
 

                    Одеська національна наукова бібліотека             
   

До Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні  

та до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні  
 

Круглий стіл на тему: 
 

«Голодомор: історичний, соціально-демографічний  

та морально-психологічний виміри» 
                                                                                                          

 
 

Дата та час проведення: 22.11.2017 р. о 10
00

.  

                  Місце проведення: головний читальний зал ОННБ (вул. Пастера, 13). 
 

Під час засідання круглого столу, будуть винесені на обговорювання такі питання:  

- Національні інтереси України в сфері етнополітики і Голодомор: втрата самобутності сімейних 

обрядів українського селянства внаслідок Голодомору 1932 – 1933 рр.; 

- Дослідження й історіографія наслідків трагічних подій 1932-1933рр. (демографічні втрати, 

регіональні  аспекти і проблеми  дітей, молоді та безпритульних як окремої категорії жертв 

Голодомору); 

- Жіноцтво України в період Голодомору 1932-1933 рр.; 

- Висвітлення голодоморів в українській художній літературі й інформаційний простір. 
 

В обговоренні питань приймуть участь фахівці: 

- Кушнір В’ячеслав Григорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, голова правління Одеської обласної 

організації «Національна спілка краєзнавців України»; 

- Петрова Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології 

України, заступник декана з наукової та виховної роботи історичного факультету Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова, секретар Одеської обласної організації «Національна 

спілка краєзнавців України»; 

- Слюсар Юрій Олександрович, заступник директора з наукової роботи Одеського історико-

краєзнавчого музею; 

- Сікорська Вікторія Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент гуманітарного факультету 

Одеського національного політехнічного університету, член Національної спілки журналістів України; 

- Коробкова Наталя Костянтинівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури 

та компаративістики, заступник декана з виховної роботи філологічного факультету Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова; 

- Ноур Ніна Дмитрівна, психолог комунальної установи «Одеський обласний центр патріотичного  

виховання дітей та молоді»; 

- Луценко Надія Євгенівна, завідувач денним відділенням вищого навчального комунального закладу 

«Одеське театрально-художнє училище», викладач вищої категорії; 

- Шубіна Ольга Ігорівна, редактор інформаційного агентства «Контекст Причорномор’я», член 

Національної спілки журналістів України; 

- Шаповалова Галина Вікторівна, викладач математики, заступник директора з виховної роботи 

технікуму промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій; 

- Солов’єнко Ольга Федорівна, викладач української літератури технікуму промислової автоматики 

Одеської національної академії харчових технологій. 

Під час заходу відбудуться презентації: 

- книжково-ілюстративної виставки «Минувшини чорні рядки і пам’яті світла скорбота» 

(бібліографічний огляд виставки проводить Фомичова А.О., провідний бібліограф ВЗГіР ОННБ); 

- мультимедійної презентації «Пам’ять серця: про Голодомори мовою живопису».  
 

Присутні викладачі та студенти: 2 курсу історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова, 1 курсу 

факультету інформаційних технологій та факультету автоматики, механіки і діловодства технікуму 

промислової автоматики ОНАХТ і користувачі ОННБ. 
 
Відповідальні: Крінічна Е.Є., Фомичова А.О.,тел. для довідок 718-53-39. 


