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Міжнародна програма «Усна історія (не)подоланого минулого» 
(Одеса, 8–11 жовтня 2015 року) проводиться на базі Одеського на
ціонального університету імені І. І. Мечникова в рамках комплекс
ної міжфакультетської міжкафедральної теми № 110 «Досліджен
ня феномену тоталітаризму, його проявів та шляхів подолання» 
(наказ № 77818 від 14.03.2013 року, державний реєстраційний 
номер 0113U002696) і комплексної програми ОНУ «Феномен то
талітаризму, його прояви та шляхи подолання» (http://onu.edu.ua/
uk/science/sprograms/).

О р г а н і зато р и: 

Українська асоціація усної історії
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна)
Академічний центр «Наука та освіта» (Україна)
Російський інститут у Парижі (Франція)
Женевський університет (Російське відділення) (Швейцарія)
Університет м. Мачерата (Італія)
Одеський академічний центр Міжнародної академії наук (Україна)

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

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

Міжнародна програма

«Усна історія (не)подоланого минулого»

Одеса, 8–11 жовтня 2015 року

8–9 жовтня — Міжнародна наукова конференція «Усна історія 
(не)подоланого минулого: подія — наратив — інтерпретація»

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Гуманітарний корпус, Французький бульвар, 24/26, 
новий корпус, 2-й поверх, конференц-зал, ауд. 202, 202а, 9:00–18:30

10 жовтня — Панельна дискусія «Жіночий досвід війни: істо-
ричні дослідження у сучасних контекстах» і презентація збір
ника наукових статей «Жінки Центральної та Східної Європи  
у Другій світовій війні: Гендерна специфіка досвіду в часи екс-
тремального насильства» / за наук. ред. Гелінади Грінченко, Ка
терини Кобченко та Оксани Кісь (Київ, 2015) 

Учасниці дискусії — редакторки та авторки збірника: Гелінада Грін-
ченко (Харків), Оксана Кісь (Львів), Олена Стяжкіна (Київ — До
нецьк), Тетяна Пастушенко (Київ) 
Модератор — Олександр Прігарін (Одеса)

Одеська національна наукова бібліотека імені Горького
вул. Пастера, 13, читальний зал, ротонда, 10:00–12:00

10 жовтня — Круглий стіл «Документальна основа радянського 
самвидаву (1960–1980-ті роки): усні та письмові джерела» за 
участю Олександра Алтуняна (Москва), Леоніда Гіршовича (Бер
лін), Сергія Дєдюліна (Париж), Аллана Ріда (НьюБрансуік, Фре
деріктон, Канада), Антона Свєшнікова (Омськ), а також Барбари 
Мартен (Женева), Тетяни Рогозовської (Київ), Марко Саббатіні 
(Мачерата, Італія) та Сергія Стратановського (СанктПетербург) 
Ведуча — Лідія Ковальчук (Одеса)

Одеська національна наукова бібліотека імені Горького
вул. Пастера, 13, читальний зал, ротонда, 12:00–18:00
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11 жовтня — Літературні читання: проза та поезія Дмитра Боби-
шева (ШампейнУрбана, штат Іллінойс, США), Леоніда Гіршовича 
(Берлін), Сергія Стратановського (СанктПетербург), Бориса Хер-
сонського (Одеса), Андрія Чернова (СанктПетербург — Москва). 
Ведучий — Сергій Дєдюлін (Париж)

Одеська національна наукова бібліотека імені Горького
вул. Пастера, 13, читальний зал, ротонда, 12:00–15:00

Запрошуємо на всі заходи!

Вхід вільний

 

Международная программа

«Устная история  
(не)преодоленного прошлого»

Одесса, 8–11 октября 2015 года

8–9 октября — Международная научная конференция «Устная 
история (не)преодоленного прошлого: событие — нарратив — 
интерпретация»

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

Гуманитарный корпус, Французский бульвар, 24/26, 
новый корпус, 2-й этаж, конференц-зал, ауд. 202, 202а, 9:00–18:30

10 октября — Панельная дискуссия «Женский опыт войны: ис-
торические исследования в современных контекстах» и пре
зентация сборника научных статей «Жінки Центральної та Схід-
ної Європи у Другій світовій війні: Гендерна специфіка досвіду 
в часи екстремального насильства» («Женщины Центральной 
и Восточной Европы во Второй мировой войне: Гендерная спе
цифика опыта во времена экстремального насилия») / под научн. 
ред. Гелинады Гринченко, Екатерины Кобченко и Оксаны Кись 
(Киев, 2015). 

Участницы дискуссии — редакторы и авторы сборника: Гелина-
да Гринченко (Харьков), Оксана Кись (Львов), Елена Стяжкина 
(Киев — Донецк), Татьяна Пастушенко (Киев). 
Модератор — Александр Пригарин (Одесса)

Одесская национальная научная библиотека имени Горького 
ул. Пастера, 13, читальный зал, ротонда, 10:00–12:00

10 октября — Круглый стол «Документальная основа советско-
го самиздата (1960–1980-е годы): устные и письменные ис-
точники» при участии Александра Алтуняна (Москва), Леонида 
Гиршовича (Берлин), Сергея Дедюлина (Париж), Аллана Рида (Нью
Брансуик, Фредериктон, Канада), Антона Свешникова (Омск),  
а также Барбары Мартен (Женева), Татьяны Рогозовской (Киев), 
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Марко Саббатини (Мачерата, Италия) и Сергея Стратановского 
(СанктПетербург). 
Ведущая — Лидия Ковальчук (Одесса)

Одесская национальная научная библиотека имени Горького 
ул. Пастера, 13, читальный зал, ротонда, 12:00–18:00 

11 октября — Литературные чтения: проза и поэзия Дмитрия 
Бобышева (ШампейнУрбана, штат Иллинойс, США), Леонида Гир-
шовича (Берлин), Сергея Стратановского (СанктПетербург), Бо-
риса Херсонського (Одеса), Андрея Чернова (СанктПетербург — 
Москва). 
Ведущий — Сергей Дедюлин (Париж)

Одесская национальная научная библиотека имени Горького 
ул. Пастера, 13, читальный зал, ротонда, 12:00–15:00

Приглашаем на все мероприятия!
Вход свободный

Українська асоціація усної історії
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Академічний центр «Наука та освіта»
Одеський академічний центр Міжнародної академії наук

Міжнародна наукова конференція
«Усна історія (не)подоланого минулого:

подія — наратив — інтерпретація»

Одеса, 8–9 жовтня 2015 року

Порядок роботи:

8 жовтня (четвер)

Гуманітарний корпус ОНУ імені І. І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  
конференц-зал, ауд. 202, 202а

8:30–9:00 Реєстрація
9:00–9:30 Відкриття конференції
9:30–10:30 Пленарне засідання
10:30–11:00 Перерва на каву
11:00–13:00 Секція 1. Війна у пам’яті та/чи війни пам’ятей: 

відображення воєнного досвіду в усноісторичних 
розповідях 

13:00–14:00 Обід
14:00–16:00 Паралельні секції 2/3
 Секція 2. Топос пам’яті: територія як об’єкт усно

історичних досліджень
 Секція 3. Архівні vs усноісторичні джерела: потен

ціал, обмеження, поєднання
16:00–16:30 Перерва на каву
16:30–18:30 Секція 4. Iсторичні злочини, трагедії і травми в осо

бистих спогадах і колективній пам’яті
19:00–21:00 Вечеря
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Програма конференції
8 жовтня (четвер)

Гуманітарний корпус ОНУ, Французький бульвар, 24/26,  
новий корпус, 2-й поверх, ауд. 202, 202а

Відкриття конференції
9:00–9:30, ауд. 202а

Привітальне слово від Оргкомітету
Гелінада Грінченко, Лідія Ковальчук 

Пленарне засідання
9:30–10:30, ауд. 202а
Ведучий: Олександр Прігарін

1. Оксана Довгополова (Одеса). Феномен вторинного свідчення: 
розриви колективного пам'ятання доби тоталітаризму

2. Олена Стяжкіна (Київ — Донецьк). Війна: усна історія як тера
пія травми

3. Оксана Кісь (Львів). Усна жіноча історія як феміністський проект

10:30–11:00  — перерва на каву

Секція 1
11:00–13:00, ауд. 202а
Війна у пам’яті та/чи війни пам’ятей: відображення воєнного 
досвіду в усноісторичних розповідях
Модераторка: Оксана Довгополова

1. Ольга Коляструк (Вінниця). Усні оповіді «дітей війни»: відоб
раження травматичного досвіду покоління (крізь ностальгійну 
призму) у («кривому») дзеркалі реальності

2. Гелінада Грінченко (Харків). Бабин Яр в усних свідченнях меш
канців Києва: місце, трагедія, оповідь

3. Микола Бривко (Сніжне, Донецька обл.). Афганістан 1979–1989 
років очима воїнівінтернаціоналістів (на прикладі мешканців 
м. Сніжне)

9 жовтня (п’ятниця)

Гуманітарний корпус ОНУ імені І. І. Мечникова
Французький бульвар, 24/26, новий корпус, 2-й поверх,  
конференц-зал, ауд. 202, 202а

9:00–10:30 Секція 5. Усна історія як дослідницький проект  
і громадська ініціатива: виклики та переваги 
(спів)праці

10:30–11:00 Перерва на каву
11:00–13:00 Секція 6. «Звичайний тоталітаризм»: повсякден

ня в усній історії 
13:00–14:00 Обід
14:00–16:00 Секція 7. Коли «Подія» стає «Iсторією»: усні історії 

«незакінченого» минулого
16:00–16:30 Перерва на каву
16:30–18:30 Секція 8. Взаємодія та інтерпретація: проблеми 

організації, запису та аналізу усних історій

Підведення підсумків конференції

Робочі мови конференції — українська, російська.
Регламент доповіді — до 15 хвилин. 
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4. Олена Лукачук (Львів). «Біль і радість, туга й щастя — отак і жи
вемо з дня на день…»: конструювання образу сучасного укра
їнського воїна в громадській думці жителів військового міс
течка (на прикладі Яворова)

5. Яна Комар (Горлівка, Донецька обл.). Сучасні жінки і сучасна 
війна

6. Тетяна Пастушенко (Київ). Святкування 9 травня 2015 року 
в Києві: «війна» пам’яті в часи «перемир’я»

13:00–14:00 — обід

Паралельні секції 2/3

Секція 2
14:00–16:00, ауд. 202а 
Топос пам’яті: територія як об’єкт усноісторичних досліджень
Модераторка: Тетяна Пастушенко

1. Таццяна Касатая (Варшава — Гродно). «Неабходнасць мя жы» 
у біографічних наративах мешканців Малы Малешаў і Вялікае 
Малешава: історичний контекст

2. Тетяна Молдавська  (Київ — Запоріжжя). Між вигаданим та дій
сним: селянське міфотворення Степового Подніпров’я про ра
дянське суспільство в усних наративах

3. Ольга Луньова, Ірина Верховцева (Одеса — Ізмаїл). Реконструк
ція процесу радянізації Українського Подунав’я засобом усної 
історії

4. Альберт Венгер (Дніпропетровськ). Історії в історіях, або «пе
риферійні» сюжети у тематичних інтерв’ю, та їх інформацій
ний потенціал (на прикладі спогадів мешканців колишнього 
Сталіндорфського району)

5. Ірина Младінова (Одеса). Інтерв’ю в полікультурному середо
вищі: Каракурт на перехресті біографій

6. Ольга Ровнова (Москва). История российской деревни в аудио
записях диалектологов Института русского языка имени В. В. 
Виноградова РАН

Секція 3
14:00–16:00, ауд. 202 
Архівні vs усноісторичні джерела:  
потенціал, обмеження, поєднання
Модераторка: Ольга Коляструк

1. Оксана Лаврі (Одеса). Репресії членів сімей «ворогів наро
ду» під час «великого терору» крізь призму історичної пам’яті  
(на прикладі одеського регіону)

2. Ірина Єзерська (Львів). Родина шістдесятників Ірини та Ігоря 
Калинців і «великий покіс» української інтелігенції 1972 р. 

3. Ольга Зброжко (Львів). Непересічна особистість в’язня ра
дянських таборів і тюрем, єпископа Василя Величковського 
(1903–1973): переосмислення й співставлення усноісторично
го нарративу та архівноджерелознавчої документації

4. Юлія Шелеп (Львів). Архівні та усноісторичні джерела до ви
вчення партійних працівників радянської України 1970 — поч. 
1980х рр.: інформаційний потенціал і досвід інтерпретації 

5. Сергей Палиенко (ПереяславХмельницкий). Соотношение уст
ной истории и архивных источников (на примере истории ме
тодсеминара ЛОИА АН СССР)

16:00–16:30 — перерва на каву

Секція 4
16:30–18:30, ауд. 202а
Історичні злочини, трагедії і травми  
в особистих спогадах і колективній пам’яті
Модераторка: Оксана Кісь

1. Людмила Кожокару (Кишинев). «Мы простили всех, но мы пом
ним»: дилеммы и стратегии примирения в устноисторических 
повествованиях о массовых депортациях в Молдавской ССР

2. Марина Будзар (Київ). Речі в усних оповідях кримських татар 
про депортацію як маркер індивідуального сприйняття колек
тивної трагедії

3. Мартін Кислий (Київ). Наратив депортації в умовах окупації: 
історична травма в ракурсі трагедії сьогодення
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4. Каміла Захарук (Варшава). Пам’ять національних травм як під
става етнічних досліджень (на прикладі поляків в Україні)

5. Лидия Пэдуряк (Бельцы). Голод 1946–1947 годов в Молдавии: 
проблемы осмысления и отображения травматического опыта 
в исследованиях устной истории

19:00–21:00 — вечеря

9 жовтня (п’ятниця)

Гуманітарний корпус ОНУ, Французький бульвар, 24/26,  
новий корпус, 2-й поверх, ауд. 202, 202а

Секція 5
9:00–10:30, ауд. 202а
Усна історія як дослідницький проект і громадська ініціатива: 
виклики та переваги (спів)праці
Модераторка: Олена Стяжкіна

1. Аліна Добошевська (Краків), Наталія Овсейко (Тернопіль). Роль 
і досвід громадських організацій у реалізації проектів з усної 
історії

2. Андрей Мостыка (Минск). Устная история в Беларуси: совре
менное состояние и перспективы развития. Пример Белорус
ского архива устной истории

3. Наталя Отріщенко (Львів). Досвід та перспективи застосуван
ня усної історії у громадських проектах

4. Марина Гримич (Київ). Тюнінг, або прості способи підвищення 
ефективності польових досліджень

10:30–11:00 — перерва на каву

Секція 6
11:00–13:00, ауд. 202а 
«Звичайний тоталітаризм»: повсякдення в усній історії
Модераторка: Марина Гримич
1. Олександр Кирилюк (Одеса). Контроверзи сімейної пам’яті: 

оди ничний факт і загальне явище

2. Оксана Годованська (Львів). Повсякдення сільської вчительки: 
радянський досвід

3. Ірина Яворська (Чернівці). Моральнопсихологічний стан буко
винського єврейства після повернення з таборів Трансністрії 
та початок нелегальної еміграції євреїв з Північної Буковини 
до Румунії

4. Галина Стоянова (Одеса). Заздрити чи співчувати: нарративна 
інтерпретація жіночої долі у соціальній групі морячок

5. Олена Чебан (Одеса). «Ремонт нельзя закончить, его можно 
толь ко прекратить»: розповіді про оновлення житла в усноісто
ричній перспективі одеситів

6. Ірина Деревчук (Львів). Те, що було під грифом «таємно»: влада 
і суспільство крізь призму біографічної розповіді радянської 
«дитини»

13:00–14:00 — обід

Секція 7
14:00–16:00, ауд. 202а 
Коли «Подія» стає «Історією»:  
усні історії «незакінченого» минулого
Модератор: Віталій Масненко

1. Дмитрий Громов (Москва). «Немцов мост»: мемориализация  
и конфликт интересов 

2. Лідія Ковальчук (Одеса). Всеукраїнський проект «Майдан: усна 
історія» як етап подолання тоталітарного минулого

3. Галина Боднар (Львів). «Найкраще, що зі мною могло статися — 
це Майдан»: Революція гідності 2013–2014 рр. в усних свід
ченнях львів’ян і жителів Львівської області (за матеріалами 
проекту «Майдан: усна історія»)

4. Віталій Масненко (Черкаси). Майдан 2013–2014 рр. як рубіж 
між минулим і майбутнім (за матеріалами усних свідчень чер
кащан)

5. Тетяна Привалко (Київ). Особисті історії учасників Революції 
гідності: джерелознавчий аспект
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6. Олена Стукалова (Херсон). Досвід роботи у проекті «Майдан: 
усна історія» в Херсонській області

16:00–16:30 — перерва на каву

Секція 8
16:30–18:30, ауд. 202а
Взаємодія та інтерпретація: проблеми організації,  
запису та аналізу усних історій
Модераторка: Гелінада Грінченко

1. Володимир Ятченко, Оксана Олійник (Київ). Екзистенційний 
аспект «усної історії» і методи його вимірювання

2. Олександр Прігарін (Одеса). Версії усних історій та спонтанні 
практики меморації: матеріали сучасної Одеси

3. Олена Мраморнова (Київ). Особливості організації мовленнє
вої взаємодії в контексті інтерв’ю

4. Юлія Буйських (Київ). Інтерв’ю як терапія: досвід поля у сере
довищі української діаспори ПівнічноЗахідної Польщі

5. Вікторія Дмитрюк (Одесa). Структура візуального наративу: 
використання сімейних фотоальбомів під час інтерв’ювання

Підведення підсумків конференції

Українська асоціація дослідниць жіночої історії
Українська асоціація усної історії

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
За підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні

Панельна дискусія 
«Жіночий досвід війни: історичні 

дослідження у сучасних контекстах»
і презентація збірника наукових статей

«Жінки Центральної та Східної Європи  
у Другій світовій війні: 

Гендерна специфіка досвіду в часи 
екстремального насильства»

(За наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко  
та Оксани Кісь. — Київ: Арткнига, 2015. — 336 с.)

10 жовтня (субота), 10:00–12:00

Одеська національна наукова бібліотека імені Горького
вул. Пастера, 13, читальний зал, ротонда

Учасниці дискусії — редакторки та авторки збірника:
Гелінада Грінченко — Харківський національний університет  
імені В. Н. Каразіна (Харків)
Оксана Кісь — Інститут народознавства НАН України (Львів)
Олена Стяжкіна — Донецький національний університет  
(Київ — Донецьк)
Тетяна Пастушенко — Інститут історії України НАН України (Київ)

Модератор — Олександр Прігарін (Одеський національний  
університет імені І. І. Мечникова)

У збірнику представлено розвідки українських та зарубіжних до
слідниць і дослідників, в яких проаналізовано найрізноманітніші 
аспекти специфічно жіночого досвіду Другої світової війни на тере
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нах ЦентральноСхідної Європи. Висвітлено маловивчені питання 
участі жінок у бойових діях та особливості перебування у військо
вому полоні, гендерні виміри жіночого досвіду радянського та на
ціонального підпілля, життя на окупованих територіях і примусової 
праці в Третьому рейху, розкрито гендерну специфіку Голокосту, по
рушено складні питання насильства над жінками та співучасті жінок 
у насильстві в роки війни, окреслено проблеми повоєнних репре
зентацій жіночого досвіду війни. 

Прагнучи вийти за рамки стереотипного бачення жінки у ме
жах трикутника «зрадниця — жертва — героїня», вчені показують 
складну і суперечливу картину жіночого повсякдення у надзви
чайних історичних обставинах. Поставлені завдання вирішуються 
з міждисциплінарних позицій, шляхом аналізу різноманітних істо
ричних джерел, із застосуванням різних наукових підходів та мето
дів. Збірник також дає уявлення про сучасні феміністські підходи 
до вивчення теми «жінка і війна». 

Інформацію про збірник включно з анотацією, змістом та відо
мостями про співредакторок представлено на сайті «Україна мо
дерна»: http://uamoderna.com/book/womenwwiiceevolume

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 
(Украина)

Русский институт в Париже (Франция)

Женевский университет (Русское отделение) (Швейцария)

Университет г. Мачерата (Италия)

Одесский академический центр Международной академии наук 
(Украина)

Круглый стол
«Документальная основа советского 

самиздата (1960–1980-е годы): 
устные и письменные источники»

10 октября (суббота), 12:00–18:00

Одесская национальная научная библиотека имени Горького
ул. Пастера, 13, читальный зал, ротонда

Ведущая — Лидия Ковальчук (Одесса, Украина)

Приветствие и вступительное слово: 
Эдуард Петровский (Одесса, Украина) от Одесского национально

го университета имени И. И. Мечникова
Сергей Дедюлин (Париж, Франция) от Русского института в Париже

Программа круглого стола:

1. Об исторических сборниках «Память»

Антон Свешников (Омск, Россия). Устные и письменные источни
ки при изучении истории сборников «Память»

Сергей Дедюлин (Париж, Франция). Начало редакционной работы 
над сборниками «Память»: новые северные Афины

Барбара Мартен (Женева, Швейцария). О сборниках «Память»  
по устным воспоминаниям редакторов

Вопросы и обсуждение
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2. Устная и письменная формы бытования русской вольной 
поэзии конца ХХ века

Аллан Рид (Фредериктон, НьюБрансуик, Канада). Поэтические вы
сту п ления Натальи Горбаневской в период самиздата и в 2007 
году: устные и письменные источники, роль личных наблю
дений

Сергей Дедюлин (Париж, Франция). О журнале стихов и критики 
«Северная почта» 

Марко Саббатини (Мачерата, Италия). Виктор Кривулин и Сер
гей Стратановский в журналах «Северная почта» и «Обводный 
канал»

Сергей Стратановский (СанктПетербург, Россия). Хлебников
ская анкета 1985 года в журнале «Обводный канал»

Вопросы и обсуждение

Перерыв

3. Живой контекст вольных литературных и общественных свя-
зей между Киевом, Одессой, Харьковом, Москвой и далее

Леонид Гиршович (Берлин, Германия). Русское и советское — идео
логическая рокировка

Александр Алтунян (Москва, Россия). Леонид Плющ, генерал Петр 
Григоренко и харьковский диссидентский круг по детскоюно
шеским воспоминаниям

Татьяна Рогозовская (Киев, Украина). Виктор Некрасов «Через со
рок лет»

Вопросы и обсуждение

11 октября (воскресенье), 12:00–15:00

Одесская национальная научная библиотека имени Горького
ул. Пастера, 13, читальный зал, ротонда

Литературные чтения

Проза и поэзия

Ведущий — Сергей Дедюлин (Париж, Франция)

Дмитрий Бобышев (ШампейнУрбана, штат Иллинойс, США)

Леонид Гиршович (Берлин, Германия)

Сергей Стратановский (СанктПетербург, Россия)

Борис Херсонский (Одесса, Украина)

Андрей Чернов (СанктПетербург — Москва, Россия)
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УЧАСНИцІ ТА УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНцІї ТА ПРЕЗЕНТАцІї

Галина Боднар, канд. іст. наук, доц. кафедри новітньої історії Укра
їни Львівського національного університету імені Івана Франка; 
halyna.bod@gmail.com 
Микола Бривко, вчитель історії середньої школи № 11 м. Сніжне 
Донецької області; niksneg425@gmail.com
Марина Будзар, канд. іст. наук, доц. кафедри історії України Київ
ського університету імені Бориса Грінченка; 
qmimaq1113@yahoo.com
Юлія Буйських, канд. іст. наук, стипендіатка програми Visegrad 
Scholarship Program EaP, Варшавський університет, Інститут етноло
гії та культурної антропології; julia.buj@gmail.com 
Альберт Венгер, канд. іст. наук, доц. кафедри всесвітньої історії 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон
чара; usa.abc@yandex.ua
Ірина Верховцева, канд. іст. наук, доц. кафедри всесвітньої та укра
їнської історії і культури Ізмаїльського гуманітарного університету; 
historyizmailidgu@mail.ru
Оксана Годованська, канд. іст. наук, ст. наук. співроб. відділу соці
альної антропології Інституту народознавства НАН України (Львів); 
hodovanska@gmail.com
Марина Гримич, др іст. наук, проф. відділення навчання іноземних 
студентів Київського національного університету імені Тараса Шев
ченка; maryna.hrymych@gmail.com
Гелінада Грінченко, др іст. наук, проф. кафедри українознавства 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, го
лова Української асоціації усної історії (http://oralhistory.com.ua), 
головна редакторка часопису «Україна Модерна»; 
gelinada.grinchenko@gmail.com 
Дмитро Громов, др іст. наук, провідн. наук. співроб. Інституту етно
логії і антропології РАН (Москва, Росія); gromovdv@mail.ru
Iрина Деревчук, студентка 4го курсу історичного факультету Львів
ського національного університету імені Івана Франка
Вікторія Дмитрюк, аспірантка кафедри археології та етнології 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; 
viktoriyad2006@ukr.net

Аліна Добошевська (Alina Doboszewska), співробітниця Фундації 
«Добра Воля» (Краків, Польща); dobrawola.fundacja@gmail.com
Оксана Довгополова, др філос. наук, проф. кафедри філософії 
природничих факультетів Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова; doaod1@gmail.com
Iрина Єзерська, наук. співроб. Національного музеюмеморіалу 
жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів); 
irynay1605@gmail.com
Каміла Захарук (Kamila Zacharuk), др соціол., Інститут соціології 
Варшавського університету; k.zacharuk@is.uw.edu.pl
Ольга Зброжко, мол. наук. співроб. Національного музеюмемо
ріалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (Львів); 
ozbrozshko@gmail.com
Тетяна Касатая (Таццяна Касатая), магістр іст. наук, докторантка 
Інституту славістики Польської Академії наук (Варшава, Польща — 
Гродно, Білорусь); takasatik@gmail.com
Олександр Кирилюк, др філос. наук, проф., зав. кафедри філосо
фії Одеської філії Центру гуманітарної освіти НАН України (Одеса); 
olexander.kyrylyuk@gmail.com
МартінОлександр Кислий, ст. наук. співроб. Національного музею 
історії України, аспірант кафедри історії КиєвоМогилянської ака
демії; martinkisly@yandex.ua
Оксана Кісь, канд. іст. наук, ст. наук. співроб., докторантка Інститу
ту народознавства НАН України, наукова редакторка сайту «Украї
на Модерна» (http://uamoderna.com/), голова Української асоціа
ції дослідників жіночої історії; kis@ucu.edu.ua
Лідія Ковальчук, канд. філол. наук, доц., директор Одеського ака
демічного центру Міжнародної академії наук, координатор на
укової програми Одеського національного університету імені І. І. 
Мечникова «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подо
лання»; razum@ukr.net
Людмила Кожокару (Ludmila D. Cojocaru), др іст. наук, доц. депар
таменту філософії та антропології Державного університету Молдо
ви, Інститут соціальної історії «ProMemoria» (Кишинів, Молдова); 
lcojocari@gmail.com
Ольга Коляструк, др іст. наук, проф., зав. кафедри філософії, со
ціальнополітичних дисциплін та етнології Вінницького держав
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ного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; 
kolvia58@gmail.com
Яна Комар, канд. іст. наук, доц. кафедри вітчизняної та зарубіж
ної історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет»; komaryana2006@rambler.ru
Оксана Лаврі, магістрантка історичного факультету Одеського на ціо
нального університету імені І. І. Мечникова; oduvanchick123@ukr.net
Олена Лукачук, канд. іст. наук, мол. наук. співроб. відділу новітньої 
історії Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України 
(м. Львів), доц. кафедри новітньої історії України Львівського націо
нального університету імені Івана Франка; lukachuk41@yahoo.com 
Ольга Луньова, канд. іст. наук, доц. кафедри загальної економіч
ної теорії Одеського національного економічного університету; 
lunyova555@mail.ru
Віталій Масненко, др іст. наук, проф. кафедри історії та етноло
гії України Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького; masnenko@ukr.net
Iрина Младінова, магістрантка історичного факультету Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова; 
irina_mladinova@inbox.ru
Тетяна Молдавська , канд. іст. наук, ст. наук. співроб. відділу тео
рії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту укра
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