


2018 р. розпочато проєкт CityFace за підтримки 

Програми вивчення сучасної України Канадського 

інституту українських студій Альбертського 

університету (Едмонтон, Канада). 

Проєкт було запропоновано науковцями 
Харківського національного університету імені 
В.Н.Каразіна 

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 

Основні учасники проєкту CityFace (ВНЗ) 



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 проєкту CityFace  



Мета проєкту CityFace   

здійснити міждисциплінарне дослідження символічного простору міст 

України, виявити їх «обличчя» та схарактеризувати процеси трансформації 

ідентичності їх мешканців. 

Обрані для дослідження міста 



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 межах проєкту CityFace 

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 

Проєкт CityFace передбачав 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 Особливу увагу під час аналізу 

джерел було зосереджено на місцях 

колективної пам’яті, комемораційних 

практиках, а також практиках дозвілля. 



https://cityface.org.ua/collaborators 

5 робочих груп, більше 60 учасниць та учасників проєкту CityFace 



https://cityface.org.ua/data 

База даних «Символічний простір міст Східної та Південної України» 

371 запис вже додано до бази даних 
62 записи на розгляді рецензентів 

 



https://cityface.org.ua/data 

Інтерактивна мапа 

 



Всі учасники проєкту мають доступ до редагування бази даних 
Розроблена система рецензування записів бази даних 

https://my.cityface.org.ua/user/login 



Анкетування респондентів 
(на сьогодні зібрано близько 500 анкет) 

Зібрано 10 інтерв'ю з «експертами» 

Г. Бондаренко та О. Красько «Особливості сприйняття міста Харкова українськими  
та іноземними студентами (за даними анкетування)» (22 травня 2019, Харків) 



У рамках проекту проведено 8 наукових заходів 

Міжнародний науковий семінар 
«Урбаністичні студії в Україні:  
актуальні питання (установча сесія)»  
(6 липня 2018 р., Харків) 

① 

② 
Міжнародна конференція  
«Харків-Познань: спільні тенденції 
історичного розвитку протягом 
століть» (9 листопада 2018 р., Харків) 



Семінар «Урбаністичні студії в Україні: 
міський простір та символічні образи 
Запоріжжя» (28-30 листопада 2018 р., 
Запоріжжя) 

③ 

④ 
Науково-практичний семінар 
«Український Інший в історії, 
історіографії, історичній політиці»  
(8 лютого 2019 р., Харків) 



Семінар «Історик у цифрову епоху: 
дослідницькі виклики, інструменти, 
практики» (12 квітня 2019 р., Харків) 

⑤ 

⑥ 

Cемінар «Урбаністичні студії в Україні: 
міський простір та символічні образи 
Харкова» (22 травня 2019 р., Харків) 



Круглий стіл за участі молодих учених 
"Урбаністичні студії в Україні: міський 
простір та символічні образи“  
(27 листопада 2020 р., онлайн) 

⑦ 

⑧ 

Міжнародна науково-практична 
конференція «AB URBE CONDITA: 
урбаністичний простір Південної 
України в останній чверті ХVIII – 
першій половині ХХ ст.»  
(16-17 жовтня 2020 р., Запоріжжя) 



Учасники проєкту CityFace взяли участь у понад 60 заходах 
із метою популяризації проєкту та оприлюднення 

результатів досліджень у межах проєкту 



I. 20 заходів, присвячених презентації та обговоренню проєкту 

① 

② 

Є. Рачков. Презентація проекту в Харківській 
державній академії дизайну  
і мистецтв (22 листопада 2018 р., Харків) 

С. Посохов, Р. Любавський, Є. Рачков,  
Ю. Обертрайс. Обговорення проекту зі 
співробітницею Університету імені Фрідріха-
Александра міст Ерлангена-Нюрнберга (ФРН) 
(11 жовтня 2018 р., Харків) 



Є. Рачков. Презентація сайту проекту на  
XXXVІ Міжнародній краєзнавчій конференції 
молодих учених (7 грудня 2018 р., Харків) 

③ 

④ 

С. Посохов, Г. Любавський, Є. Захарченко,  
А. Ховтура, Х. Піонтковська. Презентація  
та обговорення проекту у Центрі міської  
історії Центрально-Східної Європи  
(6 грудня 2018 р., Львів) 



С. Посохов, Є. Рачков. Презентація проекту в 
Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С.Сковороди  
(20 лютого 2019 р., Харків) 

⑤ 

⑥ 

М. Гречишкіна, Є. Рачков. Презентація 
проекту на семінарі «Харків дипломатичний» 
(12 грудня 2018 р., Харків) 



⑦ 

⑧ 

С. Посохов, А. Артеменко, Є. Рачков. 
Презентація проекту в Харківській державній 
академії культури (6 березня 2019 р., Харків) 

С. Посохов, І. Кривулькін та ін.  
Робоча зустріч із керівництвом Науково-
дослідного, проектно-конструкторського  
та технологічного інституту мікрографії 
(28 лютого 2019 р., Харків) 



⑨ 

⑩ 
С. Посохов, Є. Рачков. Презентація 
проекту в Харківському гуманітарному 
університеті «Народна українська 
академія» (16 березня 2019 р., Харків) 

С. Посохов, Г. Фесенко, Є. Рачков.  
Презентація проекту в Харківському 
національному університеті міського 
господарства імені О.М.Бекетова  
(13 березня 2019 р., Харків) 



С. Посохов, Р. Любавський, Є. Рачков, 
С.Румянцев  та ін. Обговорення проекту  
з представниками CISR e.V. Berlin  
(2 травня 2019 р., Харків) 

⑪ 

⑫ 

С. Посохов, С. Куделко, О. Вовк, Є. Рачков. 
Презентація проєкту на засіданні Харківського 
відділення Національної спілки краєзнавців 
України в Харківській державній науковій 
бібліотеці ім. В.Г.Короленка (22 березня  
2019 р., Харків) 



С. Посохов, Р. Любавський, Є. Захарченко,  
О. Малинова-Тзиафета, Г. Тзиафета та ін. 
Обговорення проекту з науковими 
співробітниками Університету імені Фрідріха-
Александра міст Ерлангена-Нюрнберга (ФРН) 
(2-13 вересня 2019 р., Харків) 

Є. Рачков. Візит до Центру міської  
історії Центрально-Східної Європи  
(11 червня 2019 р., Львів) 

⑬ 

⑭ 



Звітний семінар проєкту "CityFace: Практики 
саморепрезентації багатонаціональних міст 
в індустріальну і постіндустріальну добу"  
(26 вересня 2019 р., Харків) 

⑮ 

⑯ 
Обговорення проєкту з дослідницею з 
Болонського університету В. Рао  
(11 грудня 2019 р., Харків) 



Робоча зустріч харківських учасників проєкту 
CityFace (5 лютого 2020 р., Харків) 

⑰ 

⑱ 

Друга робоча зустріч харківських учасників 
проєкту CityFace (6 лютого 2020 р., Харків) 



Робоча зустріч з дніпровськими учасниками 
проєкту CityFace (30 червня 2020 р., Дніпро) 

⑲ 

⑳ 

Візит Є. Рачкова до Університету Фатіха 
Султана Мехмеда в Стамбулі 
(12-16 квітня 2021 р., Стамбул) 



II. 18 конференцій (серед них 5 закордонні),  
в яких взяли участь учасниці та учасники проєкту 

Є. Рачков. Науково-практична конференція 
«Традиційна культура в умовах глобалізації: 
збереження автентичності та розвиток 
креативних індустрій»  
(22 червня 2018 р., Харків) 

① 

② 
С. Посохов. Конференція «Міський 
символічний простір та історична 
пам'ять: (де) конструкція міфів» 
(спільно з Українським інститутом 
національної пам'яті) (9 жовтня 2018 р., 
Харків) 



С. Посохов, Р. Любавський, Є. Рачков.  
XIV Джерелознавчий симпозіум  
«Герб в культурі» (до 100-річчя  
здобуття незалежності Польщі)  
(25-26 жовтня 2018 р., Казімеж-Дольний) 

③ 

④ 
С. Посохов, Є. Рачков, А. Ховтура та ін. 
Круглий стіл «Трансформація міського 
простору у другій половині ХІХ – на 
початку ХХІ ст.» (26 квітня 2019 р., Харків) 



Г. Бондаренко, Є. Рачков. Конференця  
“Poznao – Charków: wspólne tendencje rozwoju 
edukacyjnego oraz współpracy obu ośrodków 
uniwersyteckich” (30 травня 2019 р., Познань) 

Р. Любавський. Конференція «Репрезентація 
міста в культурних, історичних та соціальних 
практиках» (7-8 червня 2019 р., Одеса) 

⑤ 

⑥ 



Є. Рачков. VIII Міжнародний симпозіум історії 
бюрократії (7-9 червня 2019 р., Сандомир) 

С. Посохов, Є. Рачков. Міжнародний круглий 
стіл «Проблеми інформатизації архівної 
справи: цифровізація як засіб забезпечення 
потреб інформаційного суспільства  
(до 50-річчя ЦДНТА України)»  
(20 червня 2019 р., Харків) 

⑧ 

⑦ 



Є. Рачков. Міжнародний семінар-практикум 
«Актуалізація культурної спадщини і сталий 
туризм» (18 вересня 2019 р., Харків) 

⑨ 

⑩ 

Є. Рачков.  "Adaptive Reuse Forum" 
(13 жовтня 2019 р., Харків) 



Ю. Кісельова. Міжнародна наукова 
конференція «Місця пам’яті-Історія-Туризм»  
(17-18 жовтня 2019 р., Гданськ) 

⑪ 

⑫ Є. Захарченко. Семінар «Історичність 
візуальності й історіографія зображень: нові 
форми цифрової і візуальної історії / 
гуманітаристики» (14-15 листопада 2019 р., 
Львів) 



С. Посохов, Є. Рачков, В. Ільїн. Міжнародна 
конференція «Cities in the USSR and the Eastern 
Bloc. Urbanization, Ecology and the Municipal 
Economy (1917-1991)» (20-21 лютого 2020 р., 
Ерланген) 

⑬ 

⑭ 
Р. Любавський. Круглий стіл «Ревіталізація 
культурної спадщини Індустріального району 
міста Харкова як ресурс розвитку громади» 
(11 березня 2020 р., Харків) 



Р. Любавський. Воркшоп "Місто й оновлення: 
“Як міста пам’ятають і як міста забувають” 
(12 вересня 2020 р., Київ) 

⑮ 

⑯ 
С. Посохов. Конференція «Історична біографіка 
в сучасному українському суспільстві: 
проблематика, інформаційний простір, 
бібліотеки, читачі» (6-8 жовтня 2020 р., онлайн) 



Н. Темірова, С. Посохов та ін. Конференція 
«Трансформації історичної пам’яті» 
(22-23 жовтня 2020 р., онлайн) 

⑰ 

⑱ 

О. Мусієздов. Семінар-дискусія "Радянська 
житлова політика: соціальна, політична чи 
ідеологічна?" (19 лютого 2021 р., онлайн) 



С. Посохов, Т. Литвинова та ін. Робоча зустріч 
керівника проекту з його учасниками у Дніпрі 
(20 грудня 2018 р., Дніпро) 

III. Робочі поїздки до досліджуваних міст 

① 

② 

В. Мільчев, С. Білівненко, А. Олененко, 
О. Отземко, Є. Рачков та ін. Робоча 
зустріч керівника проекту у Запоріжжі 
(28-30 листопада 2018 р., Запоріжжя) 



С. Посохов, Ю. Кісельова, С. Куделко,  
О. Павлова та ін. Робоча поїздка до 
Запоріжжя (25 травня 2019 р., Запоріжжя) 

③ 



II. 2 літніх школи, в яких взяли участь учасниці та учасники проєкту 

① 

② 

С. Куделко, О. Вовк. Перша міжнародна 
докторська літня школа з урбаністичної 
геополітики (6-10 червня  2019 р., Харків) 

Г. Бондаренко. Друга міжнародна літня школа 
«Borderlands Studies in East Central Europe and 
the Black Sea Regions» (24 червня - 5 липня 
2019 р., Харків) 



В. Куліков. Презентація книги «Праця, виснаження та успіх:  
промислові мономіста Донбасу» (14 листопада 2018 р., Харків) 

Куліков В.О. Підприємства й суспільство в заводських 
і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 

1870-1917 рр. Харків, 2019. 

V. Презентації книг 

① 



Видавництво Routledge опублікувало 

книжку “Corporate Policing, Yellow 

Unionism, and Strikebreaking, 1890–1930 

In Defence of Freedom”, яка включає 

розділ “Policies and practices against 

labour movement in the late Russian 

Empire” про політику та практики, 

спрямовані проти робітничого руху в 

Російській імперії, написаний учасником 

проєкту CityFace к.і.н. В. Куліковим  

(у співавторстві з І. Шильніковою). 



Презентація книги Т. Водотики «Простір можливостей: Україна в 
добу заліза та пари» (14 листопада 2018 р., Харків) 

② 



В. Тарасов. Презентація книжок з міської історії видавництва  
"Раритети України" «Місто як візуальне історичне джерело.  
Образ Харкова у просторі future-пам’яті» (10 березня 2020 р., Харків) 

③ 



О. Павлова, О. Вовк. Друга Бієнале молодого мистецтва у 
Харкові (17 вересня 2019 р., Харків) 

VІ. Участь у науково-популярних і культурних заходах 

① 



Лекція Р. Любавського на "Фестивалі конструктивізму" 
(26 вересня 2020 р., Харків) 

② 



Участь у телевізійному проєкті «Діалоги». Тема розмови: 
«Урбанізація та модернізація» (жовтень 2020 р., Харків) 

③ 



Публічна лекція Р. Любавського «Повсякденне життя  
робітників Харкова в добу модернізації та індустріалізації»  
(24 листопада 2020 р., онлайн) 

④ 



2020 р. Представництво в Україні Фонду Конрада Аденауера організувало 
конкурс малих наукових робіт для викладачів східноукраїнських університетів.  
З 70 заявок було відібрати шість. Учасники проєкту CityFace стали авторами 
трьох проєктів, що здобули перемогу в конкурсі: 
 

① 

VІІ. Участь у дотичних наукових проєктах 

o Г. Бондаренко, О. Вовк, В. Дягілєв, М. Курушина,  
О. Машинцова, С. Посохов, Є. Рачков (керівник 
робочої групи) «Харків як мультикультурне місто 
Східної України: переваги, протиріччя, виклики та 
перспективи розвитку (1991-2020)» 
 

o Р.Любавський і Є. Захарченко «"Топонімічна химера" : 
перейменування в Харкові, конфлікт пам’ятей та 
ідентичностей» 
 

o В. Куліков та І. Склокіна «Культурна спадщина як 
ресурс для громад Донбасу» 



Учасниця проєкту CityFace, студентка історичного факультету ХНУ імені 
В.Н.Каразіна В. Кабаргіна посіла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі 
наукових, науково-дослідницьких проєктів студентів, аспірантів «Зберігаючи 
пам’ять про Голокост». Її робота «Метаморфози пам’яті. Євреї на карті 
Харкова, Одеси та Дніпра» (науковий керівник к.і.н. Євген Захарченко). 

② 



Вебсайт проєкту CityFace 

https://cityface.org.ua/ 



Розділ «Події» – актуальна інформації про проєкт 

https://cityface.org.ua/news 



Розділ «Медіа» – інтерпретації міського простору 
фотографами та художниками  

 

https://cityface.org.ua/media 

① 



https://cityface.org.ua/media 

② 

③ 



https://cityface.org.ua/media 

④ 



Опубліковані дослідження учасниць та учасників проєкту 

https://cityface.org.ua/news 

Special Issue of EWJUS 
«Kharkiv: The City of Diversity» 



Розповідаємо про проєкт CityFace та професійну активність  
його учасниць та учасників широкому загалу 

http://uamoderna.com/event/kharkiv-urban-space 



http://uamoderna.com/event/kharkiv-urban-space 



https://www.objectiv.tv/objectively/2019/06/28/ 
professor-istorik-rasskazal-o-novom-urbanisticheskom-nauchnom-proekte/ 



Cторінка проєкту CityFace на Фейсбук 

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

153 вподобали сторінку 
160 людей стежать за сторінкою 



План основних заходів на 2021 рік 
 
 

Робота з наповнення бази даних проєкту та інтерактивною мапою 

Проведення підсумкового наукового семінару Травень 

Видання монографії за підсумками семінару Листопад 



Культурна Мозаїка Міста / Cultural Mosaic of the City 

На початку 2021 р. стартував новий проєкт «Культурна Мозаїка Міста (Cultural 

Mosaic of the City)», спрямований на дослідження культурного розмаїття міст і 

практик мультикультуралізму в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слідкуйте за проєктом на сайті CityFace (https://cityface.org.ua/) 



project.cityface@gmail.com 

https://cityface.org.ua/ 

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

Наші контакти: 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

майдан Свободи 4, 61022, Харків 

 У презентації були використані роботи Laszlo Moholy-Nagy, Романа Мініна, Сергія Солонського. 


