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Науково-Освітний Центр Вивчення Голодомору 

Освітній мандат 

Valentina Kuryliw,  
Director of  Education of  HREC 
Phone: 416 242 5361 
Office: 416 923 4732 
Email: hreced@ualberta.ca 
holodomoreducator@gmail.ca 
education.holodomor.ca 

Holodomor Research and 
Education Consortium (HREC) 
620 Spadina Avenue, 2nd Floor 
Toronto, ON M4G 2B1 

Науково-освітний центр вивчення Голодомору 
Директорка освітнього напрямку є Валентина Курилів. 

HREC Education сприяє дослідженню, вивченню та осмисленню 
Голодомору базуючись на шістьох основних засадах: 
розповсюдження, презентації, підготовка семінарів, лобіювання,
розвиток навчальних ресурсів та консультування. 

HREC сприяє включенню теми Голодомору до шкільних програм та 
впровадження її у курси з вивчення ґеноцидів у навчальних закладах,
а також навчає освітян викладати цю тему розвиваючи критичнe та 
історичнe мислиння учням. HREC розробляє навчальні матеріали, і 
програми для освітян. HREC також готує викладачів – 
використовуюючи найкращy методикy викладання Голодомору – у 
Канаді, США та в Україні. 

HREC лобіює міністерства освіти, шкільні ради, адміністраторів та 
керівників навчальних програм з історії та соціальних дисциплін у 
Канаді. HREC проводить професійні майстер-класи для викладачів, і 
презентації для освітян. HREC радиться з працівниками міністерства 
освіти, шкільними радами та працівниками музею з питань прав 
людини, геноциду та Голодомору. 

HREC ED є співзасновником та директором лабораторії методології 
освіти з HREC в Україні i Міністерство освіти в Україннi. 
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2018 рік – 85-ї річниці вшанування 
пам’яті жертв Голодомору, одного 
з геноцидів 20-го століття. 
Голодомор означає “смерть 
спричинена голодом.” У 1932– 
1933рр Україна була спустошена 
голодом спричиненого політикою 
Сталіна та Комуністичним урядом. 
Мільйони людей вимерли. Голод 
заперечувався, приховувався та 
ігнорувався понад 50 років. 
Кожного року світ вшановує 
пам’ять жертв Голодомору 4-ї 
суботи листопада, в школах 4-ї 
п’ятниці листопада. Цю трагічну 
подію також вшановують у квітні,
який є місяцем Пам’яті геноциду 
його засудження та запобігання. 

Новий 	поглиблений 	навчальний ресурс: 
Holodomor In Ukraine, the Genocidal Famine 

1932-1933:	 Learning	 Materials	 for	 Teachers	 and	 Students 
(2018, 308ст, CAD	 $49.95)	 автором	 якого	 є	 Валентина	 Курилів	 
кольоровий посібник	 у	 спіральній обкладинці	 має	 навчальні	 
матеріали, плани уроків, завдання, хронологію	 подій, карти, 
мемуари, фотографії, свідчення	 очевидців, літературні	 твори, які	 
відповідають	 віковим	 категоріям	 за	 змістом, першоджерела, 
мультимедійні	 посилання	 та	 списки ресурсів.	 Перший такий 
ресурс	 для	 освітян, який може	 застосовуваться	 для	 викладання	 
теми Голодомору	 для	 учнів	 різних	 вікових	 категорій та	 курсів.	 CIUS	 
Press. 

Стаття – внесок до посібника викладання теми геноциду 

Стаття Валентини Курилів “Український геноцид Голодомор 
1932 -1933 рр.: cправа заперечення приховування та 
спростування” буде опублікована в книзі Сем`юеля Тоттена 
“Навчання про геноцид: роздуми та поради вчителів 
загальноосвітніх шкіл та професорів” (розділ 1) в жовтні 2018,
США.  

Міжнародні нагороди за моделювання уроків по темі 
Голодомору 

Урок “Майстерня історика” на Мобільному класу по темі 
Голодомору, автором якого є Валентина Курилів, отримав вже 2 
міжнародні нагороди за його поєднання із змістом навчального 
матеріалу, інтерактивною методикою навчання та інноваційними 
технологіями навчальних програм для учнів. Дизайнери Forge 
Media + Design отримали престижну нагороду за дизайн змісту в 
галузі освіти та навчання в 2017 році від Міжнародної академії 
дизайну за свою роботу щодо розробки технології для цього 
інтерактивного уроку. 




