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Історичне минуле є сильним фактором відтворення конфліктів, що робить значущими практики 

виведення історичного знання зі сфери конфлікту через репрезентацію базових цінностей, які 

покладено в основу інтерпретації минулого. Пропонується проект опрацювання минулого для 

студентів з Білорусі, Німеччини, Росії та України. Вибір країн зумовлений наявністю значної кількості 

конфліктів пам’яті, що використовуються для роздмухування ненависті. Історична свідомість країн-

учасниць містить знання про взаємні образи та злочини. Всі країни об’єднує також досвід 

опрацювання пам’яті про Голокост (як поворотного пункту європейської стратегії історичної пам’яті 

в цілому) в кожній з країн. 

Різний досвід опрацювання минулого робить участь у школі корисною для представників всіх 

країн: однаково корисно як інтерпретувати успішний досвід, так і аналізувати агресивні героїчні 



наративи, що продовжують існувати в європейському просторі. В останні роки намітилися точки 

європейської напруги нової якості, що вимагає винайдення навичок переключення в інші способи 

інтерпретації конфлікту. Це створює гостру необхідність роботи в міжнародних командах, 

представники яких протистояли б ізоляціоністським тенденціям, що намітилися в політиці деяких 

європейських країн.  

Базовою настановою організаторів школи є відмова від стратегії згладжування гострих кутів та 

замовчування конфліктних ситуацій. Ми дотримуємось принципу прийняття відповідальності за 

історичну пам’ять, що включає критичне бачення історії та відмову від прямолінійності героїчного 

наративу.  

Ми пропонуємо проект спільного опрацювання проблем минулого для студентів, що готові 

стати агентами змін в своїх суспільствах. Метою проекту є напрацювання навичок аналізу 

маніпуляцій історичним матеріалом, протистояння розпаленню конфліктів на базі історичної 

пам’яті, полеміки з конфлікт-орієнтованою риторикою, роботи з травматичним історичним 

матеріалом на базі принципів відповідальності, вищої цінності людського життя та гідності, поваги 

до культурного та наративного різнобарв’я.  

В проекті беруть участь студенти з Білорусі, Німеччини, Росії та України. Літом 2018 року 

відбираються команди з п’яті студентів з кожної країни. В кожній з країн-учасниць проводяться 

підготовчі семінари (дати визначаються для кожної країни окремо та будуть повідомлені 

додатково), де студенти отримають інформацію з проблеми примирення історичних пам’ятей. В 

ході семінарів студенти спробують позначити точки, що можуть радіювати конфліктами пам’ятей в 

кожній з країн. Протягом місяця після семінару студенти створюють півгодинну презентацію, в якій 

аналізують виявлені конфліктні вузли пам’яті. 

Другим етапом проекту (14-21 жовтня) є міжнародна студентська школа в Кутаїсі (Грузія) за 

участю вже підготованих команд. Школа включає: оволодіння практик роботи в конфліктній ситуації 

та засвоєння оптики іншої людини; теоретичну роботу з викладачами; практичну роботу студентів в 

міжнародних групах. Змістом студентської роботи в міжнародних групах є розробка параграфів 

підручника з історії, що може використовуватись в кожній з країн-учасниць.  

Третій етап проекту (листопад-грудень) передбачає презентацію результатів проекту в місцевих 

ЗМІ, вишах, майданчиках неформальної освіти та громадянських форумах. 

Учасникам семінару забезпечується проїзд та проживання під час семінару в Грузії. Може бути 

передбачений внесок у розмірі 20 євро для участі у національних семінарах.  

Мова роботи школи в Кутаїсі – англійська. 

 

Хто може взяти участь у конкурсі? 

Учасниками семінару можуть стати студенти кожної з країн-учасниць. Українські студенти для 

участі у конкурсі мають до 20 липня надіслати на адресу doaod1@gmail.com свої CV та мотиваційні 

листи (обсяг до 6 тис. знаків) з описанням власного бачення проблеми спільного опрацювання 

минулого. Організатори вітають наявність бекграунда роботи з проблемою примирення пам’ятей, 

але радо розглянуть пропозиції студентів, що не мають публікацій чи стажувань за тематикою 

школи.  

Заявки та запитання надсилайте за електронною адресою:  doaod1@gmail.com. 

mailto:doaod1@gmail.com


Координатор проекту з України: Оксана Андріївна Довгополова, доктор філософських наук, 

професор кафедри філософії та методології пізнання Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова 

 


