


Проект «Практики  саморепрезентації  багатонаціонального  міста 
 в  індустріальну і постіндустріальну  добу» 

д.і.н., проф. С.І.Посохов                  к.і.н. Є.С.Рачков 

У 2018 р. за підтримки Програми імені Ковальських 

та Програми вивчення сучасної України Канадського 

інституту українських студій Альбертського 

університету (Едмонтон, Канада) розпочато 

науковий проект, присвячений дослідженню 

символічного простору міст України.  

 

 

Проект був запропонований науковцями 
Харківського національного університету  
імені В.Н.Каразіна 
 
Керівник та асистент керівника проекту 



Основні учасники проекту (ВНЗ) 

Харківський 
національний 

університет імені  
В.Н.Каразіна 

Дніпровський 
національний 

університет імені 
Олеся Гончара 

Запорізький 
національний 

університет 

Одеський 
національний 

університет імені 
І.І.Мечникова 

Донецький 
національний 

університет імені 
Василя Стуса 



o Дослідження символічного простору міст 

України відповідає актуальним тенденціям  

сучасних урбаністичних студій. 

o Символічний простір, комемораційні та 

ритуальні практики, розважальна культура  

та практики дозвілля міст України 

(враховуючи їх історичний розвиток) 

здебільшого залишаються поза увагою 

дослідників.  

o Разом із тим саме символічний простір  

міста утверджує його специфіку та наповнює 

життєвий світ його мешканців особливим 

змістом і ціннісними орієнтаціями. 

Актуальність проекту 



Мета проекту  

здійснити міждисциплінарне дослідження символічного простору міст 

України, виявити їх «обличчя» та схарактеризувати процеси трансформації 

ідентичності їх мешканців. 

Територіальні межі дослідження 



Обрані для дослідження міста 

Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Одеса та Харків … 

o … є великими промисловими, освітніми та культурними центрами 

Східної та Південної України.  

o … є гетерогенними за своєю природою, вони повною мірою відчули 

наслідки соціокультурних і суспільно-політичних трансформацій  

ХХ – початку ХХІ ст.  

o … є містами, в яких зароджувалася «нова» українська культура, тобто 

пропонувалися нові культурні зразки, варіанти поведінки та ціле-

покладання.  

o … мають тривалу університетську традицію.  

 



Питання, які досліджуються у рамках проекту 

Виникнення та еволюція практик 
саморепрезентації міста 

(роль ендогенних та екзогенних факторів) 

Знакове середовище 
багатонаціонального та 
поліконфесійного міста 

Символічні практики та варіанти 
місцевих ідентичностей 

конфліктні зони та канали діалогу культур 
(символічного обміну) 

Ландшафт міста та семіотика 
міського простору 



Джерельна база дослідження 

Проект передбачає залучення різних типів джерел:  

o візуальних та картографічних матеріалів,  

o спогадів та усних свідчень,  

o місцевої періодики,  

o актових джерел,  

o промо-матеріалів, 

o музейних експонатів тощо.  

 

o Особлива увага під час аналізу 

джерел буде зосереджена на місцях 

колективної пам’яті, комемораційних 

практиках, а також практиках дозвілля. 



База даних «Символічний простір міст 
Східної та Південної України» 

Основні групи джерел: 

1. Фотографії та поштові видові листівки. 

2. Офіційна та неофіційна символіка міста.  

3. Меморіали, пам’ятники та пам’ятні знаки. 

4. Меморіальні дошки. 

5. Міський вуличний живопис. 



Інші групи джерел: 

1. Живопис.  

2. Ювілейні та сувенірні вироби (медалі, монети, значки тощо). 

3. Об’єкти дозвілля (музеї, театри, кінотеатри тощо). 

4. Міська топоніміка. 

5. Словесні товарні знаки та комерційні номени. 

 

Загалом, більше 35 типів об'єктів.  



Для того, щоби стати учасником проекту, необхідно заповнити 
анкету (укр./eng) та надіслати її організаторам проекту 

Фото 

ПІБ 

Університет 

Посада 

Науковий ступінь 

Вчене звання 

Тема (що досліджується, пов’язана з проектом) 

Email 

www (персональна сторінка на сайті відповідного університету) 

CV (окремий файл) 



Приклад 

Логін:  

project.cityface@gmail.com 

Пароль:  

project.cityface 



Текстові пояснення щодо заповнення полів 

1. Перед початком роботи необхідно звернутися до організаторів проекту (у будь-

який зручний для Вас спосіб) та отримати доступ до редагування бази даних. 

2. База даних заповнюється українською мовою. 

3. Для заповнення полів слід використовувати Ваш власний текст (можливо 

використовувати копіювання Ctrl + V) або обирати варіанти, що пропонуються. 



4. Після заповнення необхідно натиснути кнопку «Додати інформацію».  Запис буде 

збережено у Вашому особистому кабінеті.  

5. Запис можливо редагувати.  Після внесення змін необхідно натиснути кнопку 

«Зберегти зміни». 

6. Для того, щоби додати фотографії, необхідно вибрати вкладку «Фотографії», далі 

натиснути кнопку «Додати фотографії» та «Select files». 

Необхідно вказати точну адресу об'єкта та натиснути кнопку «Знайти на карті».  

Google Maps автоматично встановить географічні координати об'єкта.  



7. Після внесення остаточних змін необхідно надіслати запис адміністратору.  

Для цього слід натиснути графічну кнопку «Подати до публікації». Після цього 

доступ користувача до запису буде обмежено. 

8. Адміністратор розгляне Ваш запис та додасть його до бази даних. Лише після цього 

запис буде доступний на сайті проекту (https://cityface.org.ua/data). 



Сайт проекту_Отримані дані 

https://cityface.org.ua/ 



Сайт проекту_Домашня сторінка 

https://cityface.org.ua/ 



Сайт проекту_Події 

https://cityface.org.ua/ 



Сайт проекту_Медіа 

https://cityface.org.ua/ 



Сайт проекту_Наші партнери 

https://cityface.org.ua/ 



Сайт проекту_Учасники проекту 

https://cityface.org.ua/ 



Сайт проекту_Учасники проекту 

https://cityface.org.ua/ 



Офіційна сторінка проекту в Facebook 

https://www.facebook.com/project.cityface/ 



Сподіваємося  

на співпрацю! 

 У презентації були використані роботи Laszlo Moholy-Nagy  та  Романа Мініна. 

project.cityface@gmail.com 

https://cityface.org.ua/ 

https://www.facebook.com/project.

cityface/ 

Наші координати: 

Харківський національний університет імені 

В.Н.Каразіна 

майдан Свободи 4, 61022, Харків 


