
Для цілісного розуміння радянського режиму 
необхідно звернути увагу не лише на репресії, терор 
та пропаганду, а також також на ідеали, які влада 
декларувала та індоктринувала, щоб легітимізувати 
в такий спосіб  своє існування. Таким ідеалом 
для більшовиків була суспільна корисна праця. 
Закономірним було те, що одним із визначальних 
візуальних образів нової людини став образ 
робітника(ці). Завданням семінару є обговорення 
праці як однієї із засадничих цінностей радянської 
соціальної і політичної системи. Дослідникам 
пропонуємо сфокусувати увагу на проблемах, 
пов’язаних із дискурсами і практиками трудової 
діяльності (як добровільної так і примусової), 
проблемами становлення радянської трудової етики, 
«пролетарської» ідентичності тощо.
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• Коляструк О. А. (д.і.н., проф., зав. кафедри історії 
та культури України Вінницького державного                 
педагогічного університету імені М. Коцюбинського) 
Людина праці в СРСР: від глорифікації до девальвації.

• Любавський Р. Г. (к.і.н., доц. кафедри історії 
України Харківського національного університету                                 
імені В. Н. Каразіна) Трудова династія як метафора.

• Примачeнко Я. Л. (к.і.н., старший  науковий спів-
робітник Інституту історії України Національної 
академії наук України). Формування образу пролeтаря 
в украінській радянській кінематографії.

• Шліхта Н. В. (Ph.D., к.і.н., доц., зав. кафедри історії 
Національного університету «Києво - Могилянська 
академія»). «Віра (в Бога) і (суспільно-корисна) праця: 
питання (не) сумісності».

Модератори: 
Посохов С. І. (д.і.н., проф., зав. кафедри історіографії                   
джерелознавства та археології Харківського                     
національного університету імені В. Н. Каразіна). 
Любавський Р. Г. (к.і.н., доцент кафедри історії            
України Харківського національного університету   
імені В. Н. Каразіна).

13.30 - 15.30

15.30 - 16.00 КАВА - БРЕЙК



• Євсєєва Т. М. (к.і.н., старший науковий співробітник 
Інституту історії України Національної академії наук 
України). Добровільна та примусова праця: більшо-
вицькі дискурси і практики. 

• Пастушенко Т. В. (к.і.н., старший науковий спів-
робітник Інституту історії України Національної 
академії наук України). Праця як покарання: працеви-
користання репатріантів під час відбудови повоєнної 
економіки України.

• Рябченко О. Л. (ді.н., проф., зав. кафедри історії 
і культурології Харківського національного                           
університету імені О. М. Бекетова) Студентська 
праця в радянській Україні (роздуми про витоки 
студентських будівельних загонів).

• Якубова Л. Д. (д.і.н., старший науковий співробітник 
зав. відділу  історії України 20-30-х рр. ХХ століття 
Інституту історії України Національної академії наук 
України). «Никаких национальных курий, никаких 
национальных перегородок!»: життя і праця в націо-
нальних комунах УСРР».

Модератори: 
Рябченко О. Л. (ді.н., проф., зав. кафедри історії і     
культурології Харківського національного університету 
імені О. М. Бекетова)
Чорний Д. М. (д.і.н., проф., зав. кафедри україно-
знавства Харківського національного університету                  
імені В. Н. Каразіна)

16.00 - 18.00




