Перехрестя міських ідентичностей
ауд. 483 (північний корпус)
Модератори:
д. філол. н. Галина Яворська,
к.і.н. В’ячеслав Потоцький
10:15 – 12:15
Володимир Скляр (Харків). Етномовна
структура населення Харкова на початку
ХХІ ст.
Галина Яворська (Київ). Крізь тьмяне
скло: мовні конфлікти у дзеркалі
перспективізації
Сергій Гірік (Київ). Меморіалізація
спадку етнічних меншин і зміни міської
топоніміки (2015–2017 роки)
Володимир
Парацій
(Бережани).
Поліетнічна складова історичного міста:
демографія та архітектурна спадщина
(Бережани як приклад)
12:15 – 12:30 – перерва
12:30 –14:00
Дарина Рижкова (Харків). Негативна та
нерівноцінна комунікація у місті
Анастасія Цісар (Харків). Харків:
маркери пам’яті у просторі міста
Павло Леньо (Ужгород). Зміна міської
топоніміки Закарпатської України в
період інтеграції краю до складу
Української РСР (листопад 1944 – січень
1946 рр.)
Марина Гарбар (Харків). Повернені із
забуття: топоніми сучасних вулиць
Харкова
14:00 – 14:45–перерва на обід

14:45 – 16:45
Лідія
Удовенко
(Харків).
Міська
топоніміка і проблеми історичної пам’яті
Євген
Рачков
(Харків).
Процеси
саморефлексії та саморепрезентації
університетської спільноти України в
умовах сучасної кризи університетської
ідентичності (на прикладі Харківського
університету)
Маргарита Кучеренко (Харків).
«Сектантство сільське» та «сектантство
міське» у радянській пропаганді 1920 –
1930-х років (за матеріалами журналу
«Антирелигиозник»)
В’ячеслав Потоцький (Харків). Мовна
політика денікінського режиму у великих
містах України
16:45 – 17:00 –перерва

Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
Філософський факультет
Кафедра українознавства
Програма імені Ковальських КІУС

Мова/"мови" міста та
формування
ідентичності населення
Харкова
(кінець XVIIІ – початок
XXI ст.)
23 лютого 2018 р.

17:00 – 18:30
Роман Трифонов (Харків). Один давній
антропонім і його похідні в міському
просторі Харкова і не тільки
Катерина Каруник (Харків). Поняття
‘міського’ та ‘фольклорного’ койне в
концепції
Юрія
Шевельова
про
формування
сучасної
української
літературної мови.
Євген Редько (Харків). Деякі зауваги до
слобожанської «сліпецької мови»
19:00 – 20:30
Міський простір Харкова:
для творчості, для громадськості,
для змін
Хаб «Студія 42», Палац праці, майдан
Конституції, 1, 7 під’їзд, 2 поверх (вхід з
боку вулиці Квітки-Основ’яненка)
Презентація
ініціатив
громадських
організацій Харкова, спрямованих на
впровадження
позитивних
змін
у
міському просторі.

Харків – 2018

Оргкомітет конференції
Чорний Д. М.– голова оргкомітету,
завідувач
кафедри
українознавства
філософського факультету Харківського
національного
університету
імені
В. Н. Каразіна, доктор історичних наук,
професор;
Карпенко І. В. – заступник голови
оргкомітету,
декан
філософського
факультету Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна, доктор
філософських наук, професор;
Потоцький В. П.– заступник голови
оргкомітету,
кандидат
історичних
наук,доцент кафедри українознавства;
Аксьонова Н. В. – кандидат історичних
наук, доцент кафедри українознавства;
Боженко А. О.–магістр історії, секретар
оргкомітету, старший лаборант кафедри
українознавства;
Домановський
А. М.
–
історичних
наук,
доцент
українознавства;

кандидат
кафедри

09:30 – 10:00 – реєстрація учасників
(ауд.485, північний корпус)
10:00
–
10:15
–
відкриття
конференції(ауд. 487, північний корпус)
Міські наративи
та практики їх дослідження
ауд. 487 (північний корпус)
Модератори: д.і.н. Дмитро
Чорний,к.і.н. Олена Бетлій
10:15 – 12:15
Олена Бетлій (Київ, Львів). Міська
історія: старі-нові дослідницькі підходи
та методологічні виклики
Марʼяна
Долинська
(Львів).
До
питання
методики
класифікації
урбанонімів як історичного джерела
Ірина Снітко, Марина Курушина
(Харків).
Автентична
й
сучасна
символіка
в
архітектурному
й
культурному просторі міста
Ольга Чистотіна (Харків). Слідами
події: місто як після-подієвий наратив
12:15 – 12:30 – перерва

Курушина М. А. – кандидат філологічних
наук, доцент кафедри українознавства;

12:30 – 14:00

магістр
кафедри

Олексій Мусієздов (Харків). Мова та
цінності харківʼян: деякі результати
соціологічного дослідження

Редько Є. О. – кандидат філологічних
наук,
викладач
кафедри
українознавства.

Інга Козлова (Львів). Соціологія міста
vs урбаністика: теоретико-методологічне
розмежування
та
перспективи
подальших досліджень

Нестеренко
В. О.
історії,викладач
українознавства;

–

Ірина Склокіна (Львів). Практики
фотографування
у
місті
та
переозначення спадщини
Катерина Диса (Київ). Питання мови
міста як предмет уваги подорожньої
літератури: від кінця ранньомодерної
доби до зламу ХІХ–ХХ ст.

14:00 – 14:45 –перерва на обід
14:45 – 16:45
Руслана Мариняк (Харків).
Урбаністичний і рустикальний художній
простір та його втілення в сучасній
українській прозі
Інна Акмен (Харків). Повсякденність
міського простору (з архітектурної
публіцистики межі ХІХ–ХХ ст.)
Анастасія Боженко (Харків). Простір,
що промовляє: соціальні розрізнення в
модерному Харкові
Ольга Мартинюк (Київ). Публічність,
видимість,
видовищність:
Київське
товариствовелосипедистів-любителів в
контексті міських трансформацій 1890-х
16:15 – 16:30–перерва
17:00 – 18:30
Вікторія Нестеренко (Харків). Приватні
садиби мешканців Харкова другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.:
семіотичний аналіз
Галина Яковенко (Харків).
практики гувернанток м.Харкова

Мовні

Денис Куценко (Пултуськ). Деякі
аспекти
гуманітарної
політики
харківської міської і обласної влади в
2010–2015

