
                                                                                               
 

 
 

Представництво ООН  
в Україні 

                                                                                        
 

Український центр  
вивчення історії  
Голокосту   

                        

 
до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту  

 
Шостий щорічний круглий стіл 

«Українське суспільство і пам'ять про Голокост: 
наукові та освітні аспекти» 

 
Дата:   27 січня 2013 р. 
Місце:  Київ, Goethe-Institut ( вул. Волоська, 12/4, 4 пов.) 
 

П р о г р а м а  
13.00–13.30 Реєстрація  

 
13.30–14.00 
 

 
Відкриття. Вступне слово:  

• Український центр вивчення історії Голокосту 
• Goethe-Institut в Україні 
• Представництво ООН в Україні 
• Посольство Держави Ізраїль в Україні 
• Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні  
• Посольство Швейцарії в Україні 
• Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні  

14.00–15.15 
 
 
 
 
 
14.00–14.20 
 
 
 
 
 
 
14.20–15.15 
 

Сесія I.  Дослідження історії Голокосту в Україні: проблематика, досягнення, 
перспективи.  
 
Модератор: Анатолій Подольський, к.і.н., керівник Українського центру вивчення історії 
Голокосту (Київ) 
 
Виступ 
Юрій Радченко, к.і.н., старший викладач кафедри міжнародних відносин Інституту 
сходознавства та міжнародних відносин "Харківський колегіум", директор Центру 
дослідження міжетнічних відносин Східної Європи (Харків). 
«Інструменталізація історії Голокосту в сучасній Україні. Case Study одного навчального 
посібника» 
 
Дискусія 
• Олександр Лисенко, д.і.н., професор, зав. відділу історії України періоду Другої 
світової війни Інституту історії України НАН України (Київ) 

• Максим Гон, д. пол.наук, проф., зав. кафедрою політичних наук Рівненського 
державного гуманітарного університету (Рівне) 

• Михайло Тяглий, редактор часопису «Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі» 
(Київ) 

 
Питання для дискусії: 
• Проблематика досліджень історії Голокосту в Україні: вчора, сьогодні, завтра. 
• Новітні праці з історії Голокосту в Україні: які питання потрапляють у коло вивчення 
фахівців? 

• Науковий обмін та співпраця: інтеграція української наукової спільноти у міжнародні 
дослідницькі структури.  

• Інтеграція досліджень історії Голокосту в сучасну українську історіографію. 
 
15.15–15.30 

 
Перерва 
 



 
15.15–16.30 
 
 

 
 

15.15–15.35 
 
 
 
 
15.35–16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сесія II.  Викладання історії Голокосту в Україні: сфери формальної та 
неформальної освіти, досягнення та труднощі  
 
Moдератор: Вера Багаліантц, директор Goethe-Institut в Україні 
 
Виступ 
Ольга Каковкіна, к.і.н., доцент Дніпропетровського національного університету  
ім. О. Гончара (Дніпропетровськ) 
«Історія Голокосту в історичній освіті: моделі та практичний досвід» 
 
Дискусія 
 
• Олександр Удод, д.і.н., директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
МОНМС України (Київ) 

• Юлія Смілянська, директор Інституту юдаїки (Київ) 
• Анна Ленчовська, Фонд Шоа університету Південної Каліфорнії, Інститут візуальної 
історії та освіти, координатор в Україні (Київ) 

• Микола Тімков, вчитель історії НВК №10, тренер проекту «Захистимо пам'ять» (м. 
Хмельницький) 

  
Питання для дискусії: 
• Співпраця формальної та неформальної освіти з історії Голокосту: досягнення та 
перспективи.  

• Україна у контексті європейського досвіду викладання історії Голокосту: освіта з історії 
Голокосту «на місцях», візуальна історія, «навчання однолітків».  

• Реалізація можливостей: підходи та методики до викладання теми Голокосту,  
розмаїття підходів в класній, позакласній та позашкільній діяльності. 

• Історія Голокосту як інструмент вивчення та виховання толерантності та прав людини.    
• Освіта з історії Голокосту у вищій школі та післядипломна освіта: форми, методи і 
підходи. 

   
16.30–16.45 Перерва 
 
16.45–18.00 
 
 
 
 
 
16.45–17.05 
 
 
 
 
 
17.05–18.00 
 
 
 

 
Сесія III.  Розмаїття та співіснування історичних пам’ятей про Голокост в Україні. 
Політика пам’яті щодо Голокосту. Минуле та його репрезентації   
 
Модератор: Віталій Нахманович, провідний науковий співробітник Музею історії Києва, 
відповідальний секретар громадського комітету «Бабин Яр»  
 
Виступ 
Олександра Бінерт, часопис "Критика", представництво у Центрально-Східній Європі 
(Берлін) 
«Пам’яті про Голокост в Україні. Загальна характеристика та регіональні особливості: 
Львів та Харків у порівнянні».   
 
Дискусія 
    
• Гедз Віталій Анатолійович, к.і.н., провідний науковий співробітник Меморіального 
комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років"; 
(Київ) 

• Андреас Умланд, Ph.D.(Politics), Dr.phil.(History), доцент кафедри політології 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ) 

• В’ячеслав Лихачов, член Генеральної ради Євроазійського єврейського конгресу 
(ЄАЄК), експерт ЄАЄК (Київ) 

 
Питання для дискусії: 
• Державні інституції та тема Голокосту в Україні. Які зміни відбуваються у державній 
політиці пам’яті? Якими можуть бути механізми державної політики пам’яті?  

• Ставлення суспільства і держави до дражливих аспектів історії Голокосту в Україні. 
• Історія Голокосту та проблеми прав людини, виховання толерантності, протидії 
ксенофобії, расизму та дискримінації.  

• Пам’ять про Другу світову війну та Голокост: сучасні українські моделі. Спільна та різна 
пам'ять про війну та Голокост. 

• Конфлікти пам’ятей різних груп українського соціуму. 
  
18.00–18.15 

 
Підведення підсумків. Закриття Круглого столу 

 


