
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ ФОНД 

«ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ» 

 

ПРОГРАМА  

наукової конференції 

Картографія нацистської окупації України: реконструкція подій, документування досвіду, 

позначення місць пам’яті 

23 травня 2013 року, Інститут історії України НАНУ, м. Київ, вул. Грушевського, 4, зал засідань 

2-й поверх 

Попередня програма 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції 

10.00 - 10.30 – Вітальне слово  

Валерій Смолій, академік, директор інститут історії України НАНУ  

Ігор Лушніков, голова правління МГО «міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність» 

10.30 – 12.00 Калькуляція злочину, позначення місць пам’яті 

Модератор: Тетяна Пастушенко 

Фаїна Винокурова (кандидат історичних наук, заступник директора Державного архіву  

Вінницької області) 

Місця скорботи: проблема історичної реконструкція подій німецько-румунської окупації 1941 – 

1944р. та меморіалізація Голокосту на теренах Вінницької області 

 

Любов Легасова, Марина Шевченко (Меморіальний комплекс «Національний музей історії 

Великої вітчизняної війни 1941 -1945 років») 

Донесення поліції безпеки та СД про ситуацію в генеральній окрузі Київ (1942-1943 рр.) як 

джерело історії повсякденного життя мешканців столиці України 

 

Михайло Тяглий (співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту) 

Картографія геноциду ромів (циган) окупованої за часи Другої світової війни території України 

та проблеми сучасного стану увічнення пам’яті жертв 



 

Марина Дубик (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії 

України НАНУ) 

Матеріали Надзвичайної державної комісії: межі достовірності історичного джерела 

 

Наталія Кашеварова (кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії 

України НАНУ)  

Нацистські дослідження “східного простору” за документами Оперативного штабу Розенберга 

(1940–1945): досвід джерелознавчого дослідження 

 

Дискусія, обговорення 

 

12.00 – 12.30 кава–брейк  

 

12.30 – 14.00 Повсякдення окупації: документування досвіду, вивчення практик 

виживання  

Модератор: Тетяна Пастушенко 

Петро Брицький (доктор історичних наук, професор Чернівецького національного 

університету)  

Румунська влада на Буковині 1941–1944 рр.: свідчення архівних документів, спогади очевидців, 

місця пам’яті 

 

Микола Боровик (кандидат історичних наук, доцент Національного університету імені Тараса 

Шевченка) 

Колаборація і колаборанти в автобіографічній пам’яті населення України: дискурсивний аспект 

 

Володимир Гінда (кандидат історичних наук, журналіст 5 каналу)  

Жіночий досвід окупації: проституція як один із засобів виживання 

 

 



Ірина Азарх (молодший науковий співробітник інституту історії України НАНУ) 

Повсякденне життя сільського населення під час нацистської окупації за матеріалами 

Державного архіву Чернігівської області 

 

Володимир Горенок, Дмитро Синиця (учасники проекту збереження історичної пам’яті про 

місця примусової праці під час нацистської окупації України) 

Магдалинівці в роки окупації 1941-1943 р.: реконструкція подій та збереження місць пам’яті  

Дискусія, обговорення  

 

14.00 – 15.00 перерва на обід 

 

15.00 – 16.30 Пам'ять про нацистську окупацію, історіографія, меморіалізація  

Модератор: Тетяна Пастушенко 

Людмила Суковата (Голова Рівненського осередку  МГО МФ  "Взаєморозуміння і 

толерантність ) 

Реалізація проектів по збереженню історичної пам’яті в Рівненській області 

 

Святослав Ситай (спеціаліст проекту по збереженню історичної пам’яті Рівненського осередку 

МГО МФ  "Взаєморозуміння і толерантність)  

Криваві жорна війни: Трудова повинність на Рівненщині 1941-1944 роках. Спогади, документи, 

факти 

 

Ростислав Пилявець (кандидат історичних наук, науковий співробітник Українського 

інституту національної пам’яті) 

Корюківська трагедія 1943 року в історичному та меморіальному просторі 

 

Вікторія Яременко (кандидат історичних наук, науковий співробітник Українського інституту 

національної пам’яті) 

Спалені села України (1941–1944): історіографічний аспект проблеми 

 



Віталій Ґедзь, Валентина Смірнова (Меморіальний комплекс «Національний музей історії 

Великої вітчизняної війни 1941 -1945 років») 

«На згадку про Київ»: колекція фотографії з армійського альбому солдат Вермахту як джерело з 

історії столиці України 

 

Катерина Сімонова (аспірант Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 

керівник проекту "Живі свідки історії" БФ "Світло серця", м. Луганськ) 

Досвід збереження історичної пам'яті про нацистську окупацію України: встановлення 

меморіальних знаків та запис спогадів очевидців 

 

Кава-брейк 16.30 – 17.00 

17.00 – 18.00 завершальна дискусія. обговорення 


