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Засідання круглого столу відбудеться в 
Інституті мистецтвознавства, фольклори-
стики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України
в режимі онлайн 17 листопада 2022 р., 
15.00

Для підключення до трансляції 
введіть ідентифікатор і код доступу: 
Ідентифікатор конференції: 799 796 9754 
Код доступу: 6GQnwY
Для автоматичного підключення слід на-
тиснути: https://us02web.zoom.us/j/7997969754?
pwd=NEtZSUVSdDN0TkZFdmFpTDBOb3dQdz09
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Åòîñ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó: ö³íí³ñí³ 
äîì³íàíòè êóëüòóðíîãî ïðîñòîðó 

Мех Н. О.  – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач відділу екранно-сценічних мистецтв та куль-
турології Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

Äîïîâ³äü-ïðåçåíòàö³ÿ
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Доповіді та виступи 
учасників круглого столу

Півторак Г. П.  – академік НАН України, доктор філологічних 
наук, професор, головний науковий співробітник Інституту 
мовознавства імені О.О. Потебні НАН України

«Як росіяни вкрали та присвоїли нашу історію»

Даниленко В. М. – член-кореспондент НАН України, доктор 
історичних наук, професор, завідувач відділу історії України 
другої половини ХХ ст., Інституту історії України НАН України

«Сучасна Росія: втрата історії та спроби політичного й 
культурного реваншу»

Лисенко О. Є. – доктор історичних наук, професор, завідувач 
відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії Украї-
ни НАН України

«Глухі кути» російської культури: погляд крізь призму війни»

Найден О. С.   – член-кореспондент НАН України, доктор 
мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу 
ЕСМІК 

«Шаленство ілюзій, химерні сутності… Попередження 
людям (творчість К. Білокур та М. Приймаченко в світлі 
сучасних подій)»

Юдкін І. М.   – доктор мистецтвознавсва, провідний науковий 
співробітник відділу ЕСМІК

«Австрійсько-єврейські німецькомовні українофіли від 
Весни народів до Голокосту: проблема європейської 
ідентичності»

Корній Л. П.   – доктор мистецтвознавсва, провідний науко-
вий співробітник відділу ЕСМІК

«Специфіка українсько-російських контактів у музич-
ній культурі 17-18 ст.: сучасний погляд»
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Руда Т. П.  – доктор філологічних наук, провідний науковий 
співробітник відділу ЕСМІК

«Злам стереотипів, прийняття культури ворога в умовах 
війни»

Тримбач С. В.  –  завідувач сектору екранних мистецтв відділу 
ЕСМІК, член-кореспондент Національної академії мистецтв 
України

«Колоніальна спадщина Росії в українському кінемато-
графі: проблеми подолання»

Маньковська Р. В. – доктор історичних наук, керівник Центру 
досліджень історико-культурної спадщини України, провідний 
науковий співробітник Інституту історії України НАН України

«Деколонізація суспільної свідомості українців: техноло-
гії позбавлення тоталітарного спадку»

Росляк Р. В. – кандидат мистецтвознавсва, провідний науковий 
співробітник відділу ЕСМІК

«Українське кіно: боротьба за автономію (з досвіду 1920-х рр.)»

Новікова Л. Є.  – кандидат мистецтвознавсва, науковий співро-
бітник відділу ЕСМІК

«Динаміка зміни іміджу України в аудіовізуальному мис-
тецтві ХХІ століття»

Волошенюк О. В.  – молодший науковий співробітник відділу 
ЕСМІК

«Мистецьке висловлювання в умовах воєнного конфлікту: 
фільмографія війни (2014-2022)»
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