Посольство
Держави Ізраїль
в Україні

Український центр
вивчення історії
Голокосту

до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
Дев’ятий щорічний круглий стіл
«Українське суспільство і пам'ять про Голокост:
наукові та освітні аспекти»
Дата: 27 січня 2016 р.
Місце: Київ, Goethe-Institut (вул. Волоська, 12/4, 4 пов.)

Програма
09.00–10.00

Реєстрація

10.00–10.45

Відкриття. Вступне слово:
 Український центр вивчення історії Голокосту
 Goethe-Institut в Україні
 Посольство Держави Ізраїль в Україні
 Посольство Німеччини в Україні
 Міністерство освіти і науки України
 Український інститут національної пам'яті
 Меморіальний комплекс «Національний Музей історії України у Другій світовій
війні»
 Громадський комітет для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру

11.00–12.30

Сесія I. Студії з історії Голокосту та інших геноцидів в Україні: проблема інтеграції в
загальнонаціональний історичний контекст.
Модератор: Михайло Тяглий, відповідальний редактор наукового часопису «Голокост і
сучасність. Студії в Україні і світі» (м. Київ)
Виступи:
Анатолій Подольський, к.і.н., керівник Українського центру вивчення історії Голокосту
(м. Київ)
Дисертаційні дослідження з історії Голокосту в Україні (2013–2015 рр.): проблеми,
тенденції та перспективи.
Гелінада Грінченко, д.і.н., професор кафедри українознавства ХНУ ім. В. Каразіна
(м. Харків)
Усні історії про Голокост в Україні та особливості їх інтерпретацій (за матеріалами
студентських есеїв).
Артем Харченко, к.і.н., доцент НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)
«Канон» студій про геноциди і українські особливості.
Марина Дубровіна, співзасновник Modern UA, режисер проекту (м. Київ)
Стів Вебер, президент Асоціації "Емануїл"
Документальний проект. Презентація фільму «Праведники світу. Київ».
Дискусія

12.30-13.00

Перерва на каву

13.00–14.30

Сесія II. Викладання історії Голокосту як складової частини історії України:
проблеми та перспективи.
Moдератор: Анатолій Подольський, к.і.н., керівник Українського центру вивчення історії
Голокосту (м. Київ)
Виступи:
Віталій Бобров, координатор освітніх програм УЦВІГу (м. Київ)
Перспективи освітніх заходів для вчителів: на прикладі аналізу форм оцінювання деяких
проектів УЦВІГ.
Євген Мороз, вчитель історії (м. Миколаїв)
Пошукова робота як один з методів викладання (на прикладі учнівської діяльності за
темою «Праведники народів світу на Миколаївщині»).
Надія Уфімцева, координатор освітніх проектів Євразійського єврейського конгресу
(м. Київ)
Викладання історії Голокосту на пострадянському просторі (досвід роботи програми ЄАЄК
«Толерантність – уроки Голокосту»).
Михайло Тяглий, відповідальний редактор наукового часопису «Голокост і сучасність.
Студії в Україні і світі» (м. Київ)
Пам'ять про геноцид ромів в Україні: освітня складова.
Дискусія

14.30–15.00

Перерва на каву

15.00–16.15

Сесія III. Історична пам'ять про Голокост та інші геноциди в Україні. Проблема
включення в національну модель пам'яті.
Модератор: Тамара Вронська, д.і.н., Інститут історії України НАН України (м. Київ)
Виступи:
Петро Долганов, к.і.н., Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне)
Формування та імплементація меморіального законодавства України у сфері вшанування
пам’яті жертв геноцидів і подолання їх наслідків (на прикладі законодавчих норм 20142015 років).
Тетяна Пастушенко, к.і.н., старший науковий співробітник Інституту історії України
НАНУ (м. Київ)
Пам’ять про жертви Голокосту в контексті нових українських традицій вшанування кінця
Другої світової війни в Європі.
Віталій Нахманович, провідний науковий співробітник Музею історії м. Києва,
відповідальний секретар Громадського комітету «Бабин Яр» (Київ)
Меморіальний парк «Бабин Яр – Дорогожицький некрополь» між українською та світовою
візіями.
Дискусія

16.30–16.45

Підведення підсумків. Закриття Круглого столу.

16.45–17.00

Перерва на каву

17.00–17.45

Вистава «Валіза» (М. Сікорська-Міщук). Театральний колектив «Наш театр».

17.45–18.00

Перерва

18.00–20.30

На запрошення Goethe-Institut - показ документального фільму «Прощавайте, пане
Шварц» («Торішній сніг»). Дискусія з режисеркою п. Яель Реувені
(Ізраїль/Німеччина).

