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Порядок роботи семінару

28 листопада
15.00 – 17.00 – сесія і (запорізький 
національний університет, 5 корп., ауд. 326)
модератор – білівненко с.м.

● Мільчев Володимир (Запоріжжя).
   Урбаністичні студії на історичному факультеті 

Запорізького національного університету: здо-
бутки та перспективи.

● Рачков Євген (Харків).
   Технології баз даних у дослідженні символічно-

го простору міст України.
● Любавський Роман (Харків).
   Візуальний аналіз міського простору: джерела 

та методи.
● Білівненко Сергій (Запоріжжя).
   Методика та специфіка інтерв’ювання меш- 

канців міста Запоріжжя в межах проекту 
«Практики саморепрезентації багатонаціо-
нального міста в індустріальну і постіндустрі-
альну добу».

Сесійна дискусія
учасники дискусії: бойко Петро (київ), головко 
Юлія (запоріжжя), журба олег (дніпро), загур- 
ська марія (одеса), іріоглу Юрій (запоріжжя), 
литвинова тетяна (дніпро), лобач наталія (запо- 
ріжжя), молдавський роман (запоріжжя), мор-
довськой михайло (запоріжжя),отземко олена 
(донецьк), Петрова катерина (запоріжжя), По- 
сохов сергій (Харків), савченко ірина (запоріж-
жя), Штейнле олексій (запоріжжя).

29 листопада 
робота з матеріалами, зібраними у рамках про-
екту.

30 листопада
09.30 – 13.00 – сесія іі (запорізький 
національний університет, 5 корп., ауд. 326)
модератор – білівненко с.м.

● Бойко Петро (Київ).
   Еволюція сприйняття символічного образу 

Великого Запоріжжя.
● Олененко Анна (Запоріжжя).
   Міська екологічна історія.
● Савченко Ірина (Запоріжжя).
   «Немістяни» у місті: практики повсякдення 

м. Запоріжжя кінця 1940-х – початку 1960-х 
років за усноісторичними  свідченнями.

● Шимкевич Катерина (Запоріжжя). 
   Демілітаризація міського простору.

Підсумкова дискусія
учасники дискусії: головко Юлія (запоріжжя), 
журба олег (дніпро), загурська марія (одеса), 
іріоглу Юрій (запоріжжя), литвинова тетяна 
(дніпро), лобач наталія (запоріжжя), молдавсь-
кий роман (запоріжжя), мордовськой михайло 
(запоріжжя), отземко олена (донецьк), Петрова 
катерина (запоріжжя), Посохов сергій (Харків), 
Штейнле олексій (запоріжжя). 

Регламент:
доповідь – до 20 хв.
обговорення доповіді – до 10 хв.

Семінар організовано у межах реалізації науко-
вого проекту «Практики саморепрезентації ба- 
гатонаціонального міста в індустріальну і пост- 
індустріальну добу», який здійснюється за під- 
тримки Програми імені Ковальських Канадсь-
кого інституту українських студій Альбертського 
університету (Едмонтон, Канада).

Адреса оргкомітету:
69061, м. запоріжжя, пр. соборний, 74
запорізький національний університет 
історичний факультет 
кафедра джерелознавства, історіографії 
та спеціальних історичних дисциплін, ауд. 309
телефон: +38(061) 228-76-38
E-mail: bilivnenko@ukr.net
оргкомітет семінару:
мільчев в.і. – голова
Посохов с.і. – співголова
білівненко с.м. – заступник голови
головко Ю.і. – відповідальний секретар
Петрова к.а.
Шимкевич к.о.
рачков Є.с.
любавський р.г. 


