
 

 
  

 
 

Історія Голокосту та права людини 
 

Український центр вивчення історії Голокосту спільно з Всеукраїнською 
освітньою програмою «Розуміємо права людини» за підтримки фундації Матра 
Кап та посольства королівства Нідерландів в Україні оголошують проведення 
нового проекту на 2011/2012 н.р.  
 
Проект за назвою «Історія Голокосту та права людини» покликаний дослідити 
можливості інтеграції навчання правам людини та викладання історії 
Голокосту. Обидві теми мають значний зв'язок, але цей зв'язок рідко 
використовується у навчанні правам людини або викладанні історії Голокосту.  
В проекті передбачено ряд заходів для дослідження цього зв’язку та очікується 
відкриття спеціального форуму і публікації на цю тему. 
 
В результаті двох триденних семінарів, двох дистанційних курсів та одноденної 
підсумкової конференції планується підготувати групу з 25 осіб, які зможуть в 
системі освіти навчати правам людини через історичну пам'ять, пов’язану з 
подіями Голокосту.  
 
Інформаційна підтримка програми буде здійснюватися через сайт 
Українського центру вивчення історії Голокосту та програми «Розуміємо права 
людини», інформаційно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення 
історії Голокосту. 
 
До участі в проекті запрошуються передусім вчителі і викладачі історії та 
гуманітарних дисциплін та студенти-історики педагогічних спеціальностей. 
 
Для участі у проекті необхідно заповнити та надіслати на електронну адресу 
Центру (uhcenter@holocaust.kiev.ua ) заявку для участі у проекті. Необхідною 
передумовою є зобов’язання брати участь в усіх заходах програми протягом 
року. Наразі перший семінар заплановано на кінець листопада 2011, другий – на 
березень 2012, конференцію – на червень 2012. 
 
Чекаємо на заявки від усіх зацікавлених осіб. Форму можна завантажити за 
посиланням нижче. 
 
Останній строк подачі заявок – 1 листопада 2011 р. 
Інформування про результати відбору – 8 листопада 2011 р 
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