
 

 

 

 

 

Звіт 

Про діяльність Українського центру вивчення історії Голокосту  

за 2013 рік 

 

Січень 2013 року 

 

24-29 січня 2013 року 

В Києві був проведений молодіжний семінар, організований німецьким 

Бундестагом та Українським центром вивчення історії Голокосту. Під час 

даного заходу група в складі 90 молодих людей відвідала такі пам’ятні місця: 

Бабин Яр, Музей історії Великої Вітчизняної війни, музей історії Голодомору та 

ін. В рамках заходу 27 січня 2013 року в Гете-інституті була проведена дискусія 

між представниками української та німецької молоді, в ході якої учасники 

обмінювались власними рефлексіями з різних питань, в основному присвячених 

історичній пам’яті про Голокост, Другу світову війну в цілому, а також злочини 

радянського тоталітарного режиму. 

 

27 січня 2013 року 

В Гете-інституті відбувся VI щорічний круглий стіл «Українське суспільство і 

пам’ять про Голокост: наукові та освітні аспекти», присвячений 

Міжнародному Дню пам’яті жертв Голокосту. Крім Українського центру 

вивчення історії Голокосту організаторами виступали також Представництво 

ООН в Україні та Гете-інститут.  

На круглому столі відбулось три сесії. Перша сесія була присвячена науковим 

аспектам вивчення історії Голокосту (доповідачі: к.і.н. А. Подольський, к.і.н. 

Ю. Радченко, д.п.н. М. Гон). Друга сесія стосувалась проблем викладання 

історії Голокосту (доповідачі: к.і.н. О. Каковкіна, Ю. Смілянська, М. Тімков). 

Під час третьої сесії обговорювались проблеми історичної пам’яті про Голокост 

в Україні (доповідачі: О. Бінерт, В. Гедз, д-р А. Уммланд). Після 

заслуховування доповідей відбулась дискусія з приводу піднятих проблем. 

 

Березень 2013 року 

 

Був виданий № 1 (33) інформаційно-педагогічного бюлетню «Уроки 

Голокосту» 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ 

ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ 
 

Україна, 01011, Київ-11, вул. Кутузова, 8  кім.109 
тел/факс: (044) 285-90-30 

e-mail: uhcenter@holocaust.kiev.ua 

Web: http://www.holocaust.kiev.ua 

 
 

 

 
 

  

 

UKRAINIAN CENTER FOR 

HOLOCAUST STUDIES 
 

8 Kutuzova str.,  Office 109, 
01011, Кyiv, Ukraine 

phone/fax:  (380-44) 285-90-30 

e-mail: uhcenter@holocaust.kiev.ua 

Web: http://www.holocaust.kiev.ua 

 

http://www.holocaust.kiev.ua/


http://holocaust.kiev.ua/news/2013_01_ok.pdf  

 

 

 

Квітень 2013 року 

 

14 квітня 2013 року 

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 

України було проведено відкриту лекцію представника Американського 

Єврейського Комітету р. Ендрю Бейкера, присвячену проблемам сучасного 

антисемітизму в Європі. 

 

Травень 2013 року 

 

9-11 травня 2013 року  
В Пущі-Водиці був проведеий ХІІІ Всеукраїнський конкурс учнівських науково-

дослідних та творчих робіт «Історія і уроки Голокосту» ім. І.Б. Медвинського. 

В цьому конкурсі взяло участь близько 80 учнів. Конкурс був поділений на 4 

секції: 

Секція 1. Історія Голокосту в Європі та Україні. Загальні дослідження.  

Секція 2. Історія Голокосту в Європі та Україні. Регіональні дослідження.  

Секція 3. Примусова праця, переслідування та знищення ромів на теренах 

окупованої України під час Другої світової війни.  

Секція 4. Художні та літературні роботи учнів, присвячені Голокосту.  

 

17–19 травня 2013 р. 

В Пущі-Водиці, в рамках міжнародного проекту «Захист та меморіалізація 

місць масових поховань євреїв України періоду Другої світової війни», відбувся 

перший семінар для вчителів «Захистимо пам’ять». Під час семінару вчителями 

було заслухано лекції співробітників Українського центру вивчення історії 

Голокосту. Крім того були проведені і тренінги, які мали на меті навчити 

учасників семінару безпосередньо працювати з джерелами вивчення історії 

Голокосту 

 

Червень 2013 року 

 

Були видані: № 2 (34) інформаційно-педагогічного бюлетню «Уроки 

Голокосту» 

http://holocaust.kiev.ua/news/2013_02_small.pdf  
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та № 1 (11) наукового часопису «Голокост і сучасність. Студії в Україні та 

світі» 

http://holocaust.kiev.ua/news/chasopis_2012_11.html  

 

2-3 червня 2013 року  

Відбулась наукова студентська конференція «Історія Голокосту та пам’ять 

про нього». Було заслухано доповіді студентів на трьох сесіях. Перша сесія 

присвячена міжвоєнному періоду в житті єврейських громад України. Друга 

сесія стосувалась самої історії Голоксту, а на третій сесії обговорювався стан 

історичної пам’яті про Голокост як в Україні, так і в інших країнах. 

 

14-16 червня 2013 року  
Був організований семінар для учнів з Волині та Галичини в рамках проекту 

«Захист та меморіалізація місць масових поховань євреїв України періоду 

Другої світової війни». В ході даного семінару учням були прочитані лекції як з 

загальної історії Голокосту так і з регіональної історії. 

 

Липень 2013 року 

 

30 червня – 5 липня 2013 року  

В Полтаві відбувся семінар-школа для вчителів з України, Білорусі та Молдови. 

В ході цього семінару детальніше обговорювались особливості Голокосту в 

Україні та інших європейських країнах, єврейський Рух Опору, а також доля 

неєврейських жертв Другої світової війни. Крім цього вчителі пройшли тренінг, 

який стосувався роботи з відеоджерелами та збиранням джерел з усної історії. 

 

Серпень 2013 року 

 

18-23 серпня 2013 року 

В музеї «Будинок Ванзейської конференції» (м. Берлін) відбувся Третій  

науково-методичний семінар для студентів та науковців. В ході роботи акцент 

робився на вивченні джерел з історії Голокосту в Європі та Україні. Крім цього 

були проведені екскурсії по пам’ятним місцям Берліну, пов’язаними з історією 

Німеччини часів нацистського режиму. 

 

Вересень 2013 року 

 

Український центр вивчення історії Голокосту спільно з єврейською громадою 

м. Луцька відкрили виставку «Єврейські діти України – жертви Голокосту», 

що протягом двох місяців експонується в приміщенні громади. Ця виставка 

http://holocaust.kiev.ua/news/chasopis_2012_11.html


була створена завдяки зусиллям голландського Музею «Анна Франк» та 

Українського центру вивчення історії Голокосту і протягом 2003-2009 років 

була представлена в багатьох містах України. 

 

Жовтень 2013 року 
 

Українським центром вивчення історії Голокосту було видано збірник 

документів, матеріалів та спогадів «Переслідування та масові вбивства ромів 

на теренах України у часи Другої світової війни» (упорядник – М. І. Тяглий) 

 

7-9 жовтня 2013 року  

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» спільно з Українським 

центром вивчення історії Голокосту провели обласний навчально-практичний 

семінар «Права людини в міжнародній політиці». У його роботі взяли участь 19 

учителів історії і правознавства міста та області. Знайомство з теоретичним 

матеріалом під час семінару чергувалося з практичними заняттями. 

 

Листопад 2013 року 

 

3-13 листопада 2013 року 

Український центр вивчення історії Голокосту провів Восьмий щорічний 

науково-методичний семінар для вчителів історії в Меморіалі Яд-Вашем. В 

семінарі взяли участь 23учасника з України, Білорусі та Молдови. Це були 

викладачі історії та суспільних дисциплін середніх та вищих навчальних 

закладів.  

 

Грудень 2013 року 

 

7-13 грудня 2013 року 

Відбувся Шостий щорічний науково-методичний семінар для вчителів історії 

«Історія Голокосту на теренах Західної України та Польщі». Захід пройшов за 

підтримки Державного музею Майданек і Центру міської історії Центрально-

Східної Європи. Учасники семінару прослухали ряд лекцій присвячених історії 

Голокосту в Західній Україні та Польщі, а також відвідали меморіальні місця у 

Львові, Любліні, Замосці та Травніках, а також меморіали на території 

колишніх таборів смерті Майданек, Собібор та Белжец. 

 

 

 

 



 

20-21 грудня 2013 року 

В Києві було проведено останній в 2013 році семінар в рамках проекту 

«Захистимо пам’ять: захист та меморіалізація місць масових поховань євреїв 

України періоду Другої світової війни». Під час роботи семінару учні та вчителі 

з Волинської та Львівської областей презентували дослідницькі та 

просвітницькі проекти. 

  


