Міністерство культури та інформаційної політики України
Національний музей Голодомору-геноциду
Інститут дослідження Голодомору
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фундація українського Голодомору-геноциду (Чикаго, США)
Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Запорізький національний університет
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Хмельницький торговельно-економічний коледж
Київського національного торговельно-економічного університету
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Світовий Конгрес Українців
Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса
Громадський комітет із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду
1932–1933 рр. в Україні
Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького

ІV Міжнародної науково-практичної конференції

«МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ У
ДОСЛІДЖЕННІ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ»

Київ
19 листопада 2020 року

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ІV Міжнародної науково-практичної конференції
«МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ
ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ»
СПІВГОЛОВИ:
Василенко Володимир, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий
співробітник Інституту дослідження Голодомору
Васильчук Геннадій, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи
Запорізького національного університету
Кочерга Микола, Президент Фундації українського Голодомору-геноциду (Чикаго, США)
Касянчук Сергій, директор Представництва Світового Конгресу Українців в Україні
Маркова Світлана, докторка історичних наук, доцентка, директорка Інституту дослідження
Голодомору
Марусик Тамара, докторка історичних наук, професорка, проректорка з науковопедагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
Очеретянко Віктор, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, ректор
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Патриляк Іван, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Сербин Роман, професор Квебекського університету у Монреалі (Канада)
Стасюк Олеся, кандидатка історичних наук, генеральна директорка Національного музею
Голодомору-геноциду
Філінюк Анатолій, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Білий Дмитро, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник
Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору
Гребінська Світлана, кандидатка економічних наук, директорка Хмельницького
торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного
університету
Мовчан Ольга, докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця
Інституту дослідження Голодомору
Марочко Василь, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, провідний науковий співробітник Інституту
дослідження Голодомору
Сергійчук Володимир, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії
світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
провідний науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору
Ратушняк Святослав, директор Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира Красицького
Шугальова Інна, кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка відділу історичних
досліджень Голодомору-геноциду
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ПОРЯДОК РОБОТИ
19 листопада 2020 р. (четвер)
конференц-зала Інституту дослідження Голодомору

930 – 1000 – реєстрація учасників конференції
1000 – 1200 – перше пленарне онлайн-засідання
1200 – 1230 – перерва
1230 – 1430 – друге пленарне онлайн-засідання
1400 – 1500 – перерва
1500 – 1700 – третє пленарне онлайн-засідання
РЕГЛАМЕНТ:
Доповідь – до 20 хвилин
Виступ – до 10 хвилин
Участь у дискусії – до 5 хвилин
Пропозиції – до 3 хвилин
Робочі мови конференції: українська, англійська
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ:
10:00 – 12:00
Лінк:
https://us02web.zoom.us/j/89135461684?pwd=MGtKODhYS2V5S0dNaFBuL2tIV
ThrZz09
пароль: 118958
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ:
12:30 – 14:30
Лінк:
https://us02web.zoom.us/j/87104737520?pwd=bVVaMloxcHNGVmQrNi9KVkJiO
UtsZz09
пароль: 449399
ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ:
15:00 – 17:00
Лінк:
https://us02web.zoom.us/j/82781081594?pwd=TlNMZ0dwcWFYdEVsQmtFUzQz
dmljdz09
пароль: 302358
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ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ: 1000 – 1200
Модератори:
Світлана Маркова, докторка історичних наук, доцентка, директорка
Інституту дослідження Голодомору
Аліна Карбан, кандидатка філологічних наук, завідувачка інформаційновидавничого відділу
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Вступне слово:
Світлана Маркова, докторка історичних наук, доцентка, директорка
Інституту дослідження Голодомору
Привітання:
Тамара Марусик, докторка історичних наук, професорка, проректорка з
науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Геннадій Васильчук, доктор історичних наук, професор, проректор з
наукової роботи Запорізького національного університету
Іван Патриляк, доктор історичних наук, професор, декан історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Анатолій Філінюк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка
НАУКОВІ ДОПОВІДІ:
Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор, провідний
науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору
Проблема визнання Голодомору: міжнародний та національний виміри
Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри історії світового українства Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник Інституту
дослідження Голодомору
Втрати вікових груп українського селянства під час Голодоморугеноциду
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Роман Теслюк, кандидат географічних наук, докторант Інституту
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, провідний
науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору
Складові демографічних втрат внаслідок Голодомору-геноциду
та їхній вплив на демографічну стійкість регіону
Андрій Козицький, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного
університету імені Івана Франка, старший науковий співробітник Інституту
дослідження Голодомору
Міждисциплінарні дослідження Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.:
проблеми та перспективи
Анатолій Філінюк, завідувач кафедри історії України Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор
історичних наук, професор
Місця пам’яті Голодомору на Хмельниччині та суспільне
переосмислення історії 1932–1933 рр.
Світлана Маркова, докторка історичних наук, доцентка, директорка
Інституту дослідження Голодомору
Українське парагромадянське селянське суспільство та його руйнація
в роки становлення комуністичного тоталітарного режиму:
історичний дискурс для учителів громадянської освіти

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ: 12.30 – 14.30
Модератори:
Інна Шугальова, кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка
відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду
Юрій Сазонов, провідний інженер з комп’ютерних систем Національного
музею Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору
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НАУКОВІ ДОПОВІДІ:
Василь Марочко, доктор історичних наук, професор, головний науковий
співробітник Інституту історії України НАН України, провідний науковий
співробітник Інституту дослідження Голодомору
Жертви Голодомору: соціально-антропологічний дискурс
Лариса Засєкіна, докторка психологічних наук, професорка, проректорка з
науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Волинського
національного університету імені Лесі Українки
Психологічні наслідки Голодомору 1932–1933: від травми до морального
зранення
Ольга Мовчан, докторка історичних наук, професорка, провідна наукова
співробітниця відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду
Інституту дослідження Голодомору
Стратегії виживання українців в умовах Голодоморугеноциду 1932–1933 рр.
Ганна Скорейко, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії
України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Способи виживання під час Голодомору: випробування і шанси (за
матеріалами усної історії)
Олеся Стасюк, кандидатка історичних наук, генеральна директорка
Національного музею Голодомору-геноциду
Методи роботи хлібозаготівельних бригад як інструмент вчинення
злочину геноциду в Україні
Вікторія Шупер, учениця Хмельницької гімназії № 1 імені Володимира
Красицького
Forced Holodomor-Genocide in the documents of Khmelnytskyi district party
committees for the period of 1932–1933
Ярослав Пірог, учень Хмельницької гімназії № 1 ім. В. Красицького
(керівниця Оксана Антонова – вчителька історії Хмельницької гімназії №1
імені Володимира Красицького)
How my family survived the Holodomor
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Надія Гончаренко, старша наукова співробітниця Інституту культурології
Національної академії мистецтв України
Висвітлення Голодомору в підручниках з історії України
протягом 1989–2019 років та декомунізація шкільної освіти
Роман Подкур, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАН України, провідний науковий співробітник
Інституту дослідження Голодомору
Джерела дослідження Голодомору-геноциду: міждисциплінарний,
інформаційний потенціал

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ: 15.00 – 17.00
Модератори:
Дмитро Білий, доктор історичних наук, професор, провідний
науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору
Юрій Сазонов, провідний інженер з комп’ютерних систем
Національного музею Голодомору-геноциду
НАУКОВІ ДОПОВІДІ:
Роман Сербин, професор Квебекського університету у Монреалі
(Канада)
Цілісний підхід для суцільного розуміння геноциду українців
Іван Романюк, доктор історичних наук, професор кафедри історії та
культури України факультету історії, права і публічного управління
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського
Листи селянства Вінниччини як німі свідки Голодомору-геноциду
1932–1933 рр.
Гледіс Анхеліка Васкес Зарате, аспірантка Університету Кадіса
(Іспанія)
Звуковий пейзаж Голодомору: прислухатися до звукової
пам’яті жертв
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Наталя Романець, докторка історичних наук, професорка,
професорка кафедри історії України та правознавства Криворізького
державного
педагогічного
університету,
провідна
наукова
співробітниця Інституту дослідження Голодомору
Санітарно-епідеміологічна ситуація на Дніпропетровщині
в умовах Голодомору 1932–1933 рр.
Валентина Борисенко, докторка історичних наук, професорка,
завідувачка відділу архівних наукових фондів рукописів та
фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології імені Максима Рильського НАН України
Невідоме свідчення про Голодомор у січні 1933 р.
з Дніпропетровщини
Дмитро Білий, доктор історичних наук, професор, провідний
науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору
Голодомор і процес деукраїнізації на Кубані у 1932–1933 рр.
Інна Шугальова, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу
історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження
Голодомору
Світоглядна філософія речників правди про Голодомор
у світі
Олександр Нікілєв, доктор історичних наук, професор кафедри
історії України Дніпропетровського національного університету
Колективізація і Голодомор 1930-х років у долі селянина
(на прикладі родини П. П. Кучерявого з Дніпропетровщини)
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Андрій Матвєєв, кандидат історичних наук, доцент, голова циклової
комісії суспільних дисциплін
Хмельницького
торговельноекономічного коледжу КНТЕУ, Галина Низенко, голова циклової
комісії
харчових
технологій
Хмельницького
торговельноекономічного коледжу КНТЕУ, викладачка-методистка, Наталя
Франків, викладачка-методистка циклової комісії харчових
технологій Хмельницького
торговельно-економічного
коледжу
КНТЕУ, Ольга Янюк, викладачка циклової комісії харчових
технологій Хмельницького
торговельно-економічного
коледжу
КНТЕУ
«Їдло» українських селян у період Голодомору 1932–1933 рр.:
страви, що рятували українців
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ,
ПРАВОВІ, ДЕМОГРАФІЧНІ, МОРАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ТА ПРОЛОНГОВАНІ
НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ 1932–1933 РР. В
УКРАЇНІ
Тетяна Швидченко, кандидатка історичних наук, заступниця
директора Інституту дослідження Голодомору
Боротьба за незалежність України (1917–1921 рр.)
Віталій Лозовий, доктор історичних наук, професор, головний
науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного
інституту стратегічних досліджень
Спроби вирішення продовольчої проблеми у період
Української Держави (1918 р.)
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Олександр Комарніцький, доктор історичних наук, доцент,
професор кафедри
історії України
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка,
Документи державних та відомчих архівів України про
опозиційні настрої студентів педагогічних закладів вищої освіти
у 20–30-ті рр. ХХ ст.
Ніна Лапчинська, заслужена працівниця культури України, старша
наукова співробітниця Інституту дослідження Голодомору
Міждисциплінарний підхід у дослідженні навмисного
створення для української національної групи життєвих умов, які
розраховані на часткове її фізичне знищення
Олександр Ігнатуша, доктор історичних наук, професор, професор
кафедри історії України Запорізького національного університету
Релігійне життя голодного 1933-го: всеукраїнські тенденції та
запорізькі реалії
Артур Михайлик, кандидат історичних наук, доцент, докторант
кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
Репресії проти Римо-Католицької церкви на Поділлі в 1920–
1930-х роках
Олег Пасічник, кандидат історичних наук
Штучний масовий голод 1921–1923: конфіскація церковного
майна у релігійних громад Римо-Католицької Церкви на Поділі
Ганна Капустян, докторка історичних наук, професорка кафедри
теорії, історії держави та права Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського
Колізійна боротьба за долю НЕПу у колах вищого партійнодержавного керівництва (за матеріалами стенограм пленумів ЦК
ВКП (б) 1928–1929рр.)
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Леонід Прус, кандидат сільськогосподарських наук, директор Філії
Донецького національного університету імені Василя Стуса
Насильницька колективізація сільського господарства як складова
терору голодом на селі у роки Голодомору 1932–1933 років
Сергій Білошицький, доктор політичних наук, доцент, доцент
кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Штучний голод та зубожіння як політична технологія
трансформації суспільно-владних відносин
Наталія Андрусишин, кандидатка економічних наук, старша наукова
співробітниця Інституту дослідження Голодомору
Методи імплементації демографічних даних та
застосування їх для підрахунку демографічних втрат
внаслідок Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.
Віра Аннусова, наукова співробітниця комунального закладу «Музей
спротиву Голодомору» Дніпровської міської ради
Селянський повстанський рух початку 1920-х років на
Біловодщині: спогади, дослідження, джерела
Дмитро Байкєніч, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Інституту дослідження Голодомору
Поширення інформації про Голодомор-геноцид: географічна
візуалізація
Марія Бачинська, кандидатка економічних наук, старша наукова
співробітниця Інституту дослідження Голодомору
Акти цивільного стану про народження і смерть в
період 1924–1936 рр. як джерело демографічних розрахунків
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Євген Бутирін, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та
філософії права Одеського державного університету внутрішніх справ
Голодомор як історична травма
Ірина Вашеняк, кандидатка історичних наук, доцентка, проректорка
з науково-педагогічної роботи Хмельницького ОІППО
Соціально-політичні процеси в українському суспільстві
1920–1930 рр. крізь призму популяційної генетики
Віталій Галатир, кандидат історичних наук, доцент, головний
науковий співробітник відділу інформаційних технологій Державного
архіву Хмельницької області
Внесок української діаспори в Парижі у організацію
допомоги голодуючим в Україні у 1932–1933 рр.
Олександр Толстюк, методист з охорони праці Хмельницького
ОІППО
Правові аспекти Голодомору-геноциду
Анатолій Філінюк, завідувач кафедри історії України Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор
історичних наук, професор, Сергій Балла, студент магістратури
історичного факультету Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка
Питання голоду 1932–1933 років у дипломатії Української РСР
Роман Молдавський, кандидат історичних наук, доцент, провідний
архівіст ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного
Аналіз фотодокументів 1932–1933 рр.
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Ігор Гіджеліцький, проректор з науково-методичної роботи
Хмельницького ОІППО
Сучасні підходи та методи підрахунку дослідниками
чисельності жертв Голодомору-геноциду 1932–1933 років в Україні
Людмила Гундерук, кандидатка психологічних наук, доцентка,
заступниця директора Філії Донецького національного університету
імені Василя Стуса
Психологічна руйнація свідомості українців у роки
Голодомору
Ілля Данченко, студент Луганського державного унiверситету
внутрiшнiх справ імені Е.О. Дідоренка
Міждисциплінарні підходи в дослідженнях Голодоморугеноциду
Надія Орловська, методист науково-методичного центру виховної
роботи та позашкільної освіти Хмельницького ОІППО
Тематика Голодомору у навчально-виховному процесі
загальноосвітнього навчального закладу
Геннадій Дедурін, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
теорії та історії держави і права ХНУВС, Станіслав Іванов, доцент
кафедри теорії та історії держави і права ХНУВС, кандидат
історичних наук, доцент
Організація Голодомору 1932–1933 рр.: злочинні закони
радянської влади
Микола Герасименко, заслужений юрист України
Криміналістична характеристика злочину геноциду
1932-1933 років
Ігор Козюра, доктор наук з державного управління, професор ВНЗ
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Історія створення Кургану Скорботи - першого в Україні
меморіалу пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр.
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Світлана Михайлова, заступниця директора Хмельницької школи
іконопису «Нікош»
Морально-психологічні деструкції у свідомості свідків
Голодомору 1932–1933 рр.
Олеся Місінькевич, кандидатка філологічних наук, доцентка
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти
Концепт «Голодомор» через призму вивчення художньої
літератури
Юлія Прохніцька, вчителька української мови Хмельницької
спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 6 І-ІІІ ступенів
Твори подільських літераторів про Голодомор-геноцид
Юрій Сокур, доцент кафедри історії держави та права, кандидат
юридичних наук НАВС
Номативно-правове забезпечення продовольчої блокади
УСРР: хроніка геноциду
Світлана Старовойт, кандидатка історичних наук, провідна наукова
співробітниця Інституту дослідження Голодомору
Радянська регіональна преса і пропаганда: газетний дискурс
Петро Стецюк, кандидат юридичних наук, доктор права, доцент
Українського центру економічних і політичних досліджень ім.
Олександра Разумкова
«Фантомні болі» Конституції України 1996 року (фактор
Голодомору-геноциду)
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Лідія Тарасенко, кандидатка історичних наук, доцентка, професорка
кафедри теорії та філософії права факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування Одеського державного університету
внутрішніх справ
Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид українського народу,
злочин державної партії
Богдан Теленько, журналіст, публіцист
Мартиролог депортації жертв з етнічних українських
територій РСФРР на Балтійсько-біломорський канал як свідчення
політики геноциду комуністичного режиму СРСР проти
української нації
Дмитро Титаренко, доктор історичних наук, професор кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту
МВС України
Тема голоду 1932–1933 років у нацистській пропаганді на
окупованій території України: засади репрезентації та
особливості сприйняття
Інна Фрига, кандидатка педагогічних наук, методистка науковометодичного центру з організації наукової роботи та моніторингових
досліджень Хмельницького ОІППО
Особливості висвітлення теми Голодомору 1932–1933 рр. в
Україні молодшим школярам закладів початкової освіти
Лілія Шеремета, методистка Інституту дослідження Голодомору
Морально-психологічні наслідки Голодомору-геноциду
Галина Войтович, старша викладачка кафедри педагогіки та
психології Хмельницького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти
Патерни змісту та особливостей висвітлення теми
Голодомору 1932–1933 рр. в діяльності педагога закладу загальної
середньої освіти
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Олена Шкуратенко, кандидатка юридичних наук, завідувачка
кафедри історії держави та права Національна академія внутрішніх
справ
Нормативно-правове забезпечення продовольчої блокади
УСРР: хроніка геноциду
УСНА ІСТОРІЯ: ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНЦІВ У РОКИ
ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ
Наталія Петрова, кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка
кафедри археології та етнології історичного факультету Одеського
національного університету імені І. І. Мечникова, старша наукова
співробітниця Інституту дослідження Голодомору
Голодомор-геноцид 1932–1933 років як чинник деформації
традиційної культури українців
Ірина Батирєва, кандидатка історичних наук, доцентка, заступниця
директорки Інституту дослідження Голодомору
Діти Вінниччини в роки Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.
досвід виживання в екстремальних умовах
Юрій Олійник, кандидат історичних наук, начальник відділу
інформаційних технологій Державного архіву Хмельницької області
Спогади та свідчення жителів Хмельниччини, що пережили
Голодомор 1932–1933 рр.
в документах Державного архіву Хмельницької області
Наталія Стецюк, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри
теорії та історії держави, конституційного та міжнародного права
Львівського державного університету внутрішніх справ
Пам’ять про Голодомор як складова державної політики
збереження національної пам’яті Українського народу
(історико-правові аспекти)
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Сергій Білівненко, кандидат історичних наук, доцент кафедри
джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін
Запорізького національного університету
Усні джерела з історії голодоморів на півдні України: за
матеріалами експедицій Запорізького наукового товариства
імені Якова Новицького
Олександр Прохніцький, заступник ГО «Асоціація вчителів
суспільних і гуманітарних дисциплін Хмельниччини» (Чеська
Республіка)
Технології впливу на селянина в 1930-х рр.
(досвід жителів с. Малиничі Хмельницького району
Хмельницької області)
Вадим Вишневський, курсант 1 курсу Національної академії
внутрішніх
справ,
Оксана Антонова,
вчителька
історії
України Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького,
Юрій Сокур, доцент кафедри історії держави та права Національної
академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент
Чорні сторінки Голодомору у житті родини Войнаровських
(за спогадами моєї прабабусі)
Тетяна Грузова, аспірантка кафедри історії України Запорізького
національного університету
Деструкція релігійного життя українців в роки Голодомору
1932–1933 рр. (за матеріалами усної історії)
Микола Дзізінський, викладач циклової комісії суспільних
дисциплін Хмельницького
торговельно-економічного
коледжу
КНТЕУ
Трагічні сторінки Голодомору на Кам’янеччині
(свідчення очевидців сіл Китайгород, Вихватнівці, Ленівка)
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Юрій Іріоглу, доцент кафедри джерелознавства, історіографії та
спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного
університету
Голодомор як селянський «епос» (прочитання его-джерел)
Вікторія Пилипенко, кандидатка історичних наук, старша
викладачка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
До питання історичної пам’яті народу
(на матеріалі спогадів про Голодомор 1932–1933 рр. мешканців
Донбасу)
Дарина Кебець, студентка історичного факультету КНУ імені Тараса
Шевченка, освітня програма «історія мистецтв»
Голодомор 1932–1933 рр. в творах мистецтва
Ірина Григорович, учениця 10-Б класу Хмельницької спеціалізованої
середньої загальноосвітньої школи № 12
Трагічні сторінки історії родини Коломієць
у період колективізації
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