
 

 
Міністерство культури та інформаційної політики України 

Національний музей Голодомору-геноциду 

Інститут дослідження Голодомору 

Представництво Президента України в АР Крим 

ГО «Кримськотатарський ресурсний центр» 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Центральний державний архів громадських об’єднань України 

Українське Бюро захисту прав людини 

Дослідницький центр соціальної політики 

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ 

ДЕПОРТАЦІЇ, МАСОВІ РЕПРЕСІЇ, ШТУЧНИЙ ГОЛОД: ІНСТРУМЕНТИ 

ПОЛІТИКИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ ХХ ТА ХХІ СТОЛІТЬ 

до 78 роковин геноциду кримськотатарського народу 

 

 

 

 

 

 

17 травня 2022 року 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Бажан Ольга Вікторівна, директорка Центрального державного архіву громадських об’єд-

нань України 

Білий Дмитро Дмитрович, доктор історичних наук, професор, завідуючий відділу історичних 

досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею 

Голодомору-геноциду 

Глузман Семен Фішельович, провідний науковий співробітник Інституту досліджень 

Голодомору, президент Асоціації психіатрів України 
Іванець Андрій Валерійович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору На-

ціонального музею Голодомору-геноциду 

Кириченко Микола Олексійович, ректор Університету менеджменту освіти Національної 

академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії наук вищої 

освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії та освіти дорослих 
Коцур Юлія Олексіївна, кандидатка історичних наук, заступниця генерального директора 

Національного Музею голодомору-геноциду  

 Маркова Світлана Василівна, докторка історичних наук, доцентка, директорка Інституту 

дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду 

 Очеретянко Віктор Іванович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 

ректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
 Стасюк Олеся Олександрівна, кандидатка історичних наук, директорка Національного 

музею Голодомору-геноциду 
Ташева Таміла Равілівна, Постійний Представник Президента України в АР Крим 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ 

17 ТРАВНЯ 2022 РОКУ  

 

 – 1000 – реєстрація учасників публічного діалогу 
– 1200 – перше онлайн засідання «Масові репресії, штучний голод: інструменти політики 

тоталітарних режимів» 
 – 1230  – перерва 
 – 1430  – друге онлайн засідання «Депортації, масові репресії: інструменти політики 

тоталітарних режимів» 
 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь спікерів – до 15 хвилин 
Участь у дискусії – до 7 хвилин 
Пропозиції – до 3 хвилин 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська 

Форма проведення: онлайн і офлайн-онлайн  

Учасники: науковці, представники Меджлісу кримськотатарського народу, викладачі, 

журналісти, представники органів влади, громадські діячі 



Перше онлайн засідання «Масові репресії, штучний голод: інструменти 

політики тоталітарних режимів» 

10:00-12:00 (онлайн) 

Модераторка: Маркова Світлана Василівна, директорка Інституту дослідження Голодомору 

Національного музею Голодомору-геноциду, докторка історичних наук, доцентка, голова ГО 

«Асоціація вчителів суспільних та гуманітарних дисциплін Хмельниччини» 

 

СПІКЕРИ: 

Маркова Світлана Василівна, директорка Інституту дослідження Голодомору Національного 

музею Голодомору-геноциду, докторка історичних наук, доцентка, голова ГО «Асоціація 

вчителів суспільних та гуманітарних дисциплін Хмельниччини» 

Муранова Наталія Петрівна, проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та 

міжнародних зв’язків ННІМП  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України, професорка 

Бажан Ольга Вікторівна, директорка Центрального державного архіву громадських 

об’єднань України 

Подкур Роман Юрійович, старший науковий співробітник інституту історії України НАН 

України, провідний науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-

геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду, 

кандидат історичних наук 

Глузман Семен Фішельович, провідний науковий співробітник відділу історичних 

досліджень Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду, 

президент Асоціації психіатрів України 

Сергійчук Володимир Іванович, завідувач кафедри історії світового українства Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор 

 

Білий Дмитро Дмитрович, завідувач відділу історичних досліджень Голодомору-геноциду 

Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду, доктор 

історичних наук, професор 

 

 Петрова Наталія Олександрівна, заступниця декана з наукової роботи факультету історії та 

філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, старша наукова 

співробітниця відділу дослідження соціо-демографічних та правових аспектів Голодомору-

геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду, 

кандидатка історичних наук, доцентка 



 

Білошицький Сергій Володимирович, проректор з науково-методичної роботи 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор політичних 

наук, доцент 

Козицький Андрій Михайлович, провідний науковий співробітник відділу дослідження 

соціо-демографічних та правових аспектів Інституту дослідження Голодомору Національного 

музею Голодомору-геноциду, кандидат історичних наук 

Марочко Василь Іванович, головний науковий співробітник інституту історії України НАН 

України, провідний науковий співробітник відділу історичних досліджень Голодомору-

геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду, 

доктор історичних наук, професор 

 

Друге засідання «Депортації, масові репресії: інструменти політики 

тоталітарних режимів» 

13:00–14:30 (офлайн-онлайн) 

Модератор: Іванець Андрій Валерійович, провідний науковий співробітник відділу історичних 

досліджень Голодомору-геноциду Інституту дослідження Голодомору Національного музею 

Голодомору-геноциду, кандидат історичних наук 

СПІКЕРИ: 

Маркова Світлана Василівна, директорка Інституту дослідження Голодомору Національного 

музею Голодомору-геноциду, докторка історичних наук, доцентка, голова ГО «Асоціація 

вчителів суспільних та гуманітарних дисциплін Хмельниччини» 

Чубаров Рефат Абдурахманович, голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Ташева Таміла Равілівна, Постійний Представник Президента України в АР Крим 

Барієв Ескендер Енверович, член Президії Меджлісу кримськотатарського народу, голова 

правління ГО "Кримськотатарський ресурсний центр" 

Кириченко Микола Олексійович, ректор Університету менеджменту освіти Національної 

академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії наук вищої 

освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії та освіти дорослих 

Бажан Олег Григорович, провідний науковий співробітник відділу історії державного терору 

радянської доби Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук 

Клименко Андрій Васильович, керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, 



головний редактор порталу BlackSeaNews  

Діденко Ніна Григорівна, докторка наук з державного управління, професорка, кандидатка 

філософських наук, професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту 

ННІМП  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України 

Куртсеїтова Аніфе Аметівна, голова правління ГО «Qırım Ailesi» («Кримська родина»), 

менеджерка проєкту «Освітній курс «Кримські татари: Історія. Культура. Мистецтво» (онлайн) 

Тищенко Юлія Анатоліївна, співзасновниця Національної платформи «Діалог про мир та 

безпечну реінтеграцію», співавтор посібника «Історія Криму та кримськотатарського народу» 

(онлайн) 

Дегтярьова Ія Олександрівна, докторка наук з державного управління, професорка, професор 

кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП  ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  НАПН України 

Гончаренко Надія Кузьмівна, старша наукова співробітниця Інституту культурології НАМ 

України, співупорядниця серії перекладів «Кримськотатарська проза українською» 

 


