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17-18 грудня 2018 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка відбулася Наукова конференція «Усна історія і політичний ангажемент: (а)по-
літичність усноісторичних досліджень у сучасній Україні». Її організаторами виступили Укра-
їнська асоціація усної історії, Центр історико-антропологічних досліджень ПНПУ імені В. Г. 
Короленка, Полтавське історичне товариство, а фінансову підтримку надало Представництво 
фонду імені Гайнріха Боьолля в Україні. У заході взяли участь 26 науковців з різних навчальних 
закладів і наукових установ України – Дніпра, Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Миколаєва, 
Одеси, Полтави, Харкова, Ужгорода та пані Аліна Добошевська з Кракова (Польща). 

Учасників конференції привітав проректор з наукової роботи Сергій Шевчук і голова Укра-
їнської асоціації усної історії професорка Харківського національного університету імені Василя 
Каразіна – Гелінада Грінченко. Робота конференції відбувалася в восьми тематичних секціях, 
де були обговорені такі проблеми: конфлікти та взаємодії між усною історією та історичною 
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пам’яттю, відображення війни й АТО в усноісторичних наративах, усталені практики й спірні 
питання які зустрічаються в процесі інтерв’ювання, табуйовані теми у спогадах примусових пе-
реселенців, співіснування приватного й публічного в родинних історіях звичайних людей, по-
бутування міфологічних моделей, образів і дискурсів в усних наративах, самопрезентації та 
інтерпретації подій, а також присутність усної історії в освітніх і видавничих практиках. 

Окрім цього, у ході конференції відбулись презентації двох усноісторичних проектів. Пер-
ший з них – «Obertyn, Обертин, ןיטרעָבא – opowieści o życiu miasteczka/oповіді про життя містечка». Він 
розповідає про те, як історія польсько-українсько-єврейського сусідства на теренах Західної 
України в міжвоєнній період, відобразилася в спогадах колишніх і нинішніх мешканців цього 
невеликого покутського містечка. Виконавцями проекту стали український дослідник Сергій 
Гладишук (м. Луцьк) та польський науковець Пьотр Зубовський (м. Вроцлав). 

Другий проект – «Голоси Трагедії на мапі історії», присвячений історії Голокосту, знахо-
диться лише на початку своєї реалізації. Про його концепцію, методологію й особливі підходи 
розповіла Гелінада Грінченко. 

Завершилась конференція загальною дискусією, під час якої учасники обмінялись дум-
ками щодо подальшого розвитку цієї галузі історичного знання в Україні. 
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