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V Міжнародної науково-практичної конференції

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ  
У ДОСЛІДЖЕННІ  

ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ

ПРОГРАМА





Міністерство культури та інформаційної політики України
Національний музей Голодомору-геноциду

Інститут дослідження Голодомору
Державний історико-культурний заповідник «Межибіж»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Фундація Голодомору-геноциду українців (Чикаго, США)
Світовий Конгрес Українців 

Всеукраїнська правозахисна організація «Меморіал» імені Василя Стуса
Міжнародна асоціація дослідників Голодомору-геноциду

Хмельницька міська та обласна спілка краєзнавців України
Науковий центр імені Юрія Бойка-Блохіна

ПРОГРАМА 

V Міжнародної науково-практичної конференції

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ 
У ДОСЛІДЖЕННІ  

ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ

25 листопада 2021
м. Київ



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

СПІВГОЛОВИ:

Стасюк Олеся, кандидатка історичних наук, генеральна директорка 
Національного музею Голодомору-геноциду

Моркляник Богдан, доктор технічних наук, професор, 
заступник голови Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, перший заступник голови Всеукраїнської правозахисної 
організації «Меморіал» імені Василя Стуса

Роберт ван Ворен, доктор філософії, генеральний секретар 
міжнародної організації «Глобальна ініціатива в психіатрії»

Касянчук Сергій, директор Представництва Світового Конгресу 
Українців в Україні

Малько Вікторія, координатор програми вивчення Голодомору 
на кафедрі історії Каліфорнійського штатового університету Фресно 
(США)

Маркова Світлана, докторка історичних наук, доцентка, 
директорка Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Погорілець Олег, директор Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж» 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Білий Дмитро, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 
історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження 
Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

Гудзь Віктор, доктор історичних наук, доцент кафедри історії 
та археології Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б. Хмельницького

Іванець Андрій, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду 
Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Марочко Василь, доктор історичних наук, професор, 
головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, 
провідний науковий співробітник відділу історичних досліджень 
Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомору-геноциду

Мовчан Ольга, докторка історичних наук, професорка, провідна 
наукова співробітниця відділу історичних досліджень Голодомору-
геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Молдавський Роман, кандидат історичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу історичних досліджень 
Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомору-геноциду



Петренко Іван, кандидат історичних наук, заступник директора 
Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Сергійчук Володимир, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії світового українства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник 
відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Інституту 
дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

Філінюк Анатолій, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка

Шугальова Інна, кандидатка історичних наук, доцентка, 
провідна наукова співробітниця відділу досліджень Голодомору-
геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду, докторантка Запорізького національного 
університету

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПОРЯДОК РОБОТИ



ПОРЯДОК РОБОТИ

9.45 – 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 – 12.45 Перше пленарне онлайн-засідання

12.45 – 13.00 Перерва

13.00 – 16.30 Друге пленарне онлайн-засідання

Регламент

Привітання – до 5 хвилин
Доповідь – до 10 хвилин
Участь у дискусії – до 5 хвилин
Пропозиції – до 2 хвилин

Робочі мови конференції: українська, англійська

QR-код для входу на онлайн-засідання

Пароль: 1111

25 листопада 2021 р. 

Конференц-зала Інституту дослідження Голодомору



ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ

Модератори:

Маркова Світлана, докторка історичних наук, доцентка, членкиня 
Національної спілки краєзнавців України, директорка Інституту 
дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

Іванець Андрій, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу досліджень Голодомору-геноциду Інституту 
дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Привітання:

Стасюк Олеся, кандидатка історичних наук, генеральна директорка 
Національного музею Голодомору-геноциду

Малько Вікторія, координатор програми вивчення Голодомору 
на кафедрі історії Каліфорнійського штатового університету Фресно 
(США)

Блохин Даріана, президент Німецько-українського наукового 
Об’єднання  імені академіка, професора, д-ра Юрія Бойка-Блохина

Гудзь Віктор, доктор історичних наук, доцент кафедри історії 
та археології Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б. Хмельницького

Погорілець Олег, директор Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж»



ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

Засєкіна Лариса, докторка психологічних наук, професорка, 
проректорка з науково-педагогічної діяльності та міжнародної 
співпраці Волинського національного університету імені Лесі Українки

Гордовська Тетяна, аспірантка кафедри загальної та клінічної 
психології Волинського національного університету імені Лесі Українки

Голодомор і жінки: механізми трансгенераційної травми

Корновенко Сергій, доктор історичних наук, професор, проректор 
із наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького

Голодомор 1932–1933 рр.: війни пам’ятей

Гудзь Віктор, доктор історичних наук, доцент кафедри історії 
та  археології Мелітопольського державного педагогічного 
університету ім. Б. Хмельницького

Російська історіографія Голодомору та її політична 
інструменталізація

Марочко Василь, доктор історичних наук, професор, 
головний науковий співробітник Інституту історії України 
НАН України, провідний науковий співробітник відділу історичних 
досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомору-геноциду

Жертви Голодомору Київщини: статистично-
демографічний мартиролог



Теслюк Роман, кандидат географічних наук, старший науковий 
співробітник відділу дослідження соціо-демографічних та правових 
аспектів Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомору-геноциду

Теоретико-методологічні відмінності оцінок демографічних 
втрат внаслідок Голодомору-геноциду 1932–1933 років

Подкур Роман, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії 
України НАН України, провідний науковий співробітник відділу 
історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження 
Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

Документи органів ГПУ УСРР як джерело до вивчення 
Голодомору 1932–1933 рр.

Стасюк Олеся, кандидатка історичних наук, генеральна директорка 
Національного музею Голодомору-геноциду

Інтердисциплінарний підхід до висвітлення у музейних 
експозиціях тематики Голодомору-геноциду

Погорілець Олег, директор Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж»

Меморіалізація пам’яті про Голодомор 1932–1933 рр. 
на прикладі експозиції Державного історико-культурного 
заповідника «Межибіж»

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ



Маркова Світлана, докторка історичних наук, доцентка, 
директорка Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду 

Вивчення теми Голодомору-геноциду у загальноосвітніх 
та вищих навчальних закладах: міждисциплінарний підхід

Петрова Наталія, кандидатка історичних наук, ОНУ імені І.І.Мечникова, 
факультет історії та філософії, заступник декана з наукової роботи, 
доцент кафедри археології та етнології України

Формування політики пам’яті про Голодомор 
на Одещині: досвід та проблеми

Герасименко Микола, заслужений юрист України,  
генерал-лейтенант СБУ

Дослідження Голодомору-геноциду: правові аспекти

Сергійчук Володимир, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії світового українства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник 
відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Інституту 
дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

Результати аналізу дитячої смертності й перелом 
в усвідомленні наслідків Голодомору-геноциду 
українською діаспорою 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ



ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ

Романенко Юлія, магістрантка, докторантка Опольського 
університету (Республіка Польща)

До питання про стан вивчення Голодомору у контексті 
геноцидних студій у Польщі 

Філінюк Анатолій, доктор історичних наук,  професор, 
академік НАН ВО, завідувач кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Тема Голодомору 1932–1933 рр. на шпальтах журналу 
«Український історик»

Блохин Даріана, президент Німецько-українського наукового 
Об’єднання  імені академіка, професора, д-ра Юрія  Бойка-Блохина

Мотивація злочинної тоталітарної політики “вождів 
народу” Леніна-Сталіна спрямовану на знищення 
української нації Голодомором та Голодами в Україні

Глузман Семен, президент Асоціації психіатрів України, 
член Американського товариства психіатрів, провідний науковий 
співробітник відділу дослідження соціо-демографічних та правових 
аспектів Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомору-геноциду 

Феномен страху у нащадків жертв масових репресій 
і Голодомору: біологічна спадковість чи феномен існування



Модератори:

Петренко Іван, кандидат історичних наук, заступник директора 
Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Білий Дмитро, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 
історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження 
Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

Капустян Ганна, докторка історичних наук, професорка, професорка 
кафедри гуманітарних наук культури і мистецтва Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського

Як нищили НЕП

Козицький Андрій, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
нової та новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного 
університету імені Івана Франка, старший науковий співробітник 
відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів 
Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомору-геноциду

Інструменталізація історії Голодомору в сучасній Росії: 
маніпуляції, фальсифікації, заперечення

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ



ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ

Білий Дмитро, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу 
історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження 
Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

«Чорні дошки» на Кубані (1932–1933 рр.)

Білоус Віктор, доктор богослов’я, ректор Вищої Духовної Семінарії 
Святого Духа м. Городок

Моральна оцінка Голодомору-геноциду в світлі 
католицького богослов’я

Маркова Світлана, докторка історичних наук, доцентка, 
директорка Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду;

Лапчинська Ніна, старша наукова співробітниця відділу 
досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомору-геноциду

Використання комуністичним тоталітарним режимом 
дітей під час Голодомору-геноциду

Шугальова Інна, кандидатка історичних наук, доцентка, провідна 
наукова співробітниця відділу досліджень Голодомору-геноциду 
Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду, докторантка Запорізького національного 
університету

Дитячий концтабір: Миргородський сиротинець 
у роки Голодомору



Нікілєв Олександр, доктор історичних наук, професор, 
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 
кафедра історії України

Соціально-демографічні наслідки Голодомору 
на Дніпропетровщині (за «Національною книгою пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 років»)

Романець Наталя, докторка історичних наук, професорка кафедри 
історії України та правознавства Криворізького державного 
педагогічного університету, провідна наукова співробітниця відділу 
історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження 
Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду

Криміногенна ситуація у містах Дніпропетровської області 
під час Голодомору 1932–1933 рр.

Петренко Іван, кандидат історичних наук, заступник директора 
Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Спротив українців злочину геноциду в Чернігівській 
області (1932–1933 рр.)

Михайлик Артур, кандидат історичних наук,  доцент, докторант 
кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка

Голодомор 1932–1933 рр. і доля української гуманітарної 
інтелігенції
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Мовчан Ольга, докторка історичних наук, професорка, провідна 
наукова співробітниця відділу історичних досліджень Голодомору-
геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Епістолярій іноземних робітників як джерело вивчення 
повсякденного життя на теренах України в умовах 
Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.  
(за матеріалами ЦДАГО України)

Кліщинський Павло, кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка

Вивчення теми голодоморів в Україні у навчальному 
курсі «Історія та культура України» в закладах вищої 
освіти Хмельниччини

Комарніцький Олександр, доктор історичних наук,  професор, 
академік НАН ВО, професор кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Організація харчування студентів педагогічних закладів 
освіти УСРР в роки Голодомору 1932–1933 рр. 



Олійник Сергій, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка

Сидорук Сергій, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка

До питання про осмислення теми Голодоморів в Україні 
в літературі української діаспори

Сидун Ірина, кандидатка історичних наук, завідувачка кафедри 
періодичної преси та медіаредагування факультету журналістики, 
реклами та видавничої справи Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова

Зозулінська Дар’я, здобувачка 4 курсу Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова.

Пам’ять про Голодомор у рецепції українських ЗМІ

Байдич Володимир, кандидат історичних наук, учений секретар 
Державного історико-культурного заповідника «Межибіж».

Депортація – як складова розкуркулення селян 
та створення колгоспів на півночі Хмельницької області 
в березні 1935-го – червні 1936-го років
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Стецюк Вадим, кандидат історичних наук,  доцент кафедри історії 
України Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка

Тема Голодомору в Україні в експонатах і фондах музеїв 
і заповідників м. Кам’янця-Подільського

Іванець Андрій, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду 
Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

До питання про використання судово-каральних 
органів у 1935 р. як елементу механізму замовчування 
Голодомору-геноциду (за матеріалами архівно-
кримінальної справи М. Омерди)

Молдавський Роман, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-
геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Значення усноісторичних джерел у вивченні Голодомору-
геноциду

Блажевич Юрій, кандидат історичних наук, доцент, почесний 
краєзнавець України, голова Хмельницької міської організації НСКУ

Духовно-релігійне життя подолян в роки Голодомору-
геноциду
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Газізова Олена, кандидат історичних наук, завідувачка відділу 
освітніх технологій Науково-дослідного інституту українознавства

Висвітлення проблематики Голодомору-геноциду 
в учнівських роботах Міжнародного конкурсу 
з українознавства

Байкєніч Дмитро, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду 
Інституту дослідження Голодомору Національного музею 
Голодомору-геноциду

Голодомор-геноцид у Кішінському районі 
Харківської області

Антонова Оксана, вчитель історії, вчитель-методист

Шупер Вікторія, учениця 11-б класу Хмельницької гімназії № 1 
імені  В. Красицького

Будівництво Летичівського укріпленого району (ЛеУР) 
в роки Голодомору 

Подлюк Ірина, студентка магістратури Університету 
імені Адама Міцкевича в м. Познані (Республіка Польща)

Висвітлення теми Голодомору 1932–1933 рр. в сучасних 
польських ЗМІ



ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ

Кушнір Денис, магістр, докторант Познанського університету 
(Республіка Польща)

Дослідження Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.: 
політологічний аспект

Гледіс Анхеліка Васкес Зарате, аспірантка Університету Кадіса (Іспанія)

Резонансні пейзажі: колоніальний режим звуку в контексті 
Голодомору (1932-1933)

Смірнов Тарас, здобувач освітнього ступеня доктор філософії 
(історія та археологія) Ужгородського національного університету

Слов’яномовна газетна періодика як джерело 
з дослідження Голождомору 1932–1933 рр.: 
характеристика, систематизація, інформаційний потенціал

Волочай Ольга, асистент Наукового центру імені Юрія Бойка-Блохина

Голодомор 1932–1933 років. Спогади очевидців на 
Полтавщині

Волос Ольга, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії 
освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Міжнародна допомога голодуючим Миколаївщини 
у 20-х роках ХХ століття
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ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПРОЄКТУ РЕЗОЛЮЦІЇ



ДЛЯ НОТАТОК






