
Освітній курс з історії вивчення Голокосту 

 

З 27 по 29 травня у Києві пройшов І етап освітнього курсу «Геноцид євреїв 

Європи: історична перспектива та підходи до вивчення», у якій брали участь 

студентки історичного факультету Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди 1 та 4 курсу Булгакова Владислава та 

Гуйванюк Аліна.  

Всього було запрошено 15 учасників, серед них студенти, магістри, 

аспіранти та кандидати історичних наук. Вікова категорія аудиторії  з 18 до 33 

років. На конференцію з’їхались учасники з різних куточків країни: Тернопіль, 

Львів, Харків, Миколаїв, Чернівці, Кривий Ріг, Київ, тощо, але незважаючи на 

різницю у віці та інші фактори, всі швидко порозумілися між собою, оскільки 

нас  об’єднувала одна спільна тема – вивчення історії Голокосту в період 

Другої світової війни.  

Конференцію відкривав А. Подольский – директор українського центру 

вивчення історії Голокосту, Н. Уфімцева – викладач Києво-Могиляньскої 

академії, Віталій Бобров – кандидат історичних наук, модератор. Також 

поважним гостем був Мартін Граф – посол Німеччини в Україні.  

 Перший день конференції видався дуже насиченим: учасники 

представляли власні наукові інтереси та дослідницькі роботи, прослухали 

лекцію щодо періодизації Голокосту, яку читав А. Подольский, та переглядали 

фільм «Торішній сніг», який супроводжувався дискусією по закінченню.  

 Другий день конференції – був практичний.  Зранку учасники прослухали 

лекцію «Особливості меморіалізації», а вже через декілька годин мали 

можливість використати набуті знання у ході дослідження місць пам’яті: 

меморіального комплексу «Биківнянські могили», «Бабин Яр» та Національний 

музей історії України у Другій Світовій війні. До екскурсій приєднався і пан 

Граф, який був надзвичайно зацікавлений відвіданням даних місць, незважаючи 

на те, що він бував там і раніше. Другий день наукового семінару закінчився 

аналізом та висловленням власних вражень стосовно відвіданих місць-

пам’яток.  



 Третій день був заключним. Учасники прослухали лекції, які проводили 

Михайло Тяглий «Механізм «остаточного розв’язання»,  «Інші жертви нацизму: 

політика щодо ромів» та Тетяна Пастушенко «Інші жертви нацизму – 

примусові працівники та військовополонені». В решті-решт, були підведені 

підсумки, всі учасники отримали домашнє завдання, та книжки, за допомогою 

яких мають ретельніше вивчити тему.  

 Учасники були знайомі між собою лише декілька днів, але завдяки 

ретельно спланованим заходам організаторів була змога поспілкуватися між 

собою, розповісти про власні теми досліджень з даної теми, поділитися 

досвідом. 

На цьому освітній курс не завершився. Далі нас чекають дистанційна 

частина, та зустріч у Берліні, яка  відбудеться у серпні 2016 року.  

Студентки історичного факультету  

Гуйванюк А. (1 курс), Булгакова В. (4 курс). 

 


