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10.00 – 10.30   Відкриття конференції. 
10.30 – 12.30   Наукові доповіді. Дискусія 
 
Сесія 1. Ідеологічні засади пропаганди окупаційного періоду та її зв'язок з 
міжнаціональними  відносинами  та „ єврейським питанням” на теренах України  
(ведучій А. Подольський) 
 
Черняков Борис, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи 
України (Київ)  
Окупаційна преса в Україні та пропаганда як засіб духовного поневолення 
Гриневич Владислав, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (Київ)  
Антисемітські настрої в українському суспільстві напередодні нацистської окупації  
Бeркгоф Карел, Ph.D. (Hist.), науковий співробітник Центру з вивчення Голокосту і геноциду, 
Амстердамський університет (Нідерланди). 
Антисемітизм в українськомовних виданнях у райхскомісаріаті “Україна”.  
Дерейко Іван, молодший науковий співробітник Відділу історії України періоду Другої 
світової війни Інституту історії України НАН України. 
Антисемітизм як основа політичної підготовки місцевої поліції в райхскомісаріаті „Україна”.  
 
12.30 – 13.30   Обід 
13.30 – 15.00   Наукові доповіді. Дискусія 
 
Сесія 2. Методика дослідження організаційних та змістовних аспектів окупаційних 
періодичних видань у контексті пропаганди з “ єврейського питання”. Джерела з 
проблематики (ведучій В. Гриневич).   
  
Подольський Анатолій, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, керівник Українського центру 
вивчення історії Голокосту (Київ)  
Відображення проблематики антиєврейської нацистської пропаганди в сучасній української і 
зарубіжної історіографії: коло проблем та різноманітність підходів   
Нахманович Віталій, відповідальний секретар Громадського комітету „ Бабин Яр”  (Київ)  
Деякі методологічні аспекти дослідження ЗМІ часів окупації. 
 



Артур Фредекінд, науковий співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту 
(Київ).  
Людина і документи. Психологічні аспекти досліджень нацистської ідеології 
  
15.00 – 15.30   Перерва на каву 
15.30 – 16.00   Наукові доповіді. Дискусія 
 
Смілянська Юлія, науковий співробітник Українського центру вивчення історії Голокосту 
(Київ)  
Презентація проекту Українського центру вивчення історії Голокосту «Антисемітські 
доктрини в пропаганді на окупованій Україні: зони військової та цивільної німецької 
адміністрації, Трансністрія»  
 
16.00 – 17.30    Круглий стіл „Методика фіксації та вивчення антисемітської пропаганди в ЗМІ 
окупованої нацистами України” (ведучі Ю. Смілянська, М. Тяглий) 

 
22 лютого 

 
10.00 – 12.30   Наукові доповіді. Дискусія 
 
Сесія 3. „ Єврейське питання” у рецепції ЗМІ у регіонах України: загальні та особливі риси. 
Ефективність антиєврейської пропаганди (ведучій А. Фредекінд).  
 
Титаренко Дмитро, кандидат історичних наук, доцент, старший викладач кафедри історії 
України і філософії права Донецького юридичного інституту МВС України (Донецьк).  
Організація окупаційної періодичної печаті в зоні військової адміністрації.   
Винокурова Фаїна, кандидат історичних наук, заступник директора Державного архіву 
Вінницької області (Вінниця)   
Єврейське питання в окупаційних періодичних виданнях на території Вінницької області 
Ковба Жанна, кандидат історичних наук, доцент Національного технічного університету 
України «КПІ» (Київ) 
Українська окупаційна печать Східної Галичини як джерело вивчення подій Голокосту 
Гон Максим, кандидат історичних наук, докторант Київського національного університету 
будівництва і архітектури (Рівне)  
“Єврейське питання” в рецепції часопису “Волинь” (1941-1943 рр.) 
 
12.30 – 13.30   Обід 
13.30 – 14.30   Наукові доповіді. Дискусія  
 
Сесія 3 (продовження) 
Тяглий Михайло, аспірант Таврійського національного університету (Сімферополь – Київ) 
"Єврейське питання" та його роль в рецепції кримськотатарської окупаційної газети "Азат 
Кърым" 
Суровцев Олег, аспірант, асистент кафедри історії України Чернівецького національного 
університету (Чернівці) 
Антисемітська пропаганда румунської влади на шпальтах газети "Буковина" 
Гогун Олександр, докторант кафедри історії Східної Європи, університет ім. Гумбольдта 
(Берлін) 
Проблема ефективності нацистської антирадянської пропаганди та її антисемітського 
компоненту, 1941-1945.  
 
15.00 – 15.30   Перерва на каву 
15.30 – 17.00   Круглий стіл "Євреї в пропаганді окупаційного періоду – мета чи засіб?"  
(ведучі К. Беркгоф, А. Подольський)    
17.00    Закриття конференції 


