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Шановні колеги!
Комплексна програма «Феномен тоталітаризму, його прояви 

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

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

Протягом двох років за програмою і темою відбулись дві науко-
ві конференції ОНУ (25—27 квітня 2013 року, 10–12 квітня 2014
року) та міжнародна науково-практична конференція «Особа в то - 
талітарному суспільстві: рефлексії XXI століття» (23—27 червня 
2013 року).

У 2015 році проводиться 3-тя науково-практична конференція 
«Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» (9—11 
квітня).

На 2016 рік запланована 4-та науково-практична конференція 
«Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання».

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

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

Лідія Всеволодівна Ковальчук

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

3-тя науково-практична конференція
«Феномен тоталітаризму,  

його прояви та шляхи подолання»
150-річчю  

Одеського університету  
присвячується

Порядок роботи:

9 квітня (четвер)
Головний корпус ОНУ

вул. Дворянська, 2, 2-й поверх, конференц-зал та ауд. 72

З 11:30 — реєстрація учасників і гостей.
12:00 — відкриття конференції та перше засідання: «Феномен 

тоталітаризму і посттоталітаризму: теоретичні та практичні аспек-
ти» (конференц-зал).

16:00 — друге засідання: «Феномен тоталітаризму: історичні 
аспекти (1919–1930-ті)» (ауд. 72).

10 квітня (п’ятниця)
Гуманітарний корпус ОНУ

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

10:00 — третє засідання: «Феномени тоталітаризму й авторита-
ризму: історичні аспекти (1940–2000-ні)».

14:00 — четверте засідання: «Феномен тоталітаризму і постто-
талітаризму: психологічні, етичні та естетичні аспекти».

11 квітня (субота)
Гуманітарний корпус ОНУ

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

10:00 — п’яте засідання: «Посттоталітарна сучасність: пробле-
ми й перспективи».
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14.00 — круглий стіл «Стратегії гуманітарного розвитку Укра-
їни: шляхи виходу з тоталітарного минулого й пострадянської 
пост тоталітарної сучасності».

Підведення підсумків та закриття конференції.

Регламент:
— доповіді (включаючи презентації) — до 10 хвилин;
— запитання після кожної доповіді й обговорення —  

до 15 хвилин;
— підведення підсумків засідання — до 15 хвилин;
— виступи на круглому столі — 7–8 хвилин;
— участь в обговоренні — 3–4 хвилини;
— підведення підсумків роботи конференції — до 20 хвилин.

Робочі мови конференції — українська та російська.

9 квітня (четвер), з 12:00

Відкриття конференції

Перше засідання

«Феномен тоталітаризму і посттоталітаризму: 
теоретичні та практичні аспекти»

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

Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук,

кандидат історичних наук, доцент  
Едуард Петрович Петровський

Секретар — студентка 4-го курсу історичного факультету ОНУ  
Оксана Юріївна Лаврі

1. Контуры патримониального режима в политико-антрополо-
гической перспективе.

Докладчик — кандидат политических наук, старший преподава-
тель кафедры политологии Института социальных наук ОНУ Миха-
ил Александрович Шабанов.

2. Структура і антиструктура в концепції Чарльза Тейлора.
Доповідач — аспірант кафедри філософії і основ загальногума-

нітарного знання філософського факультету ОНУ Альона Юріївна 
Долгочуб.

Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Інна 
Володимирівна Голубович.

3. Типології політичних систем і місце в них тоталітаризму.
Доповідачі — кандидат юридичних наук, доцент кафедри за-

гальноправових дисциплін та міжнародного права економіко-
правового факультету ОНУ Оксана Дмитрівна Гринь та студентка 
4-го курсу економіко-правового факультету ОНУ Вікторія Сергіїв-
на Стеблюк.

4. Сохранение элементов тоталитарного дискурса в пере ход-
ных обществах.
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Докладчик — доктор политических наук, профессор кафедры 
политологии Института социальных наук ОНУ Мария Ильинична 
Милова.

5. Практики повсякденного тоталітаризму: легітимація зла.
Доповідач — магістрант філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (відділення по-
літології), співробітник інформаційного відділу Центру досліджень 
визвольного руху Анна Ярославівна Олійник.

Науковий керівник — кандидат політичних наук, доцент Валерій 
Петрович Гончарук.

6. Война памятей и перезагрузка тоталитаризма.
Докладчик — доктор философских наук, профессор кафедры 

философии естественных факультетов философского факультета 
ОНУ Оксана Андреевна Довгополова.

7. Деятельность «Антисталинского клуба» в Перми.
Выступление по скайпу кандидата философских наук, доцен-

та кафедры гуманитарных дисциплин Пермского филиала нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» Алексея Александровича Каменских.

Підведення підсумків засідання
Перерва 15–20 хвилин

9 квітня (четвер), з 16:00
Друге засідання

«Феномен тоталітаризму: історичні аспекти  
(1919–1930-ті)»
Головний корпус ОНУ

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

Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук,

кандидат історичних наук, доцент  
Олександр Григорович Шишко

Секретар — магістрант філософського факультету  
КНУ імені Тараса Шевченка Анна Ярославівна Олійник

1. Розстрільні списки Одеської надзвичайної комісії (квітень — 
червень 1919 року).

Доповідач — кандидат історичних наук, доцент кафедри соціо-
логії, філософії та права Одеської національної академії харчових 
технологій Олександр Григорович Шишко.

2. На шляху до радикалізму: Західноукраїнська народна респу-
бліка за часів диктатури Євгена Петрушевича (1919–1923).

Доповідач — студентка 2-го курсу історичного факультету ОНУ 
(кафедра історії України) Анастасія Сергіївна Попик.

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

3. Прихід до влади націонал-соціалістичної робітничої партії 
Німеччини (1933).

Доповідач — студент 2-го курсу історичного факультету ОНУ (ка-
федра нової та новітньої історії) Вадим Володимирович Трофименко.

Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Поліна 
Іванівна Барвінська.

4. Матеріали одеської газети «Чорноморська комуна» як дже-
рело вивчення подій громадянської війни в Іспанії (1936–1939): 
позиція радянської влади та реакція суспільства.

Доповідач — студентка 4-го курсу історичного факультету ОНУ 
(кафедра історії України) Оксана Юріївна Лаврі.

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

5. Терор і сімейна пам’ять.
Доповідач — аспірант кафедри філософії і основ загальногума-

нітарного знання філософського факультету ОНУ Вікторія Олегів-
на Полякова.

Науковий керівник — доктор філософських наук, професор Інна 
Володимирівна Голубович.

6. Протидія проявам тоталітаризму як рефлексія на трагедію 
власної родини (на прикладі роду Гордієвських).

Доповідач — студент 2-го курсу судномеханічного факультету 
Одеського національного морського університету (кафедра укра-
їнознавства, історико-правових та мовних дисциплін) Владислав 
Іванович Макушинський.
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Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Валерій 
Валерійович Левченко.

Підведення підсумків засідання

10 квітня (п’ятниця), з 10:00

Третє засідання

«Феномени тоталітаризму й авторитаризму:  
історичні аспекти (1940–2000-ні)»

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

конференц-зал (ауд. 202)

Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук,

кандидат історичних наук, доцент  
Валерій Валерійович Левченко

Секретар — магістрант філософського факультету  
КНУ імені Тараса Шевченка  
Анна Ярославівна Олійник

1. Вчені-євреї Одеси у вирі політичних репресій першої поло-
вини ХХ століття.

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

2. Легальна преса генерального округу «Дніпропетровськ» як 
джерело концептуального дослідження антисемітської пропаган-
ди (1941–1943).

Доповідач — аспірант кафедри історії України Криворізького 
державного педагогічного інституту Криворізького національного 
університету Катерина Олегівна Долгорученко.

Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Вален-
тина Олексіївна Шайкан.

3. «Біла троянда» — антинацистський рух спротиву у студент-
ському середовищі Німеччини (1942–1943).

Доповідач — студентка 1-го курсу Інституту соціальних наук ОНУ 
(кафедра історії та світової політики) Олександра Юріївна Кузик.

Науковий керівник — кандидат історичних наук, доцент Микола 
Андрійович Шевчук.

4. Діяльність ОУН-УПА на півдні України в роки Другої світової 
війни: сутнісний аспект.

Доповідач — студент 1-го курсу Інституту комп’ютерних техно-
логій, автоматизації і логістики Одеської національної академії 
зв’язку імені О. С. Попова (кафедра філософії та історії України) 
Юрій Олександрович Байдан.

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

5. Советская военная администрация в Германии (1945–1949).
Докладчик — студентка 4-го курса исторического факультета ОНУ 

(кафедра новой и новейшей истории) Анна Яковлевна Шевчук.
Научный руководитель — доктор исторических наук, профессор 

Полина Ивановна Барвинская.

6. Режим Франко: между тоталитаризмом и авторитаризмом 
(1939–1975).

Докладчик — студентка 4-го курса Института социальных наук 
ОНУ (кафедра международных отношений) Ксения Фаиковна Па-
шаева.

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

7. Папа Іван Павло II: тоталітаризм через призму власного до-
свіду (1920–2005).

Доповідач — магістрант гуманітарного факультету Українсько-
го католицького університету (Львів) (магістерська програма «Істо-
рія») Тетяна Степанівна Бобик.

Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Ігор 
Ярославович Скочиляс.

Підведення підсумків засідання
Перерва 25–30 хвилин
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10 квітня (п’ятниця), з 14:00

Четверте засідання

«Феномен тоталітаризму і посттоталітаризму:  
психологічні, етичні та естетичні аспекти»

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

конференц-зал (ауд. 202)

Ведучі — кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук,

кандидат психологічних наук, доцент  
Світлана Леонідівна Чачко

Секретар — студентка 4-го курсу історичного факультету ОНУ 
Оксана Юріївна Лаврі

1. Філософія серця як альтернативний шлях розвитку націо-
нальної самосвідомості українців.

Доповідач — студентка 4-го курсу філософського факультету 
ОНУ (кафедра культурології) Олена Сергіївна Козакова.

Науковий керівник — кандидат філософських наук, доцент Ірина 
Іванівна Старовойтова.

2. Творчість і влада: доля Михайла Жука у 1920–1930-х роках.
Доповідач — заступник директора з наукової роботи Одеського 

літературного музею Олена Леонідівна Яворська.

3. Зарубежная литература на постсоветском пространстве: 
«кри  вое зеркало» советского перевода.

Докладчик — кандидат филологических наук, доцент, докторант 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
Наталья Николаевна Рудницкая.

4. Осмислення тоталітаризму на заняттях зі світової літерату-
ри в технічному навчальному закладі (на прикладі казки-притчі 
Джорджа Орвелла «Скотоферма» (1945).

Доповідач — викладач світової літератури Одеського коледжу 
транспортних технологій Людмила Іванівна Петровська.

5. Способы манипуляции сознанием человека в тоталитарном 
государстве (на материале романа Курта Воннегута «Колыбель 
для кошки» (1963).

Докладчик — студентка 2-го курса факультета романо-герман-
ской филологии ОНУ (кафедра зарубежной литературы) Дария Але к -
сандровна Верягина.

Научный руководитель — кандидат филологических наук, до-
цент Лидия Семеновна Савкова.

6. Народ vs диктатор глазами писателя (по роману Даниэля 
Пеннака «Диктатор и гамак» (2003).

Докладчик — кандидат филологических наук, доцент кафедры 
зарубежной литературы факультета романо-германской филоло-
гии ОНУ Лидия Семеновна Савкова.

Підведення підсумків засідання

11 квітня (субота), з 10:00
П’яте засідання

«Посттоталітарна сучасність:  
проблеми й перспективи»

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

конференц-зал (ауд. 202)

Ведучі — доктор філософських наук, професор  
Оксана Андріївна Довгополова,

кандидат філологічних наук, доцент  
Лідія Всеволодівна Ковальчук

Секретар — аспірант кафедри культурології  
філософського факультету ОНУ  
Тимофій Миколайович Черопіта

1. Роль рекламы в информационном обществе.
Докладчик — магистрант кафедры социологии Института со ци-

альных наук ОНУ Виктория Геннадиевна Баласанян.
Научный руководитель — кандидат социологических наук, до-

цент Елена Владимировна Князева.
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2. Соціальні мережі і неформальні практики в Китайській на-
родній республіці.

Доповідач — магістрант кафедри політології Інституту соціаль-
них наук ОНУ Андрій Андрійович Гончаров.

Науковий керівник — кандидат політичних наук, старший ви-
кладач Михайло Олександрович Шабанов.

3. Конкуренція повноважень місцевих органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядування: пережитки радянської 
моделі.

Доповідачі — кандидат юридичних наук, доцент кафедри за-
гальноправових дисциплін та міжнародного права економіко-пра-
вового факультету ОНУ Олена Іванівна Донченко та студент 5-го 
курсу економіко-правового факультету ОНУ Олексій Олександрович 
Ярошенко.

4. Українська мемуарна та щоденникова література ХХ століття 
як засіб протидії апологетизації тоталітаризму.

Доповідач — аспірант кафедри історії України історичного фа-
культету ОНУ Ігор Іванович Стамбол.

Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Вадим 
Михайлович Хмарський.

5. Історична освіта й осмислення тоталітаризму: шкільні під-
ручники про трагедії етносів в Україні у XX столітті.

Доповідач — науковий співробітник Українського центру куль-
турних досліджень (Київ) Надія Кузьмовна Гончаренко.

6. Новая драма: на пути к переосмыслению тоталитарного на-
силия.

Докладчик — кандидат филологических наук, доцент кафедры 
медиакоммуникаций школы журналистики и медиакоммуникаций 
Украинского католического университета (Львов) Юлия Алексан-
дровна Голодникова.

7. Інституціалізація недовіри як засіб протистояння тоталітаризму.
Доповідач — кандидат філософських наук, доцент кафедри фі-

лософії Черкаського державного технологічного університету Ок-
са на Миколаївна Кожем’якіна.

Підведення підсумків засідання

11 квітня (субота), з 14:00

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

конференц-зал (ауд. 202)

Круглий стіл 
«Стратегії гуманітарного розвитку України: 

шляхи виходу з тоталітарного минулого  
й пострадянської посттоталітарної сучасності»

Ведуча — доктор філософських наук,  
професор кафедри філософії  

і основ загальногуманітарного знання  
філософського факультету ОНУ  
Інна Володимирівна Голубович

Запрошені до участі:
Михайло Юрійович Борисов, старший викладач кафедри світо-

вого господарства та міжнародних економічних відносин Інституту 
математики, економіки та механіки ОНУ імені І. І. Мечникова;

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

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

Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, про-
фесор кафедри філософії природничих факультетів філософського 
факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

Сергій Миколайович Єрмошкін, філолог, юрист, PhD, директор 
громадської наукової організації «Інститут ромознавства»;

Андрій Семенович Крупник, кандидат політичних наук, доцент 
кафедри державного управління і місцевого самоврядування Оде-
ського регіонального інституту державного управління Національ-
ної академії державного управління при Президентові України;

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



14 15

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

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

Галина Тимофіївна Паламарчук, кандидат філософських наук, 
доцент кафедри філософії природничих факультетів філософсько-
го факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

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

Геннадій Олександрович Тараканов, магістр теології, випускник 
Християнського гуманітарно-економічного відкритого університе-
ту (Одеса);

Тимофій Миколайович Черопіта, аспірант кафедри культуроло-
гії філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

Сергій Павлович Шевцов, доктор філософських наук, доцент  
кафедри філософії природничих факультетів філософського фа-
культету ОНУ імені І. І. Мечникова;

Микола Андрійович Шевчук, кандидат історичних наук, заві ду-
вач кафедри історії та світової політики Інституту соціальних наук 
ОНУ імені І. І. Мечникова.

Запрошуються до участі учасники конференції та наукового се-
мінару з проблем подолання тоталітаризму.

Питання для обговорення
1. Типологія й еволюція понять: «тоталітаризм», «комунізм», 

«фашизм», «нацизм», «неонацизм», «авторитаризм», «антифашизм», 
«антитоталітаризм» тощо.

2. Історична пам’ять у посттоталітарному українському суспіль-
стві: примирення і нові виклики.

3. Соціальні міфи сучасності: погляд на радянське минуле з по-
зицій ХХІ століття.

4. Гуманітарна політика України: витоки, принципи, правові га-
рантії подолання тоталітаризму.

5. «За» чи «проти»? Люстрація пам’яток історії та культури, назв 
населених пунктів та вулиць тощо: наслідок зваженої політики чи 
стихійна емоційна складова?

6. Українські реалії: формування нової політичної еліти в Укра-
їні. Влада і громада: конкуренти чи партнери?

7. Тоталітарна особистість і тоталітарна ментальність — кількіс-
но-якісний рівень представлення в українському суспільстві.

8. (Не)розрив з тоталітарним минулим: чим обумовлений вибір 
пострадянських країн?

9. Національна ідентичність в практиці подолання тоталітарно-
го минулого. 
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Статті, надані учасниками конференції
Гансова Е. А. Україна в пошуках державності.
Голозубов А. В. Культ и профанация героического в социокультур-
ном пространстве ХХ века: опыт тоталитаризма и общества потре-
бления.
Голубович И. В. Феномен свидетельства и современные стратегии 
гуманитаристики.
Черопита Т. Н. Проблема раскрытия сущности тоталитаризма в со-
временном школьном образовании.
Шевцов С. П. К вопросу о роли образования в коммуникативной 
модели общества.
Шевцов С. П. Философские аспекты политической и экономической 
интеграции.

Підведення підсумків та закриття конференції
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У підготовці конференції взяли участь викладачі, студенти,  
магістранти, аспіранти, докторанти, співробітники:

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
економіко-правового факультету:

— кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права;
Інституту математики, економіки і механіки:

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

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

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

факультету романо-германської філології:
— кафедра зарубіжної літератури;

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

Одеського коледжу транспортних технологій

Одеського літературного музею

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

дисциплін

Одеського регіонального інституту державного управління  
Національної академії державного управління  
при Президентові України

— кафедра державного управління і місцевого самоврядування;
— кафедра філософських і соціально-політичних наук

Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова
— кафедра філософії та історії України

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

Київського національного університету імені Тараса Шевченка
— філософський факультет (відділення політології);
— філологічний факультет

Криворізького державного педагогічного інституту  
Криворізького національного університету

— кафедра історії України

Пермської філії національного дослідного університету  
«Выс шая школа экономики»

— кафедра гуманітарних дисциплін

Українського католицького університету (Львів)
— гуманітарний факультет;
— кафедра медіакомунікацій школи журналістики  

і медіакомунікацій

Українського центру культурних досліджень (Київ)

Черкаського державного технологічного університету
— кафедра філософії

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

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