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Регламент

26 квітня

Реєстрація учасників  9:00-9:30
Пленарне засідання  9:30-11:30
Презентація виставки
Інституту історії Церкви 
«До світла воскресіння
крізь терни катакомб»  11:30-12:00
Перерва на каву   12:00-12:15
Робота в секціях   12:15-14:00
Обід    14:00-15:00
Робота в секціях   15:00-16:15 
Перерва на каву   16:15-16:30
Робота в секціях   16:30-17:30
Екскурсія у музей Ікони  17:40-18:40
Вечеря    19:00-20:00

27 квітня

Сніданок   8:00-9:30
Робота в секціях   10:00-13:00
Обід    13:00-14:00
Підсумковий круглий стіл.  14:00-15:30
Фуршет    15:30-16:30
Екскурсія в Національний музей-
меморіал жертв окупаційних режимів
«Тюрма на Лонцького»  17:00-19:30

Виступ з доповіддю – до 15 хвилин

Привітання, виступи, обговорення доповідей – 
3-5 хв.

Участь в обговоренні, дискусії – до 5 хвилин
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Оргкомітет конференції:
Андрій Вулочин 
Ярослав Грицак
Світлана Гуркіна
Оксана Дащаківська
Олександр Зайцев
Орест Лильо
Ігор Скочиляс

Відповідальний секретар: Василь Стефанів

Адреса: Український католицький університет
вул. Іл. Свєнціцького, 17
м. Львів, 79011

Місце проведення конференції:
Український католицький університет,
м. Львів, вул. Іл. Свєнціцького, 17

П’ятниця, 26 квітня

09.30 – 11.30

Пленарне засідання

(конференц-зал)

Модератор – к.і.н., доцент Олександр Зайцев

Вітальні слова від Оргкомітету конференції: 

Хобзей Павло, кандидат фізико-математичних наук, 
проректор з науково-педагогічної роботи Укра їн-
ського католицького університету

П’ятак Валерій, заступник голови Львівської облас-
ної ради

Ковальчук Наталя, кандидат історичних наук, за-
ступ ник декана Гуманітарного факультету Україн-
ського католицького університету

9.45 – 11.30

Пленарні доповіді

Грицак Ярослав, доктор історичних наук, професор 
Українського католицького університету

«Як нам подолати історію: Україна і "тридцяти-
літня війна" ХХ століття»

Зайцев Олександр, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри нової і новітньої історії України Україн-
ського католицького університету

«Війна за пам’ять про війну»

Гон Максим, доктор політичних наук, професор Рів-
ненського державного гуманітарного інституту

«Політика пам’яті щодо Голокосту: українські 
реалії на тлі східноєвропейського контексту»
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11:30 – 12:00. Презентація виставки Інституту 
історії Церкви «До світла воскресіння крізь терни 
катакомб. Підпільна діяльність та легалізація 
Української Греко-Католицької Церкви»

12:00 – 12:15. Перерва на каву

12:15 – 17:30

Робота в секціях

Секція 1. Історична пам’ять як засіб 
самоідентифікації

(конференц-зал)

Модератор – Ярослав Грицак

12.15 – 14.00. Перше засідання

Нагайко Тарас, кандидат історичних наук, керів-
ник навчально-наукового центру усної історії Дер-
жавного вищого навчального закладу «Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди»

«Історична ретроспекція Другої світової війни: 
наукова та суспільна візії»

Сердюк Олександр, студент ІІІ курсу Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ «КНУ»

«Історична пам’ять як чинник самоідентифікації 
української молоді»

Подибайло Марія, старший викладач кафедри між-
народних відносин та зовнішньої політики Маріу-
поль ського державного університету

«Історична пам’ять як фактор само іденти фі-
кації: регіональний вимір»

14:00 – 15:00. Обід
15.00 – 16.15. Друге засідання

Пахоменко Сергій, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 
політики Маріупольського державного університету

«Регіональний контекст політики пам’яті: “ви-
про бування” Донбасом»

Коретчук Ярослав, директор Івано-Франківського 
обласного музею визвольної боротьби ім. Сте пана 
Бан дери, аспірант Інституту туризму При кар пат-
ського національного університету ім. В. Стефаника

«Становлення та розвиток музеїв національно-
визвольної боротьби українського народу (1939-
1960 рр.) на Івано-Франківщині»

Тимків Василь, провідний науковий співробітник 
Івано-Франківського обласного музею визвольної 
боротьби ім. С. Бандери 

«Тюрми НКВД на Прикарпатті як історико-
мемо ріальні об’єкти»

Огієнко Віталій, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник Українського інституту націо-
нальної пам’яті

«Голодомор у світлі теорії травми. До питання 
методології дослідження»

16:15 – 16:30. Перерва на каву

16.30 – 17.30. Третє засідання

Долженко Катерина, студентка ІІІ курсу Націо-
нального університету «Юридична кадемія України  
імені Я. Мудрого»

«Меморіальне законодавство у світовій прак-
тиці (як приклад політики пам’яті)»
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Капась Іван, здобувач кафедри загальної історії 
право знавства, методик навчання Державного 
вищого навчального закладу «Переяслав-Хмель-
ниць кий ДПУ ім. Г. Сковороди»

«Меморіалізація радянського руху Опору 
1941-1953 рр.: концепція процесу, органи реалі-
зації і асиміляція конфлікту версій пам’яті»

Грицик Катерина , студентка IV курсу філологічного 
факультету Державного вищого навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди»

«Проблеми рецепції постаті Степана Бандери 
в сучасному українському соціокультурному 
просторі»

Смеречанська Оксана, магістр історії, Гуманітарний 
факультет Українського католицького університету

«Друга світова війна в історичній пам’яті 
та екле зіальній свідомості українських церков»

Секція 2. Політика нацистського 
і комуністичного режимів в Україні 

та історична пам’ять

(авд. 218)

Модератор – Олександр Зайцев

12.15 – 14.00. Перше засідання

Погорєлов Анатолій, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історіографії, джерелознавства та 
спеціальних історичних дисциплін Миколаївського 
навчально-наукового інституту історії та права 
Національного університету ім. В. О. Сухомлинського

«Деякі аспекти діяльності працівників 
обласного апарату НКВС напередодні евакуації з 
Миколаєва та Херсона в 1941 р.»

Шостак Юлія, студентка І курсу Національного 
університету державної податкової служби України

«Волинські остарбайтери у 1941-1947 рр. (за 
матеріалами спогадів мешканців Локачинського 
району)»

Мясоєдов Гліб, спеціаліст з політичних наук, магістр 
Варшавського університету

«Інформаційні можливості періодичної преси 
як джерела з повсякденного життя населення 
Донбасу в період німецько-фашистської окупації»

Литвинюк Олена, аспірантка кафедри історіографії, 
джерелознавства, археології та методики 
викла дання історії Донецького національного 
університету

«Фольклор населення Донбасу в роки Другої 
світової війни як інформативне джерело»

Проценко Євгенія, аспірант кафедри історії України 
Донецького національного університету

«Мистецьке життя Донбасу в період нацист-
ської окупації (1941-1943рр.)»

14:00  – 15:00. Обід

15.00 – 16.15. Друге засідання

Титаренко Дмитро, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри філософії та політології Донецького 
юридичного інституту

«Покарання за колоборацію в памяті свідків 
нацистської окупації в Донбасі (за матеріалами 
усно історичних досліджень)»

Тахтай Євгеній, студент І курсу Національного 
університету державної податкової служби України

«Приірпіння в роки Другої світової війни»
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Бривко Микола, викладач історії ЗОШ № 11 
м. Сніжне

«Політика “нового порядку” на прикладі 
м. Сніж не за архівними матеріалами»

Вишневський Сергій, кандидат педагогічних наук, 
доцент Кримського гуманітарного університету

«Діяльність Одеського університету в роки 
німецько-румунської окупації південної України 
(1941- 1944 роки)»

16:15 – 16:30. Перерва на каву

16.30 – 17.30. Третє засідання
Крамар Людмила, студентка ІV курсу Мико ла їв-
ського навчально-наукового інституту істо рії та 
права Національного університету ім. В. О. Сухом-
линського

«Спогади остарбайтерів: український вимір»

Юрченко Ольга, студентка І курсу Навчально-нау-
ко вого інституту гуманітарної освіти Глухівського 
націо нального педагогічного університету ім. Олек-
сандра Довженка

«Особистісний вимір життя українських ост-
арбайтерів (людська доля за матеріалами усної 
історії)»

Івченко Владислав, методист Центру атестації та 
організаційно-методичної роботи з РМК, Кому наль-
ний вищий навчальний заклад «Харківська академія 
неперервної освіти»

«Відносини між місцевим населенням і ева-
ку йованими: новий погляд на проблему “свої – 
чужі”»

Секція 3. Національно-визвольний рух в Україні 
та пам’ять про нього

(авд. 220)

Модератор – Руслан Забілий

12.15 – 14.00. Перше засідання
Забілий Руслан, молодший науковий співробітник 
Ін сти туту українознавства НАН України, директор 
Націо нального музею-меморіалу «Тюрма на Лонць-
кого»

«Українець-ворог у радянській пропаганді 
в 20-40-х роках ХХ століття. Еволюція образу»

Косіненко Олександр, асистент кафедри всесвітньої 
історії Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ 
«Криворізький національний університет»

«Національне відродження на Криворіжжі 
в роки Другої світової війни»

Пустомітенко Олена, студентка ІІІ курсу Криво-
різького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 
національний університет»

«Жінки в підпіллі ОУН (б) у роки німецько-
радянської війни (1941-1945)»

Дрондель Олег, студент IV курсу Миколаївського 
національного університету ім. В. О. Сухомлинського

«Боротьба ОУН-УПА проти німецьких військ. 
Міф чи реальність»

14:00 –15:00. Обід

15.00 – 16.15. Друге засідання

Кузьмич Сергій, студент ІІІ курсу Інституту історії, 
етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка
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«Партизанська діяльність Тараса Бульби-
Боровця і стан історичної пам’яті про нього»
Прокопов Вадим, студент ІV курсу історичного 
факуль тету Дніпропетровського національного уні-
верситету ім. О. Гончара 

«Український національно-визвольний рух на 
Закерзонні в мемуарах учасників»

Лисенко Віталій, студент ІІІ курсу Криворізького 
педа гогічного інституту ДВНЗ «Криворізький націо-
нальний університет»

«До питання про спроби укладення польсько-
українського політичного союзу в 1941-1942 роках»
  
16:15 –16:30. Перерва на каву

16.30 – 17.30. Третє засідання

Ткаченко Євген, студент ІІІ курсу Інституту історії, 
етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка

«Чернігівці в національно-визвольному русі 
доби Другої світової війни (на прикладі життєвого 
шляху І. Ремболовича)»

Ільницький Василь, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри нової та новітньої історії України Дро-
го бицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка

«Фінансово-господарська діяльність ОУН 
у Кар патському краї (1945-1954)»

Субота, 27 квітня

10:00-13:00

Робота в секціях

Секція 1. Історична пам’ять 
як засіб самоідентифікації

(конференц-зал)

Модератор – Олександр Зайцев

Чернявський Валерій, аспірант кафедри історії Укра-
їни Миколаївського національного університету 
ім.  В. О. Сухомлинського

«Радянська політика пам’яті часів Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: мета, структура і 
технологія героїко-патріотичного дискурсу»

Тюльнєв Денис, студент ІІІ курсу Донецького націо-
нального університету

«Історична тематика у радянських плакатах 
Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)»

Галицький Максим, бакалавр політології Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка

«Друга світова чи Велика Вітчизняна як полі-
тичний вибір у постмодерній реальності»

Дубинець Юлія, студент IV курсу філологічного 
факультету Державного вищого навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди»

«Маніпуляції історичною пам’яттю про Другу 
світову війну в сучасному українському полі тич-
ному дискурсі»

Горбовий Олександр, аспірант кафедри історії та 
куль тури України Державного вищого навчального 
за кладу «Переяслав-Хмельницький ДПУ 
ім. Г. Сковороди»

«Українці у Другій світовій війні: історія, 
історичний міф, політика»
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Жулканич Віктор, студентка IV курсу Ужгородського 
національного університету

«До питання про дату вступу Радянського 
Союзу в Другу світову війну»

Литвиненко Людмила, студентка IV  курсу Донець-
кого національного університету

«Друга світова війна: українське бачення тер-
мінів воєнного конфлікту 1939-1945 рр.»

Секція 4. Дослідження історії Голокосту 
та пам’яті про злочин

(авд. 220)

Модератор – Андрій Вулочин

Кіт Ярослав, науковий працівник Інституту релігії 
і суспільства, викладач кафедри КлаВіС Українського 
католицького університету

«Антологія війни: погроми на Львівщині у лип-
ні 1941 р.»

Лапенко Світлана, студентка 3 курсу Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький націо-
нальний університет

«Гетто в Україні як засіб «розв’язання єврей-
ського питання» під час Другої світової війни»

Ласінська Маріанна / Ляшенко Варвара, кандидат 
історичних наук / студентка ІV курсу Навчально-
наукового інституту історії та права Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухо млин-
ського

«Голокост на Миколаївщині»

Гарбуз Тетяна, Задирко Христина, студентка 4 курсу 
/ студентка 4 курсу Миколаївського національного 
університету ім.В.О.Сухомлинського

 «Масове винищення єврейського населення 
херсонської та миколаївської області в період 
окупації 1941-1945 років» 

Колесник Ольга, студентка 5 курсу Гуманітарного 
факультету Українського католицького університету

«Бабин Яр як місце пам’яті: огляд комемо-
ративних практик та пам’ятних знаків»

Лободовська Ірина, студентка IV курсу Навчально-
наукового інституту історії та права Миколаївського 
національного університету ім. В.О. Сухомлинського

«Трагічні сторінки єврейської землеробської 
колонії Єфінгар»

Секція 5. Репресії, геноциди, та пам’ять про них

(авд. 218)

Модератор – Світлана Гуркіна 

Носенко Марина, студентка 5 курсу Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький націо-
нальний університет

«Витоки комуністичного насильства в СРСР 
та методи морального та фізичного впливу на 
«інакомислячих» громадян у 30-ті роки ХХ ст.» 

Булгакова Валентина, викладач, суспільствознавчих 
дисциплін, вчитель-методист Криворізької гімназії 
№91

«Організація та функціонування таборів для 
поло нених поляків на Криворіжжі в 1939-1940 рр.» 

Малюта Ярослав, студент 3 курсу Національного 
університету «Юридична академія України ім. Яро-
слава Мудрого» 

«Розстріли офіцерів польської армії у Харкові: 
події 70-ти річної давності та їх історична пам’ять»

Калкутіна Наталія, здобувач кафедри історії Укра-
їни, Навчально-наукового інституту історії та права 
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Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського

«Санітарно-побутові умови в таборах для 
іноземних військовополонених Південної України 
в 1944-1945 рр. (на прикладі Миколаївського 
табору № 126)»

Лях Олександр, студент 3 курсу Інституту історії, 
етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного універ-
ситету імені Т. Г. Шевченка

«Корюківська трагедія 1943: погляд з сього-
дення» 

Козленко Сергій, магістр історії
«Репресивні дії радянських органів держ без-

пеки супроти духовенства УГКЦ на прикладі о. Ми-
хайла Вовчика (1939-1953)»

13:00 – 14:00. Обід

14:00 – 15:30. Підсумковий круглий стіл 

15:30 – 16:30. Фуршет

17:00 – 19:30. Екскурсія в Національний музей-
меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на 
Лонцького», екскурсія по місту

Після 20.00 – від’їзд учасників конференції 
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