
 

 

ЛЕКТОРИ ЛІТНЬОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОНЛАЙН-ШКОЛИ 

«ГОЛОДОМОР: ЗНАТИ, ЩОБ БУТИ» 

 
Батирєва Ірина Миколаївна - кандидат  історичних наук, етнолог, заступник 

директора  філіалу «Інститут дослідження Голодомору» Національного музею Голодомору-

геноциду, координатор Першої всеукраїнської зимової історичної школи з вивчення 

Голодомору (2019). 

Коло наукових інтересів: культурна антропологія, усна історія Голодомору, 

етносоціальні  і демографічних процеси в Україні у ХХ ст.  

Основні наукові праці: Візуальні образи катів у спогадах людей, які пережили 

Голодомор Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2019 р.). Київ, 2020.  С. 224-

242; Діти Вінниччини в роки Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.: досвід виживання в 

екстремальних умовах.  Міждисциплінарні підходи у вивченні Голодомору-геноциду: 

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 листопада 2020). Київ, 

2021. С.15-17; Роль радянського вчительства у нищенні традиційної народної 

культури  українців  в 1920–1940-х рр. Народознавчі зошити. 2021.  №3 (159) (у співавт.). 

 

Білий Дмитро Дмитрович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу історії дослідження Голодомору філіалу «Інститут дослідження 

Голодомору» Національного музею Голодомору-геноциду. 

Коло наукових інтересів: історія українського населення Північного Кавказу, історія 

Кубані, процеси  українізації на Кубані в 20-х рр. ХХ ст., Голодомор на Кубані в 32-33 рр., 

політика русифікації по відношенню до українців Північного Кавказу.  

Основні наукові праці: Білий Д. Голодомор та політика деукраїнізації на Кубані в 1929 

– 1933 роках.  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 2010. С.364 

– 376; Ukrainization in Kuban in the 1920s and 1930s: legitimation and delegitimation through the 

prism of historical memory. Skhid. № 4(168) 2020.  С.5–9. 

 

Василенко Володимир Андрійович – доктор юридичних наук, Заслужений юрист 

України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, представник України в Раді ООН із 

прав людини (2006-2010), провідний науковий співробітник відділу дослідження соціо-

демографічних та правових аспектів Голодомору-геноциду філіалу «Інститут дослідження 

Голодомору» Національного музею Голодомору-геноциду 

Основні наукові праці: Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду. 

Правова оцінка. Київ, 2009; Методологія правової оцінки Голодомору 1932–1933 рр. В 

Україні як злочин геноциду. Голодомор 1932–1933 рр. Як злочин геноциду згідно з 

міжнародним правом. Київ, 2012.С.13–67; Кваліфікація Голодомору 1932–1933 рр. В Україні 

як злочину геноциду і постанова Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2013 р. Голод в 

Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921–1923, 1932–1933, 1946–

1947). Міжнародна наукова конференція 20-21 листопада 2013 р. Київ, 2013. С.193–199. 

 

Засєкіна Лариса Володимирівна – доктор психологічних наук, професор, клінічний 

психолог, «Відмінник освіти» Міністерства освіти та науки України. Переможець програми 

обмінів вчених імені Фулбрайта, Університет Арканзасу, Конвей, США (2010-2011), 

Державний університет Оклахоми, м. Стілвотер, США (2015-2016). 

З 2014 року — заступник головного редактора наукового журналу «East European 

Journal of Psycholinguistics»,  2019 — проректор Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. Засновник та директор Українського центру психотравми (2020). 



Коло наукових інтересів: дослідження в галузі індивідуальної  й колективної психічної 

травми, психології геноциду, психологічних наслідків культурної та історичної травми для 

свідків і нащадків травматизації, психологічних наслідків Голодомору. 

Основні наукові праці: Засєкіна Л., Засєкін С., Шевчук О. (2017). Психолінгвістичний 

підхід до травматичної пам'яті. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-6133997486 

Inteligencja kulturova: konstrukcja terminologiczna czy wazny konstrukt osobowosciowy. 

(2016). In: Ukraina a Polska: problemy procesu spoleczno-kulturowego i praktyka ksztaltowania 

dialogicznego zachowania mlodziezy/ Seria wydawnicza: Monografia Wydzialu Pedagogoki i 

Psychologii Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji w Lublinie/ Innovatio Press Wydawnictwo 244 

Naukowe WSEI/ od red. I.Filippowa, M.Z.Stepulak.-Wydawnictwo UNITAS. Lublin 2016. P.19-

31. (in Polish). ISBN 978-617-7272-82-2 

 

Козицький Андрій Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, старший 

науковий співробітник відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів 

Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею 

Голодомору-геноциду. 

Коло наукових інтересів: історія геноцидів та політичного насилля у ХХ ст., окремі 

аспекти всесвітньої історії 

Основні наукові праці: Геноцид та політика масового винищення цивільного населення 

у ХХ ст. (причини, особливості, наслідки) / Навчальний посібник рекомендований 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Львів, 2012. 608 с; Голодомор 1932–

1933 років – геноцид українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. 

України. 1914–2014. Матеріали до підручника для учнів загальноосвітніх шкіл. / За ред. А. 

Козицького. Львів, 2014. С. 82–108; Ukraine’s demographic losses during the Genocide–

Holodomor of 1932–1933, in the context of 20th century calculations of genocidal victims. 

Proceedings of the International Scientific-Educational Working Conference “Genocide-

Holodomor 1932–1933: The Losses of the Ukrainian Nation” (October 4, 2016, Kyiv). 

Kyiv, 2018. C. 17–23. 

 

Шугальова Інна Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу 

історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору 

Національного музею Голодомору-геноциду. Відзначена Грантом Президента України. 

 Коло наукових інтересів: дослідження ювенальної політики в роки Голодомору-

геноциду. 

Основні наукові праці: Голодомор 1932-1933 рр. на території Запорізької області: 

свідчення очевидців. Запоріжжя, 2010. 354 с. (в рамках Гранту Президента України для 

обдарованої молоді (Розпорядження Президента України від 16 грудня 2009 р. №263/2009-

рп), монографії: Заклади державного піклування над дітьми в роки Голодомору 1932–1933. 

Запоріжжя, 2019. 254 с. (у співавторстві з Р. Молдавським), Коли той світанок настане? 

Проєкти «світлого майбутнього» і «щасливого дитинства» від комуністичних творців 

Голодомору. Львів, 2021. 156 с. (у співавторстві зі С.Марковою); член редакційної групи 

Запорізького обласного тому Національної книги пам’яті жертв Голодомору в Україні. Автор 

наукових статей: Запорізький будинок немовляти: конвеєр смерті в центрі індустріального 

міста. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Вип. 46. С. 152-160; Динаміка дитячої смертності в роки голодомору 

1932-1933 у закладах державного піклування. Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету. 2019.  № 52.  C. 184-196.  
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ТРЕНЕРИ ЛІТНЬОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОНЛАЙН-ШКОЛИ 

«ГОЛОДОМОР: ЗНАТИ, ЩОБ БУТИ» 

 
 

Городняк Яна Петрівна – магістр історії, завідувач екскурсійно-освітнього відділу 

Національного музею Голодомору-геноциду.  

Коло наукових інтересів – висвітлення Голодомору в газетах української діаспори, 

популяризація теми історії геноциду українців серед дітей та молоді 

Основні наукові праці: «Dissemination of Truth about the Holodomor after Official 

Recognition of the USSR by the USA government», «Публікації про Голодомор на сторінках 

газети «Свобода» у 1932 р. як джерело інформування української діаспори», «Форми 

спротиву українського селянства політиці «хлібозаготівель» у 1930 – 1932 роках». 

Досвід освітньо-методичної роботи:  розробниця інтерактивних уроків «Як розрізняти 

фейки і правду у ЗМІ», «Геноцид–що це?», «Історія одного щоденника», кураторка ряду 

освітніх проектів  (творчої лабораторії для підлітків, перформансу у громадському 

транспорті «Ті, що блукають»), організаторка публічних лекцій та зустрічей зі свідками 

Голодомору і масового штучного голоду 1946-147 рр. 

 

Вигодованець Ольга Василівна – магістр історії, заступник завідувача екскурсійно-

освітнього відділу Національного музею Голодомору-геноциду. 

Коло наукових інтересів: усна історія Голодомору  1932-1933 рр. та масового штучного 

голоду 1946-1947 рр. (учасниця експедиції до Черкаської обл. в 2018 р., музейного проєкту 

«Усна історія Голодомору» та проєкту «Голодомор: мозаїка історії», організаторка музейних 

зустрічей з очевидцями Голодомору та масового штучного голоду 1946-1947 рр.) 

Досвід освітньо-методичної роботи:  розробниця інтерактивного заняття «Погляд в 

історію крізь фото», освітнього тренінгу «У пошуках права», музейної гри «Схованка», 

авторка рекомендацій для батьків «Як розповідати дітям про Голодомор?», лекторка творчої 

лабораторії (Creative Lab). 

 

Голубєва Галина Юріївна – магістр історії, співробітниця екскурсійно-освітнього 

відділу Національного музею Голодомору-геноциду.  

Коло наукових інтересів: історія України та Європи у міжвоєнний період 20 ст., 

музейна педагогіка. 

Досвід освітньо-методичної роботи: розробка інтерактивного онлайн-уроку «Геноцид 

– що це?», участь в розробці інтерактивного тренінгу «У пошуках права», інтерактивної 

екскурсії для дітей 6-12 років «Схованка», відеоекскурсії, екскурсії та аудіоекскурсії для 

незрячих, учасник освітніх проєктів музею CreativeLab (2019), участь в музейній програмі 

Освітнього фестивалю «Арсенал ідей» (2016, 2017, 2018, 2020); підготовка та проведення 

семінару-практикуму «Дитячі програми в музеях» (2017) та онлайн семінару «Доступність 

культурних просторів» (2020). 

 

Чудінова Дар’я Іванівна – співробітниця екскурсійно-освітнього відділу 

Національного музею Голодомору-геноциду. 

Коло наукових інтересів: дослідження психологічних наслідків Голодомору-геноциду, 

вивчення і запровадження нових засобів і напрямків освітньо-методичної роботи. 

Досвід освітньо-методичної роботи: написання і переклад екскурсійних текстів, 

проведення екскурсій, розробка, переклад і проведення відеоекскурсії українською та 

англійською мовами, переведення в онлайн формат інтерактивного уроку "Історія одного 

щоденника" та його проведення, в тому числі в онлайн форматі, організація і проведення 

семінарів про Голодомор для міських гідів. 

 


