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Фото: приватне 

TЕМА: ЗСУ та війська російської федерації в 

мемах українського цифрового простору: гумор, 

політичні ідеї та ідеологічні образи 

 

ДОПОВІДАЧКА: Ольга Рябченко, доктор 

історичних наук, професор, завідувачка кафедри  

всесвітньої історії Харківського національного 

педагогічного університету імені                            

Г.С. Сковороди, почесний краєзнавець України / 

Visiting academic у University of Cambridge (the 

Faculty of History at the University of Cambridge) 

МОДЕРАТОР: д-р Олеся Лазаренко 

(Європейський університет Віадріна у 

Франкфурті-на-Одері) 

МОВА ВИСТУПУ: українська 

ДАТА:  ВІВТОРОК, 21 БЕРЕЗНЯ 2023 року  

ЧАС:    18:00 – 19:30 (за Берліном)/ 19:00 – 20:30 

(за Києвом)  

Захід відбуватиметься на платформі Zoom. Під час дискусії можна використовувати 

також опцію чату, або сформулювати запитання заздалегідь і надіслати за  електронною 

адресою: berlin@ukrainet.eu. Просимо взяти до уваги, що планується відеозапис доповіді, 

тому під час лекції рекомендуємо тримати мікрофони (камери – за бажанням) 

вимкненими. 

Реєстрація до 20 березня 2023 року за адресою: berlin@ukrainet.eu 

 

Шановні пані та панове! 

Дорогі друзі! 

Німецько-українське академічне товариство і Посольство України у Федеративній 

Республіці Німеччина запрошують Вас на чергову доповідь у рамках Лекторію «Наука з 

перших уст». Цьогоріч Лекторій представляє українських науковців та науковиць, які нині 

через повномасштабну російську військову агресію перебувають за кордоном і 

продовжують працювати над своїми дослідженнями.  

Доповідь  «ЗСУ та війська російської федерації в мемах українського цифрового простору: 

гумор, політичні ідеї та ідеологічні образи» виголосить пані Ольга Рябченко, доктор 

історичних наук, професор, завідувачка кафедри  всесвітньої історії Харківського 

національного університету імені Г. Сковороди, почесний краєзнавець України. Зараз пані 

Ольга є запрошеним науковцем історичного факультету і Коледжу Ісуса Кембриджського 

Університету (Велика Британія). 

Наукова біографія доповідачки: У 1987 р. Ольга Рябченко здобула освіту на історичному 

факультеті Харківського державного університету ім. О. Горького. Після закінчення 
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аспірантури у 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Харківський інститут 

народної освіти ім. О.О. Потебні (1921–1930 рр.)», а у 2012 докторську дисертацію – 

«Повсякденне життя студентів радянської України (1921–1936 рр.). З 2000 р. була 

завідувачкою кафедри історії і культурології Харківського національного університету 

міського господарства імені   О.М. Бекетова, а з 2018 р. очолює кафедру всесвітньої історії 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. З цього ж року 

пані Ольга стала членом Наукової ради МОН (Секція «Соціальні і гуманітарні 

дисципліни»). У 2020 р. вона отримала премію імені Роберта Конквеста 2020 р. за 

дослідження «Young People Mobilizing for Participation in Communistic Transformations in 

rural areas during the years of the collectivization and Holodomor» (https://holodomor.ca/grants-

opportunities/conquest-prize/2020-year/). У 2022 році була запрошеним науковцем у 

Вільному університеті Берліна і Центрі документації злочинів націонал-соціалізму в 

Берліні. 

Авторка близько 200 наукових досліджень, із яких дві одноосібні монографії, тринадцять 

колективних монографій, статті у фахових вітчизняних та закордонних виданнях.  

 

Наукові інтереси: історія повсякденності, соціальна та культурна історія. У центрі 

наукових інтересів – історія повсякденного життя молоді в періоди соціальних 

трансформацій. 

http://hnpu.edu.ua/uk/ryabchenko-olga-leonidivna  

Резюме доповіді: У доповіді проаналізовано особливості формування і трансформації 

образів ЗСУ та російських військ у мемeтичних конструкціях від початку повномасштабної 

війни росії в Україні і до останнього часу та семантичні характеристики, що формують 

імідж воїнів ЗСУ та ворогів; прослідковується, яка інформація і яким чином перетворилася 

на меми; виділяються найбільш ефективні сюжети щодо швидкості їх поширення та 

уподобання аудиторією в інтернеті. 

 

 

Організатори заходу: 

• Німецько-українське академічне товариство 

• Посольство України в ФРН 

Інформація про захід: 

Тема: «ЗСУ та війська російської федерації в мемах українського цифрового 

простору: гумор, політичні ідеї та ідеологічні образи» 

Коли: 21 березня 2023, 18:00 – 19:30 (за Берліном)/ 19:00 – 20:30 (за Києвом) 

Реєстрація до 20 березня 2023 р.: berlin@ukrainet.eu 
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