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Дата реєстрації: 28-07-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9231.43
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

2536.11

2021

3043.33

2022

3651.99

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут історії України НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05416981
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. М.Грушевського, 4, м. Київ, Київська обл., 01001, Україна
Телефон: 380442796362

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Більшовицький переворот у суспільному дискурсі радянської України: динаміка змін (1928-1938).

Назва роботи (англ)
The Bolshevik coup in the social discourse of Soviet Ukraine: the dynamics of change (1928-1938).

Мета роботи (укр)
Більшовицький переворот є ключовим явищем вітчизняної та світовій історії ХХ ст.; висхідним пунктом докорінної
перебудови принципів соціально-економічного, суспільно-політичного, етнокультурного життя у найбільшій за
територією країні, розбудови радянської імперії, врешті ‒ оформлення біполярної геополітичної системи координат.
Винайдення

більшовиками

ідеологеми

«Великої

Жовтневої

соціалістичної

революції»,

сприяло

вибудовуванню

самодостатньої дискурсивної системи «Великого Жовтня», з високою здатністю до мобілізації державних та суспільних
ресурсів навколо завдань комуністичного будівництва. Будучи на початку 1920-х рр. ідеологічним інструментом
нечисленної суспільної верстви, на кінець 1930-тих р. дискурс більшовицького перевороту визначав не лише предмет
суспільно-значущих дискусій, а й способи, принципи та систему цінностей, на які спиралися й навколо яких оберталося
життя суспільства. Врешті більшовицький революційний дискурс перетворився на всеохопний метанаратив, що
докорінним чином переформатував вербальні та візуальні символи, смисли, міфи, засади актуалізації й легітимації
політичних процесів та світогляд радянських громадян. Внаслідок цього вибудувалося якісно відмінне від решти світу
інформаційне, смислове й термінологічне поле, що об’єднувало спільноту та державний апарат в межах комуністичного
модернізаційного проекту аж до розпаду СРСР. Дослідження шляхів, методів та інструментарію перетворення дискурсу
більшовицького перевороту на метанаратив дозволить реконцептуалізувати історію останнього, зрозуміти механізми його
легітимації та глорифікації масовою свідомістю. Дослідження смислової революції через окремі професійні/ національні
/релігійні верстви суспільства (робітничий клас, селянство, національні меншини, творча і наукова інтелігенція,
учительство, священнослужителі, партноменклатура) та шляхів їх взаємодії з союзним і республіканським центрами
дозволяє простежити процес тотальної радянізації усіх традиційних сфер буття. Дослідження проблематики

Мета роботи (англ)
The Bolshevik coup is a key phenomenon in the domestic and world history of the twentieth century. It became the starting
point of a radical restructuring of the principles of socio-economic, socio-political, ethnocultural life in the largest country, the
development of the Soviet empire, and finally - the design of a bipolar geopolitical coordinate system. The invention by the
Bolsheviks of the ideology of the "Great October Socialist Revolution" contributed to the building of a self-sufficient discursive
system of the "Great October", with a high capacity to mobilize state and public resources around the tasks of communist
construction. As an ideological tool of a small social class in the early 1920s, in the late 1930s the discourse of the Bolshevik coup
determined not only the subject of socially significant discussions, but also the ways, principles and value system on which life
was based and revolved. society. Eventually, the Bolshevik revolutionary discourse turned into a comprehensive metanarrative
that radically reformatted verbal and visual symbols, meanings, myths, the principles of actualization and legitimation of political
processes, and the worldview of Soviet citizens. As a result, a qualitatively different field of information, meaning, and
terminology was built, uniting the community and the state apparatus within the framework of the communist modernization
project until the collapse of the USSR.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, Кабінет міністрів України,
Міністерство інформаційної політики, Академічні установи соціогуманітарного профілю НАНУ, бібліотеки (Національні
бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Бібліотека ВР України), заклади вищої освіти України, України, просвітні та

громадські організації, факультети/департаменти соціогуманітарного профілю університетів країн Європи та Америки

Експерти
Шаповал Юрій Іванович (д.і.н., професор)
Верменич Ярослава Володимирівна (д. і. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2020

12.2022

Остаточний звіт

Більшовицький переворот у суспільному дискурсі радянської України:
динаміка змін (1928-1938).

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.19.21
Індекс УДК: 94(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Смолій Валерій Андрійович (д. і. н., акад.)
Керівники роботи:
Якубова Лариса Дмитрівна (д. і. н., член-кор.)
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