, доцент; доцент 
кафедры истории Украины Ровенского государственного гуманитарно-
го университета, заведующая научной редакцией научно-редакцион-
ной группы Ровенской областной редколлегии «Реабилитированные 
историей. Ровенская область»

Виталий Юрьевич Даренский, кандидат философских наук, доцент; доцент 
кафедры криминологии, конфликтологии и социологии Луганского го-
сударственного университета внутренних дел имени Э. Дидоренко 

Оксана Александровна Демура, аспирантка кафедры культурологии Ин-
ститута философского образования и науки Национального педагоги-
ческого университета имени М. П. Драгоманова (Киев)

Игорь Ярославович Деревяный, старший научный сотрудник Националь-
ного музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на 
Лонцкого» (Львов)

Валерий Владимирович Десятский, старший преподаватель кафедры опе-
ративной хирургии и топографической анатомии Одесского медицин-
ского института

Олег Борисович Дёмин, доктор исторических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета 
ОНУ имени И. И. Мечникова

Светлана Анатольевна Дмитрашко, ассистент кафедры гуманитарных и со-
циально-экономических наук Одесской национальной академии пи-
щевых технологий

Оксана Андреевна Довгополова, доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры философии естественных факультетов философского 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова 

Юрий Романович Древницкий, кандидат исторических наук, доцент; до-
цент кафедры новой и новейшей истории Тернопольского националь-
ного педагогического университета имени Владимира Гнатюка

Александр Юрьевич Дроздов, кандидат психологических наук, доцент, за-
меститель декана психолого-педагогического факультета Черниговско-
го национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко

Дарья Владимировна Дубривная, библиотекарь научной библиотеки ОНУ 
имени И. И. Мечникова

Ирина Владимировна Езерская, хранитель фондов Национального му-
зея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцко-
го» (Львов)

Елена Алексеевна Ефимова, кандидат педагогических наук, сотрудник Мо-
сковского городского Дворца детского (юношеского) творчества

Андрей Анатольевич Живюк, кандидат исторических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой истории Международного экономико-гуманитар-
ного университета имени академика Степана Демьянчука, ответствен-
ный секретарь Ровенской областной редколлегии «Реабилитирован-
ные историей. Ровенская область», председатель научно-редакцион-
ной группы 

Олеся Николаевна Жупник, магистр социальной политики и работы, пред-
седатель комиссии по вопросам семьи и молодежи Общественного со-
вета при Львовской областной государственной администрации

Евгений Ефимович Захаров, кандидат технических наук, председатель 
правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, ди-
ректор Харьковской правозащитной группы, член Украинского центра 
Международного ПЕН-клуба (Харьков)

Виктор Викторович Зинченко, доктор философских наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник Института высшего образования Националь-
ной академии педагогических наук Украины (Киев)

Зоряна Знак, аспирантка кафедры древней истории Украины и специаль-
ных исторических дисциплин Дрогобычского государственного педа-
гогического университета имени Ивана Франко 

Михаил Евстахович Зубрицкий, научный сотрудник Института франкове-
дения Дрогобычского государственного педагогического университе-
та имени Ивана Франко

Олег Сергеевич Игнатьев, заместитель председателя Крымского родитель-
ского комитета (Симферополь)

Нелли Адольфовна Иванова-Георгиевская, старший преподаватель кафе-
дры философии и основ общегуманитарного знания философского 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова 

Игорь Васильевич Ильичев, научный сотрудник научно-информационно-
го и просветительского центра Международного общества «Мемори-
ал» (Москва)

Василий Иванович Ильницкий, кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры новой и новейшей истории Украины Дрогобычского государствен-
ного педагогического университета имени Ивана Франко

Анастасия Петровна Ильченко, бакалавр истории, выпускница ОНУ имени 
И. И. Мечникова 

Олеся Игоревна Исаюк, научный сотрудник Центра исследований освобо-
дительного движения (Львов)

Карина Ацамазовна Казакова, кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры связей с общественностью и рекламы Сыктывкарского государ-
ственного университета
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Алексей Александрович Каменских, кандидат философских наук, доцент 
кафедры истории философии Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета 

Алексей Николаевич Келер, директор общественной научной организа-
ции «Институт этнических исследований» (Одесса)

Виктор Михайлович Кириллов, доктор исторических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой истории, теории и методики обучения Нижнета-
гильской государственной социально-педагогической академии

Александр Сергеевич Кирилюк, доктор философских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой философии Одесского филиала Центра гумани-
тарного образования НАН Украины 

Александр Павлович Коваленко, кандидат философских наук, доцент; до-
цент кафедры социальных теорий Института инновационного после-
дипломного образования ОНУ имени И. И. Мечникова

Алла Федосеевна Коваленко, кандидат филологических наук, доцент; до-
цент кафедры журналистики филологического факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Лидия Всеволодовна Ковальчук, кандидат филологических наук, доцент, 
сотрудник ОНУ имени И. И. Мечникова, председатель совета Академи-
ческого центра «Наука и образование» 

Андрей Андреевич Когут, руководитель проекта «Электронный архив ос-
вободительного движения», координатор международных программ 
Центра исследований освободительного движения (Киев)

Ирина Андреевна Когут, магистр социологии, научный сотрудник Центра 
исследований освободительного движения (Львов)

Анджей Кола (Andrzej Kola), доктор наук (археология), профессор; Ин-
ститут археологии университета имени Николая Коперника (Торунь,  
Польша)

Сергей Иванович Колесник, член Родительского комитета Одесской обла-
сти, член Родительского комитета Украины, дизайнер журнала «Порты 
Украины» (Одесса)

Юрий Вадимович Котляр, доктор исторических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой истории Черноморского государственного универси-
тета имени Петра Могилы, член Николаевской областной редколле-
гии научно-документальных и историко-мемориальных серий издания 
«Книга Памяти Украины» и «Реабилитированные историей», старший 
научный редактор Николаевского областного центра поисковых ис-
следований и редакционно-издательской деятельности 

Ольга Александровна Котова, кандидат искусствоведения, и. о. доцента 
кафедры изобразительного искусства художественно-графического 
факультета Института искусств Южноукраинского национального пе-
дагогического университета имени К. Д. Ушинского (Одесса)

Вячеслав Александрович Кузнецов, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Центра научных исследований по истории образования, на-
уки и техники имени В. И. Липского (Одесса)

Лидия Витальевна Кузнецова, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры русского языка как иностранного и методики 
его преподавания филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета

Светлана Леонидовна Кузьмина, доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры педагогики Таврического национального университе-
та имени В. И. Вернадского (Симферополь)

Игорь Михайлович Кулик, эксперт по доступу к архивам Центра исследо-
ваний освободительного движения (Киев)

Марина Орестовна Кульчицкая, кандидат филологических наук, доцент; 
доцент кафедры украиноведения Львовского государственного уни-
верситета безопасности жизнедеятельности 

Вячеслав Григорьевич Кушнир, кандидат исторических наук, доцент, декан 
исторического факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Валерий Валерьевич Левченко, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры украиноведения и иностранных языков Одес-
ского национального морского университета 

Виктор Леонидович Левченко, кандидат философских наук, доцент; до-
цент кафедры философии и методологии науки Одесского националь-
ного политехнического университета 

Лариса Леонидовна Левченко, кандидат исторических наук, директор Го-
сударственного архива Николаевской области

Инна Ивановна Лисович, кандидат филологических наук, доцент; доцент 
кафедры философии и культурологии Казанского государственного 
университета культуры и искусств

Наталия Николаевна Лупак, кандидат филологических наук, доцент; до-
цент кафедры педагогического мастерства и образовательных техно-
логий Тернопольского национального педагогического университета 
имени Владимира Гнатюка

Татьяна Игоревна Лупак, аспирантка кафедры культурологии Института 
философского образования и науки Национального педагогического 
университета имени М. П. Драгоманова (Тернополь)

Светлана Евгеньевна Лупаренко, кандидат педагогических наук, доцент, 
докторант кафедры общей педагогики и педагогики высшей школы 
физико-математического факультета Харьковского национального пе-
дагогического университета имени Г. С. Сковороды

Елена Владимировна Лысенко, директор Поискового агентства по созда-
нию научно-документальных серий «Книга Памяти» и «Реабилитиро-
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ванные историей» Черниговской области, аспирантка Института исто-
рии Украины НАН Украины

Сергей Сергеевич Макарчук, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Николаевского филиала Киевского национального уни-
верситета культуры и искусств, руководитель Николаевского област-
ного центра поисковых исследований и редакционно-издательской 
деятельности, руководитель редакции «Реабилитированные историей. 
Николаевская область»

Любовь Анатольевна Максимова, кандидат исторических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой истории России и зарубежных стран Сыктывкар-
ского государственного университета 

Мария Борисовна Максимова, заместитель руководителя семейного тури-
стического клуба «Путь» и детского театра «Человек Божий» при хра-
ме св. Алексия, человека Божия, лаборант кафедры вычислительной 
математики Института математики, экономики и механики ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Алексей Александрович Маленко, аспирант кафедры политологии Инсти-
тута социальных наук ОНУ имени И. И. Мечникова

Артур Худувич Маргулов, кандидат исторических наук, доцент; доцент ка-
федры украинской филологии и культуры Донецкого национального 
университета

Светлана Васильевна Маркова, кандидат исторических наук, доцент, доктор-
ант Каменец-Подольского национального университета (Хмельницкий)

Ирина Витальевна Мацышина, кандидат политических наук, доцент кафе-
дры журналистики филологического факультета ОНУ имени И. И. Меч-
никова

Галина Сергеевна Медникова, доктор философских наук, профессор; про-
фессор кафедры культурологии Национального педагогического уни-
верситета имени М. П. Драгоманова (Киев)

Лина Юрьевна Медовкина, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
международных отношений и внешней политики Донецкого нацио-
нального университета

Марк Иосифович Меерович, руководитель лаборатории «ТРИЗ-педагогика 
Украины» (Одесса)

Мария Ильинична Милова, доктор политических наук, доцент, профессор 
кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. 
Мечникова

Леонид Леонидович Мисинкевич, заместитель председателя Хмельницкой 
областной редколлегии «Реабилитированные историей. Хмельницкая 
область», доктор исторических наук 

Анна Александровна Мисюк, старший научный сотрудник Одесского лите-
ратурного музея 

Николай Иванович Михайлуца, доктор исторических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой украиноведения и иностранных языков Одесско-
го национального морского университета

Александр Евгеньевич Музычко, кандидат исторических наук, доцент; до-
цент кафедры истории Украины исторического факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова

Марк Исаакович Найдорф, кандидат философских наук, доцент; доцент 
кафедры культурологии и искусствознания Одесского национального 
политехнического университета 

Светлана Владимировна Овчаренко, доктор философских наук, профес-
сор; профессор кафедры философских и социально-политических на-
ук Одесского регионального института государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президен-
те Украины

Ирина Ивановна Осипова, руководитель исследовательской группы Меж-
дународного общества «Мемориал» (Москва)

Ирина Анатольевна Пантелеева, доктор философских наук, доцент, про-
фессор кафедры иностранных языков и кафедры философии Донец-
кого национального университета экономики и торговли имени Миха-
ила Туган-Барановского

Екатерина Валентиновна Пащенко, бакалавр филологии, выпускница ОНУ 
имени И. И. Мечникова

Анатолий Михайлович Петренко, доктор исторических наук, профессор; 
профессор кафедры всеобщей истории Молдавского государственно-
го университета, директор Института социальной истории «ПроМемо-
рия» (Кишинев)

Эдуард Петрович Петровский, кандидат исторических наук, доцент; до-
цент кафедры истории Украины исторического факультета ОНУ имени 
И. И. Мечникова, ответственный секретарь Одесской областной ред-
коллегии «Реабилитированные историей. Одесская область»

Эльвира Германовна Плесская, кандидат исторических наук, доцент, член 
Международной ассоциации исследователей истории и культуры рос-
сийских немцев, член Совета немцев Украины (Одесса)

Светлана Михайловна Повторева, доктор философских наук, профессор; 
профессор кафедры философии Национального университета «Львов-
ская политехника»

Роман Юрьевич Подкур, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института истории Украины НАН Украины, ответственный 
секретарь Главной редколлегии «Реабилитированные историей» (Киев)

Василий Васильевич Попков, доктор политических наук, доцент, профес-
сор кафедры политологии Института социальных наук ОНУ имени И. И. 
Мечникова)
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Александр Георгиевич Попов, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анато-
мии Одесского медицинского института

Алексей Дмитриевич Попов, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
общественных наук Крымского экономического института Киевского 
национального экономического университета имени Вадима Гетьма-
на (Симферополь)

Янина Дмитриевна Пруденко, кандидат философских наук, доцент и док-
торант кафедры культурологии Национального педагогического уни-
верситета имени М. П. Драгоманова (Киев)

Анатолий Яковлевич Разумов, старший научный сотрудник Российской 
национальной библиотеки, руководитель центра «Возвращенные име-
на» при РНБ (Санкт-Петербург)

Константин Вильгельмович Райхерт, старший преподаватель кафедры 
философии естественных факультетов философского факультета ОНУ 
имени И. И. Мечникова

Владимир Вячеславович Рубан, соискатель кафедры истории и культуры 
Украины Винницкого государственного педагогического университета 
имени Михаила Коцюбинского

Виктор Петрович Савельев, доктор социологических наук, профессор, ака-
демик Международной кадровой академии (Львов)

Лидия Семеновна Савкова, кандидат филологических наук, доцент; доцент 
кафедры зарубежной литературы факультета романо-германской фи-
лологии ОНУ имени И. И. Мечникова 

Василий Николаевич Савчак, руководитель издательского центра «Па-
мять», руководитель научно-редакционной группы «Реабилитирован-
ные историей. Львовская область»

Вера Владимировна Савченко, кандидат философских наук, доцент; до-
цент кафедры культурологи философского факультета ОНУ имени И. И. 
Мечникова

Виктор Анатольевич Савченко, кандидат исторических наук, доцент, про-
фессор кафедры философии и социальных дисциплин Одесского госу-
дарственного университета внутренних дел 

Юния Владимировна Сагина, кандидат искусствоведения, заведующая ли-
тературной частью Одесского академического театра музыкальной ко-
медии имени М. Водяного

Вера Владимировна Самодурова, главный библиограф научной библиоте-
ки ОНУ имени И. И. Мечникова

Людмила Лукьяновна Сауленко, кандидат филологических наук, доцент, 
директор Одесского музея западного и восточного искусства

Сергей Григорьевич Секундант, кандидат философских наук, доцент, за-
ведующий кафедрой философии и основ общегуманитарного знания 
философского факультета ОНУ имени И. И. Мечникова

Анна Александровна Сидоренко, аспирантка кафедры истории Украины 
Института магистратуры, аспирантуры, докторантуры Винницкого пе-
дагогического университета имени Михаила Коцюбинского

Ирина Владимировна Сидун, кандидат исторических наук, старший пре-
подаватель кафедры журналистики филологического факультета ОНУ 
имени И. И. Мечникова

Елена Васильевна Симоненко, кандидат политических наук, научный со-
трудник службы информационно-аналитического обеспечения орга-
нов государственной власти Национальной библиотеки Украины име-
ни В. И. Вернадского (Киев)

Сергей Петрович Симоненко, кандидат философских наук, доцент; доцент 
кафедры философии, истории и политологии Одесского национально-
го экономического университета 

Алексей Григорьевич Скопинцев, аспирант кафедры социальной филосо-
фии гуманитарного факультета Российского государственного соци-
ального университета (Москва)

Вера Владимировна Солодова, кандидат исторических наук, директор 
Одесского историко-краеведческого музея

Екатерина Владимировна Соснина, аспирантка кафедры истории Нацио-
нального университета «Киево-Могилянская академия»

Ирина Ивановна Старовойтова, кандидат философских наук, доцент; до-
цент кафедры философии естественных факультетов философского 
факультета ОНУ имени И. И. Мечникова 

Екатерина Викторовна Степанец, магистр филологии, выпускница ОНУ 
имени И. И. Мечникова

Алексей Федорович Степанов, председатель координационного совета 
Казанского общества «Мемориал»

Евгений Львович Стрельцов, доктор юридических наук, доктор теологии, 
профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых 
наук Украины, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики экономико-правового факультета, про-
ректор по научно-педагогической работе ОНУ имени И. И. Мечникова

Виктория Анатольевна Суковатая, доктор философских наук, профессор; 
профессор кафедры теории культуры и философии науки Харьковско-
го национального университета имени В. Н. Каразина

Геннадий Александрович Тараканов, магистр теологии, выпускник Хри-
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