
  

 

Міжнародний колоквіум 

до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру 

 

 

ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ:      

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ,  

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ 

 ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

 
 

                               28–29 вересня 2021 р. 

                                                      

 

 

 

                                                       



 

 

 

Колоквіум відбувається в межах реалізації проєкту 

«Тягар пам’яті про Голокост в Україні:  

перехресні дослідження із Франції та України» 

за підтримки МОН України  

(спільний українсько-французький науково-дослідний проєкт),  

канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч» 

та  проєкту «Мережа пам’яті» Фонду «Меморіал убитим євреям Європи» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Міжнародний колоквіум до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру 

 

 ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ:  

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ,  

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

Робочі мови: українська, англійська 

 

Регламент роботи:  

виступ під час робочих сесій – 15 хв 

коментарі дискутанта/ки – 20 хв 

виступ у дискусії – до 5 хв 

 

Колоквіум відбуватиметься із використанням платформи Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вівторок, 28 вересня 

 

Доступ до подій вівторка – за покликанням: 

 

Відкриття семінару  

17.00–17.30 

Ярослав ГРИЦАК (професор Українського католицького університету, директор 

програми «Єврейських студій») 

Наталя ФЕДУЩАК (директорка із комунікацій канадської неурядової організації 

«Українсько-Єврейська Зустріч») 

Костянтин СІГОВ (директор Центру європейських гуманітарних досліджень 

НаУКМА) 

Леонід ФІНБЕРГ (директор Центру досліджень історії та культури 

східноєвропейського єврейства НаУКМА) 

 

 

 

Дискусійний форум  

«Голокост в Україні – підсумки і перспективи досліджень» 

17.30–18.45 

за участі Карела БЕРКГОФФА, Гелінади ГРІНЧЕНКО, Дітера ПОЛЯ та Кая ШТРУВЕ 

Ведучий: Петро ДОЛГАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Середа, 29 вересня 

 

Доступ до подій середи – за покликанням: 

 

Перша сесія:  

Голокост в окупованій Україні: регіональні особливості, 

історіографічні тренди 

10.00–11.30 

Модератор: Леонід ФІНБЕРГ 

Дискутант: Кай ШТРУВЕ 

Марта ГАВРИШКО. Тіло і влада: сексуальний бартер під час Голокосту 

Петро ДОЛГАНОВ. «Хитрі люди»: економічні аспекти взаємодії місцевих мешканців 

із бранцями волинських гетто 

Юрій КАПАРУЛІН. Голокост в єврейських колгоспах на Півдні Україні: дослідження 

локальної історії методом кейс-стаді 

Павло ХУДІШ. Варіативність соціальних ролей в добу Голокосту на Закарпатті 

 

 

Друга сесія: 

Місцева колаборація та Голокост 

12.00–13.30 

Модераторка: Ірина ДМИТРИШИН 

Дискутант: Карел БЕРКГОФ 

Тетяна БОРОДІНА. Українська поліція та Голокост у Кременчуці, 1941–1943 

Данііл СИТНИК. «Є багато диверсантів, енкаведистів, жидів, яких приходиться 

виловлювати»: українська поліція та Голокост у Києві, 1941–1943 

Андрій УСАЧ. «Я витягнув пістолет з кобури і його дострелив»: роль місцевих 

колаборантів у вчиненні Голокосту в Барській окрузі 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Третя сесія: 

Розслідування нацистських злочинів 

14.30–15.30 

Модератор: Костянтин СІГОВ 

Дискутант: Дітер ПОЛЬ 

Михайло МАРТИНЕНКО. Розслідування Голокосту у Львові Надзвичайною 

державною комісією в 1944 році 

Дарія ЧЕРКАСЬКА. Використання археологічних підходів для вивчення історії 

Голокосту в Україні: проблеми та перспективи 

 

 

Четверта сесія: 

Літературне осмислення Голокосту 

16.00–17.30 

Модератор: Костянтин СІГОВ 

Дискутантка: Ірина ДМИТРИШИН 

Ігор ВИНОКУРОВ. Голокост у творчості київських єврейських письменників кінця 

1940-х – 1960-х років (на прикладі творчості Іхіла Фалікмана) 

Уляна КИРЧІВ. «Кров неба»: роман Пьотра Равича про Голокост як джерело до 

вивчення його інтелектуальної біографії 

Заключне слово: завідувачка кафедри українських студій Національного інституту 

східних мов і цивілізацій, професорка Ірина ДМИТРИШИН 

 

 

 

 

 



 

 

 

Інформація про учасників/ць 

 

 

Карел БЕРКГОФ – провідний науковий співробітник у Нідерландському інституті 

студій з історії війни, Голокосту та геноциду Королівської академії наук і мистецтв 

Нідерландів (NIOD); викладач Амстердамського університету; співдиректор проєкту 

Європейська інфраструктура досліджень Голокосту.  

Тетяна БОРОДІНА – аспірантка Докторської школи Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», наукова співробітниця Центру досліджень історії та 

культури східноєвропейського єврейства (tetiana.borodina@ukma.edu.ua).  

Ігор ВИНОКУРОВ – науковий співробітник Центру досліджень історії та культури 

східноєвропейського єврейства, редактор Науково-видавничого об’єднання «Дух і 

Літера» (vynokurov.ihor@gmail.com). 

Марта ГАВРИШКО – наукова співробітниця Інституту українознавства 

ім. І.Крип’якевича НАН України, запрошена дослідниця Віденського інституту 

досліджень Голокосту імені Візенталя (havryshko@gmail.com).  

Ярослав ГРИЦАК – редактор-засновник Міжнародного інтелектуального часопису 

«Україна Модерна», професор Українського католицького університету та співголова 

Німецько-української комісії істориків (hrytsak@ucu.edu.ua).  

Гелінада ГРІНЧЕНКО – професорка Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (g.grinchenko@karazin.ua). 

Ірина ДМИТРИШИН – завідувачка кафедри українських студій Національного 

інституту східних мов і цивілізацій (INALCO), (idmytrychyn@noos.fr).  

Петро ДОЛГАНОВ – редактор рубрики «Подолання минулого» на сайті 

Міжнародного інтелектуального часопису «Україна Модерна», викладач 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(petro.dolhanov@gmail.com). 

Юрій КАПАРУЛІН – керівник Центру студій геноцидів ім. Р. Лемкіна, доцент 

Херсонського державного університету (kaparulin.ksu@gmail.com).  

Уляна КИРЧІВ – аспірантка історії Гуманітарного факультету Українського 

католицького університету (kyrchiv@ucu.edu.ua). 

Михайло МАРТИНЕНКО – аспірант кафедри нової та новітньої історії Українського 

католицького університету (mykhailo.martynenko@ucu.edu.ua). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дітер ПОЛЬ – професор сучасної історії Альпійсько-адріатичного університету 

Клагенфурта, спікер науково-консультативної ради Німецької комісії військових 

поховань (Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge), член Австрійсько-української 

комісії істориків. 

Данііл СИТНИК – аспірант Докторської школи Національного університету «Києво-

Могилянська академія» (daniil.sytnyk@ukma.edu.ua).  

Костянтин СІГОВ – директор Центру європейських гуманітарних досліджень 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», директор науково-

видавничого об’єднання «Дух і літера», консультант Державної служби України з 

етнополітики і свободи совісті (konst.sigov@gmail.com). 

Андрій УСАЧ – навчається на докторській програмі з історії Українського 

католицького університету, голова Громадської організації «Після тиші» 

(usach.andrii@ucu.edu.ua). 

Наталя ФЕДУЩАК  – директорка із комунікацій канадської неурядової організації 

«Українсько-Єврейська Зустріч» (media@ukrainianjewishencounter.org).  

Леонід ФІНБЕРГ – директор Центру досліджень історії та культури 

східноєвропейського єврейства (finbergy@gmail.com). 

Павло ХУДІШ – доцент кафедри археології, етнології та культурології Ужгородського 

національного університету (pavlo.khudish@uzhnu.edu.ua). 

Дарія ЧЕРКАСЬКА – наукова співробітниця Центру археології Стаффордширського 

університету (daria.cherkaska@research.staffs.ac.uk). 

Кай ШТРУВЕ – доцент східноєвропейської історії в Інституті історії Університету 

Мартіна Лютера.  

 


