
ХV щорічний круглий стіл

«УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
І ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ:  

НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ АСПЕКТИ» 
до Міжнародного дня пам’яті  

жертв Голокосту

Український центр 
вивчення історії  

Голокосту

Український центр вивчення історії Голокосту  
та Goethe-Institut в Україні запрошують  

на ХV щорічний круглий стіл

«УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  
І ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ:  

НАУКОВІ ТА ОСВІТНІ АСПЕКТИ»

27 січня 2022 року у Міжнародний день пам’яті жертв Голо-
косту в Німецькому культурному центрі Goethe-Institut в Україні 
відбудеться ХV круглий стіл «Українське суспільство і пам’ять про 
Голокост: наукові та освітні аспекти».

До участі запрошені провідні науковці, освітяни, громадські 
діячі та офіційні особи. Цього року знову, на превеликий жаль, 
немає змоги провести круглий стіл у формі «живого» спілкування 
через продовження пандемії COVID-19. Роботу трьох секцій – до-
слідницької, освітньої та меморіальної – буде висвітлено під час 
онлайн-трансляції на офіційних сторінках УЦВІГ і Goethe-Institut 
у Фейсбук.

Організаторами ХV круглого столу виступають Український 
центр вивчення історії Голокосту та Goethe-Institut в Україні. На-
гадаємо, у 2005 році Генеральна асамблея ООН ухвалила Резолю-
цію №60/7, в якій проголосила 27 січня Міжнародним днем пам’я-
ті жертв Голокосту. Резолюція акцентує на важливості освітньої 
та просвітницької роботи для того, щоб вивчити уроки Голокосту 
та запобігти проявам ненависті, фанатизму, расизму та упере-
джень 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/



10:00–10:50 Урочисте відкриття. Привітання почесних гостей
 Фабіан Мюльталер (директор Goethe-Institut  
 в Україні)  
 Анатолій Подольський (директор Українського  
 центру вивчення історії Голокосту)  
 Мелінда Сіммонс (Посол Великої Британії в Україні) 
 Йоав Бистрицьки (заступник Посла Держави  
 Ізраїль в Україні)  
 Катарина Шаупп-Карманн (перший секретар,  
 начальник відділу культури посольства  
 Федеративної Республіки Німеччина в Україні) 
 Антон Дробович (голова Українського  
 інституту національної пам’яті) 
 Юрій Савчук (директор Національного музею  
 історії України в Другій світовій війні)
 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ

Модерує Анатолій Подольський,  
к. і. н., директор УЦВІГ (Київ)

• Відеопрезентація видання Чернівецького музею історії та  
культури євреїв Буковини «Піжмурки зі смертю»

11:00–12:30 Вшанування 80-х роковин трагедії Голокосту  
 в Україні: підсумки, виклики на майбутнє
 Катарина Шаупп-Карманн (перший  
 секретар, начальник відділу культури посольства 
 Федеративної Республіки Німеччина в Україні) та  
 Анатолій Подольський (директор  
 Українського центру вивчення історії Голокосту)   
 Проєкт «80 каменів спотикання для Києва»
 Катерина Cеменюк (кураторка платформи  
 культури пам’яті «Минуле / Майбутнє / Мистецтво»)  
 та Оксана Довгополова (д. ф. н., проф.  
 кафедри філософії Одеського національного  
 університету імені І. І. Мечникова)  
 Проєкт «Минуле / Майбутнє / Мистецтво» 
 Матіас Ріхтер (керівник проєкту,  
 представник Єврейської громади  
 м. Дюссельдорф) та  
 Микола Кушнір (локальний координатор  
 проєкту в Буковині, директор Чернівецького  
 музею історії та культури євреїв Буковини)  
 Проєкт «80 років.орг»

Модерує Ірина Славінська,  
виконавча продюсерка Радіо Культура,  

перекладачка, письменниця, журналістка
• Свєта Кундіш, співачка, єврейська канторка  
Презентація міжнародного театрально-музичного проєкту 
«Наш спів для Бабиного Яру»

12:50–13:20 Виклики і досвід меморіалізації  
 простору Бабиного Яру з нагоди  
 80-х роковин трагедії
 Тетяна Пастушенко (к. і. н., старша наукова  
 співробітниця Інституту історії України НАН  
 України, м. Київ)
 Антон Дробович (к. ф. н., голова Українського  
 інституту національної пам’яті, м. Київ)

Модерує Анатолій Подольський,  
к. і. н., директор УЦВІГ (Київ)

• Відеопрезентація нових видань видавництва «Дух і літера»

13:30–15:00 Студії з історії Голокосту і геноциду ромів  
 в Україні як складова вивчення історії  
 Другої світової війни
 Михайло Тяглий (історик, науковий  
 співробітник УЦВІГ, м. Київ) 
 Чинники ескалації антиромського насильства  
 у зоні німецької окупації України (1942 р.)
 Наталя Івчик (к. і. н., викладачка Рівненського  
 державного гуманітарного університету,  
 співробітниця ГО «Мнемоніка», м. Рівне) 
 Стать як мішень: гендерне насилля  
 у час Голокосту в Україні
 Олександр Пастернак (старший науковий  
 співробітник науково-експозиційного відділу  
 соціогуманітарних складників війни  
 Національного музею історії України у Другій  
 світовій війні, м. Київ)  
 Голокост в Україні. Проєктні ініціативи  
 Національного музею історії України  
 у Другій світовій війні
 Тетяна Пастушенко (к. і. н., старша наукова  
 співробітниця Інституту історії України НАН  
 України, м. Київ) та Володимир Бірчак (керівник  
 академічних програм Центру досліджень  
 визвольного руху, м. Київ) 
 Сирецький табір у світлі документів з архіву  
 Служби безпеки України

Модерує Віталій Нахманович,  
провідний науковий співробітник  

Музею історії міста Києва

• Відеопрезентація видання УЦВІГ «(Не)дитячі історії:  
помічник для роботи з виставкою»

15:10–16:40 Досвід неформальної освіти в освіті  
 формальній. Як забезпечити системність,  
 якість та наступність освіти про Голокост? 
 (досвід найуспішніших кейсів)
 Ірина Фрідман (учителька-методистка,  
 заступниця директора НВК №141 «ОРТ» м. Києва) 
 Кейс власного авторського курсу, а також  
 упровадження освітніх програм у навчальному  
 закладі
 Елла Ситник (учителька-методистка,  
 «Відмінник освіти», нагороджена нагрудним знаком  
 МОН України «Василь Сухомлинський»,  
 членкиня Всеукраїнської асоціації викладачів історії  
 та суспільних дисциплін «Нова Доба») 
 Кейс регулярної методичної роботи з вчителями  
 в рамках підвищення кваліфікації
 Леся Юрчишин (учителька історії  
 і правознавства Новопечерської школи м. Києва,  
 переможниця премії Global Teacher Prize Ukraine  
 2020 в номінації «Вчитель громадянської освіти») 
 Кейс викладання теми в розрізі  
 міждисциплінарного підходу, бінарних уроків  
 та суміжних дисциплін

Модерує Ольга Лімонова,  
вчителька історії і правознавства НВК Ерудит м. Києва,  

координаторка проєктів формальної освіти УЦВІГ 
• Відеопрезентація видань Національного музею історії України 
в Другій світовій війні 

16:50–17:00 Урочисте закриття


