
ХVІ щорічний круглий стіл

«УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
І ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ:  
ДОСВІД СУЧАСНОЇ ВІЙНИ  

ПРОТИ УКРАЇНИ»

Український центр вивчення історії Голокосту, 
Goethe-Institut в Україні та транскордонний  

проєкт «Вчимося пам’ятати» запрошують  
на ХVІ щорічний круглий стіл

«УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  
І ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ:  

ДОСВІД СУЧАСНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ»

27 січня 2023 року в Міжнародний день пам’яті жертв Го-
локосту відбудеться ХVІ круглий стіл «Українське суспільство і 
пам’ять про Голокост: досвід сучасної війни проти України». 

Місце проведення: конференц-зала Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України 
(м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8, кім. 202), початок о 10:00.

Цьогорічний круглий стіл «Українське суспільство і пам’ять 
про Голокост» проходитиме в умовах повномасштабної війни, 
розв’язаної проти нашої держави російською федерацією. 
Тож акценти всіх доповідей і обговорень продиктовані часом 
і об’єктивними обставинами. У фокусі, як завжди, питання 
вшанування пам’яті жертв Голокосту, найсучасніші дослі-
дження і освітні методики в цій царині, протидія дискриміна-
ції, антисемітизму, ромофобії, будь-яким проявам геноциду. 
До участі традиційно запрошені провідні науковці, освітяни, 
громадські діячі та офіційні особи. 

Організаторами ХVІ круглого столу виступають Україн-
ський центр вивчення історії Голокосту, Інститут політич-
них і етнонаціональних досліджень імені І.  Ф.  Кураса НАН 
Украї ни, Goethe-Institut в Україні за підтримки транскордон-
ного проєкту «Вчимося пам’ятати» єврейської громади 
м. Дюссельдорф. Нагадаємо, у 2005 році Генеральна асамблея 
ООН приняла Резолюцію №60/7, в якій проголосила 27 січня 
Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Резолюція наго-
лошує на важливості освітньої та просвітницької роботи для 
того, щоб засвоїти уроки Голокосту та запобігти проявам не-
нависті, фанатизму, расизму й упереджень у майбутньому.

Український центр вивчення історії Голокосту
Адреса: Київ, 01011, вул. Генерала Алмазова, 8, кім. 109

Тел.:  +38 (044) 285-90-30
E-mail: uhcenter@holocaust.kiev.ua

Сайт: www.holocaust.kiev.ua 
https://www.facebook.com/uhcenter/
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10:00–10:40 Відкриття. Привітання почесних гостей
 Олег Рафальський (д. і. н., директор Інституту  
 політичних і етнонаціональних досліджень  
 імені І. Ф. Кураса НАН України, професор,  
 член-кореспондент НАН України, академік НАПН  
 України, заслужений діяч науки і техніки України) 

 Олександр Майборода (д. і. н., заступник  
 директора Інституту політичних  
 і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса  
 НАН України, член-кореспондент НАН України)

 Фабіан Мюльталер (директор Goethe-Institut  
 в Україні) 

 Ольга Розов (заступниця директора єврейської  
 громади м. Дюссельдорф) 

 Антон Дробович (к. ф. н., голова Українського  
 інституту національної пам’яті)

 Маттіас Ріхтер (керівник проєкту «Вчимося  
 пам’ятати», представник єврейської громади  
 м. Дюссельдорф)

 Людмила Рибченко (к. і. н., заступниця  
 директора Національного музею історії України  
 в Другій світовій війні)

 Максим Гон (д. п. н., професор Рівненського  
 державного гуманітарного університету)

 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ

Модерує Анатолій Подольський, к. і. н., директор УЦВІГ,  
провідний науковий співробітник Інституту політичних  

і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

10:40–11:00 Перерва на каву

11:00–12:00 Доповідь і дискусія
 Оксана Довгополова (д. ф. н., професорка  
 кафедри філософії Одеського національного  
 університету імені І. І. Мечникова, кураторка  
 платформи культури пам’яті «Минуле / Майбутнє /  
 Мистецтво»)  
 «Взаємні віддзеркалення “остаточних рішень”:  
 пам’ять про Голокост в оптиці  
 російсько-української війни» 

Модерує Петро Долганов,  
к. і. н., редактор відділу рецензій міжнародного  

інтелектуального часопису «Україна Модерна»,  
доцент кафедри педагогіки й освітніх інновацій  

Рівненського обласного інституту  
післядипломної педагогічної освіти

12:00–12:30 Перерва на каву

12:30–14:30 Сесія «Пам’ять і досвід війни, що триває»
 Анна Яценко (співзасновниця та голова  
 правління ГО «Після тиші»)  
 «Виклики війни і публічна історія: досвід  
 “Після тиші”»

 Артем Харченко (к. і. н., викладач  
 Національного технічного університету  
 «Харківський політехнічний iнститут»)  
 «Викладання історії Голокосту в умовах російської  
 агресії: досвід, студенти, формат роботи»

 Юрій Радченко (к. і. н., директор Центру  
 дослідження міжетнічних відносин  
 Східної Європи, викладач Інституту   
 сходознавства та міжнародних відносин  
 «Харківський колегіум») 
 «Голокост у Харкові: “забуті” місця  
 та групи людей»

 Юрій Ніколаєць (д. і. н., провідний науковий  
 співробітник відділу політичної культури  
 та ідеології Інституту політичних  
 і етнонаціональних досліджень  
 імені І. Ф. Кураса НАН України) 
 «Історична пам’ять про Другу  
 світову війну: маніпуляції в умовах  
 російської агресії»

 Петро Долганов (к. і. н., редактор  
 відділу рецензій міжнародного  
 інтелектуального часопису «Україна  
 Модерна», доцент кафедри педагогіки  
 й освітніх інновацій Рівненського  
 обласного інституту післядипломної  
 педагогічної освіти) 
 «Проєкт “Подолання минулого” на сайті  
 часопису “Україна Модерна”: спроби  
 переосмислення історії Голокосту в контексті  
 російської агресії проти України»

Модерує Ольга Лімонова,  
координаторка УЦВІГ 

14:30–15:00 Закриття, підбиття підсумків


