
Програма фестивалю «Історія.UA» 

в місті Запоріжжя 
 

5 травня 2018 р. 

11:00 – 13:00 — Початок заходів «Патріотична весна» 

11:00 – 12:30 — лекція "Українське православ’я на сучасному етапі". ЦНК, 5 поверх 

Лектор: Олександр Ігнатуша, д.і.н., професор, Запорізький національний університет  

13:00–14:00 — лекція виконавчого директора Запорізької ромської організації “Лачо Дром” 

Анжеліки Кругляк “Роми Запоріжжя: невідома історія”. ЦНК, 5 поверх 

Лектор: Анжеліка Кругляк  

13:00 – 19:00 — Робота книжкової виставки 

13:00 – 13:20 — Урочисте відкриття фестивалю, презентація роботи Українського інституту 

національної пам’яті  

Учасники: Володимир В'ятрович, Голова УІНП, Владислав Мороко – директор департаменту 

культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА, Ігор Артюшенко – народний 

депутат України. 

13:20–14:00 — Лекція «Таємниці Державного Герба України. До 100-річчя затвердження 

герба УНР». Конференц-зал, 4 поверх  

Лектор: Георгій Шаповалов – д.і.н., професор 

14:00 – 14:40 — Презентація проекту УІНП «Майдан від першої особи» та «Усна історія 

російсько-української війни». Лекційний зал, 1 поверх 

Учасники: Тетяна Ковтунович  – співробітник УІНП, координатор проекту, Владислав 

Мороко – координатор проекту в м. Запоріжжя, начальник департаменту культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької ОДА, учасники Революції Гідності та Війни  

14:40 – 15:20 — лекція «Російський сепаратизм в період Української революції на Півдні 

України». ЦНК, 5 поверх 

Лектор: Федір Турченко – д.і.н., професор 

15:20 – 16:00 — Валерій Стойчев: «Запоріжжя в роки нацистської окупації (1941 - 1944 рр.) 

мовою документів радянських спецслужб» + планшетна виставка «Окуповане Запоріжжя: 

Страшна правда війни». Лекційний зал, 1 поверх  

16:00 – 16:40 —Презентація книги Павла Подобєда «З-під Конотопа до Арізони» Книга 

присвячена збройній боротьбі за незалежність України у 1917-1921 роках Конференц-зал, 4 

поверх 

Учасник: Павло Подобєд, співробітник УІНП, автор 

16:40 – 17:40 — лекція «До походження терміну «Українська повстанська армія» (УПА)» 

1918-1920 рр.» ЦНК, 5 поверх  

Лектор: Володимир Чоп – к.і.н., доцент 

18:00–18:40—лекція Володимира  В'ятровича: «Український історичний нонфікш. Погляд на 

наше минуле без брому і нафталіну» Лекційний зал, 1 поверх  

19:00–21:30—Допрем’єрний показ фільму «Таємний щоденник Симона Петлюри» за участю 

акторів та режисера. Кінотеатр імені  Довженка  

 

 



6 травня 2018 р. 

11:00–19:00 — робота книжкової виставки 

11:00 –12:00  —  Круглий стіл «Без брому і нафталіну: як відновлювати пам'ять і долати 

російську історичну пропаганду. Запорізькі виклики». Конференц-зал, 4 поверх 

Модератор: Владислав Мороко. У дискусії беруть участь: Володимир Тиліщак, Олег Репан, 

Юрій Щур  

11:00 –12:30  —  Форум-театр від Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва. Лекційний 

зал, 1 поверх  

12:00 – 13:00 – Юрій Щур  – к.і.н., директор Запорізького науково-дослідного  

центру «Спадщина»,  «Українська революція в Запорізькому краї». Конференц-зал, 4 поверх  

13:00–14:00—Дискусія на тему: «Без нафталіну: «Українська історія в настільних іграх». 

Зустріч небайдужих і презентація настільних ігор від розробників («Мандрівка Україною», 

«Українська революція 1917-1921рр», «Незалежність»). Конференц-зал, 4 поверх  

Учасники: Розробники настільних ігор – Юрій Смертига, Борис Роженко  

13:00–14:00 — Майстер-клас історика, телеведучого, журналіста Олександра Зінченка «Як 

цікаво оповідати про історію». Журналіст поділиться власним досвідом та розкаже про цікаві 

методи подачі історії. ЦНК, 5 поверх  

Учасники: Олександр Зінченко, історик, журналіст 

14:00–15:00 — Відверта розмова: «Незнана війна: український спротив сталінізму кінця 1920 

– початку 1930-их років». Лекційний зал, 1 поверх  

Спікери Володимир Тиліщак, к.і.н., заступник голови Українського інституту національної 

пам’яті, автор книги «1930.У.С.Р.Р. Повстання» та Юрій Щур, к.і.н., директор Запорізького 

науково-дослідного центру «Спадщина», автор книг з історії українського визвольного руху. 

15:00–16:00 — Лекція «Відродження українського чоловіка: пост геноцидна травма та її 

подолання (2013-2018)». ЦНК, 5 поверх  

 Учасник: Ірина Рева, Інститут суспільних досліджень, м.Дніпро 

16:00 – 17:00 — Презентація громадського просвітницького проекту «LIKБЕЗ. Історичний 

фронт»: від багатотомної популярної історії України до новітньої «Історії українського 

війська». Під час презентації будуть представлені видання та анонсовані нові проекти. 

Лекційний зал, 1 поверх  

Учасник: Кирило Галушко 

16:00–17:00 —  Презентація перевидання книги Я.П. Новицького «Острів Хортиця на 

Дніпрі». Видавництво «Тандем». Конференц-зал, 4 поверх  

17:00 – 18:00  —  Презентація з пошуку документів в архівах СБУ. Майстер-клас в якому 

детально розповідається про те, як самостійно шукати відомості про родичів в архіві. 

Лекційний зал, 1 поверх   

Учасники: Анатолій Хромов, заступник директора архіву СБУ 

17:00 – 18:00 — Презентація книги: «Образ війни та насильства в усних наративах населення 

Південної України кінця ХХ – початку ХХІ ст.». Видавництво ЗНУ – Юрій Іріоглу, к.і.н., 

доцент  ЦНК, 5 поверх  

18:00–18:40 — Презентація книги Сергія Громенка «Забута перемога. Кримська операція 

Петра Болбочана 1918 року.» Конференц-зал, 4 поверх 

Учасник: Сергій Громенко, історик, автор.  



 

Мистецька частина: 

13:00 –19:00 — Концерт творчих колективів м. Запоріжжя та Запорізької області (площа 

перед бібліотекою) 

13:00 –18:00 — Обласна культурно-мистецька акція «Запорізькі обереги» (площа перед 

бібліотекою) 

13:00–18:00 — Інтеркультурні локації «Дитяче містечко»: майстер-класи, конкурси малюнків 

тощо від Обласної бібліотеки для дітей «Юний читач» (площа перед бібліотекою) 

14:00 –15:00 — майстер-клас гри на народних інструментах (керівник народного ансамблю 

пісні та музики «Чумацький шлях» Євген Жайворонков) 

15:00 – 16:00 — виступ Школи козацького бойового мистецтва «Спас» 

19:00 – 20:30 — концерт гурту «Гайдамаки» (площа перед бібліотекою) 

 

 


