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ПОРЯДОК РОБОТИ

9-30 – 10-00 Реєстрація учасників (Міжнародний Соломонів

університет, вул. Громадянська 22/26).

10-00 – 10-30 Відкриття конференції.

10-30 – 13-00 Робота секцій.

13-00 – 13-30 Перерва, кава-брейк.

13-30 – 17-00 Робота секцій.

Регламент роботи:

доповідь – до 25 хвилин

обговорення – до 15 хвилин

Робочі мови: українська, російська, польська.

Відкриття конференції

Головуючий: Юрій Радченко

Засідання секції «Дослідження, вивчення та комеморація

історії Другої світової війни»

Модератор: Костянтин Бондар
Анатолій Подольський (к.і.н., Український центр вивчення історії

Голокосту)

Становлення сучасних наукових студій з проблематики злочинів

тоталітарних режимів в Україні: спроби осмислення (на прикладі історії

Голокосту).



Tomasz Stryjek (Ph.D, Instytut studiów politycznych Polskiej akademii nauk)

Pamięć o  II  wojnie światowej i  komunizmie oraz polityka państw wobec niej  w

procesie rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej (Litwa,

Łotwa, Estonia, Chorwacja, Serbia, Polska, Ukraina) na początku XXI w.

Максим Гон (д.п.н., професор, Рівненський державний гуманітарний

університет)

Візуальна комеморація по-рівненськи (на прикладі різночитання

історичної спадщини газети «Волинь»).

Emil Majuk (Stowarzyszenie Panorama Kultur, Ośrodek «Brama Grodzka – Teatr

NN»)

Wzajemna pomoc podczas konfliktu polsko-ukraińskiego w latach

czterdziestych XX wieku. Doświadczenia projektu «Pojednanie przez trudną

pamięć: Wołyń 1943».

Микола Боровик (к.і.н., доцент, Київський національний університет імені

Тараса Шевченка)

«Колаборація і колаборанти в повсякденному сприйнятті мешканців

України (на матеріалах усноісторичного проекту «Україна в роки Другої

світової війни: повсякденний досвід виживання»).

Дворкін Ігор (к.і.н., Центр дослідження міжетнічних відносин Східної

Європи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний

інститут»)

Висвітлення окупаційного режиму в Україні в роки Другої світової війни

на сторінках сучасних узагальнюючих праць з історії України.

Засідання секції «Українські контексти колаборації та Опору у

Другій світовій війні»

Модератор: Анатолій Подольський
Ярослав Кіт (Ph.D, Інститут релігії і суспільства Українського

католицького університету)

Антропологія війни: погроми на Львівщині в липні 1941 р.



Олександр Марінченко (аспірант, Дніпропетровський національний

університет імені Олеся Гончара)

Співучасть колаборантів у злочинах проти військовополонених євреїв у

таборах окупованої України (літо–осінь 1941 р.).

Наталія Івчик (к.і.н., Рівненський державний гуманітарний університет)

Геноцид дітей: варіативність поведінки колаборантів у час Голокосту.

Елена Дьякова (к.и.н., доцент, Харьковский национальный педагогический

университет имени Григория Сковороды)

Участие евреев в харьковском Движении Сопротивления.

Александр Круглов (к.ф.н., Центр «Ткума»)

Участие украинских националистов в деятельности немецких

карательных органов (на примере зондеркоманды 4а).

Юрий Радченко (к.и.н., Центр исследования межэтнических отношений

Восточной Европы)

«Нами было…доставлено к месту расстрела…15 женщин и 10 детей»:

Ukrainische Hilfspolizei и Холокост на территории генерал-бецирка

Чернигов, 1941–1943 гг.

Пономаренко Роман (к.и.н., общественный исторический проект «Судьбы

России, Украины и Европы в первой половине ХХ века»)

От Днепропетровщины до Будапешта: формирование отдельных воинских

частей из украинских фольксдойче в войсках СС.

Михайло Мартиненко (студент, Київський національний університет

імені Тараса Шевченка)

Ставлення українських націоналістів до євреїв у міжвоєнній

націоналістичній пресі.


