
52019’8 Соціум
«Бажаємо, щоб це історичне місце стало справжнім музеєм»

Міжнародний педагогічний семінар  
«Повертаємося до коріння – працюємо на благо майбутнього»

Влітку в Ізраїлі пройшов Міжнарод-
ний семінар для керівників освітніх 

і наукових організацій, учителів, виклада-
чів і науковців у сфері освіти на тему «По-
вертаємося до коріння – працюємо на бла-
го майбутнього», що був організований 
Відділом освіти в діаспорі Департаменту 
освіти і спільноти Керен Каемет ле Ісраель 
Єврейського Національного Фонду (ККЛ-
ЄНФ). З боку України ініціатором і партне-
ром став Центр єврейської освіти України.

Учасниками семінару були освітяни з 
Молдови, Росії, Татарстану, України й Ес-
тонії, а також ізраїльські колеги.

Україну представляли працівники як з 
наукових установ, так і з освітніх закла-
дів комунальної та приватної власності, 
формальної та неформальної середньої і 
вищої освіти. Зокрема працівники Цен-
тру єврейської освіти України (м.  Київ), 
Приватного навчально-виховного комп-
лексу «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступе-
нів – дитячий садок «Міцва-613» (м.  Біла 
Церква), Навчально-виховного об’єднан-
ня «Хабад» (м.  Херсон), Запорізької не-
дільної єврейської школи «Яхад-Макка-
бі» (м.  Запоріжжя), Інституту педагогіки 
НАПН України (м.  Київ), Міжнародно-
го гуманітарно-педагогічного інституту 
«Бейт-Хана» (м.  Дніпро), Сіоністської фе-

дерації України (м.  Київ), БО БФ «Лайф 
Чейнджер» (м. Київ).

Інститут педагогіки НАПН України у 
семінарі представили науковці відділу 
навчання мов національних меншин та 
зарубіжної літератури – Лариса Курач (за-
відувач), Наталія Бакуліна, Валентина 
Снєгірьова, Олена Фідкевич.

Відбулося ознайомлення із системами 

формальної і неформальної освіти й інно-
ваційними методиками в Ізраїлі; досвідом 
і діяльністю відділу освіти в діаспорі Де-
партаменту освіти і спільноти ККЛ-ЄНФ 
і фонду в цілому; навчальними матеріа-
лами, розробленими ККЛ-ЄНФ для по-
дальшого використання в педагогічній 
діяльності в діаспорі та виховання дітей 
на основі емоційно-ціннісного, особистіс-

но-орієнтованого та компетентнісного 
підходів до навчання.

Творча насичена атмосфера семінару, 
за словами учасників, стимулювала їх до 
створення власних проектів, які вони змо-
жуть реалізувати зі своїми учнями та сту-
дентами в подальшому.

– Головним здобутком для учасників се-
мінару стала ідея необхідності підтрим-
ки культурного та мовного розмаїття для 
мирного розвитку та толерантного спілку-
вання між представниками різних націо-
нальностей, – прокоментувала події Лари-
са Курач.

На екскурсіях і круглих столах, лекціях 
і творчих студіях учасники не лише озна-
йомилися із системою освіти Ізраїлю, а й 
поділилися своїми напрацюваннями та 
розповіли про власну педагогічну й нау-
кову діяльність, виступили з доповідями, 
презентували проміжні результати своїх 
досліджень, обмінялися досвідом і домо-
вилися про співробітництво.

Наталія БАКУЛІНА,
старший науковий співробітник

 відділу навчання мов національних 
меншин та зарубіжної літератури

Інституту педагогіки НАПН України,
кандидат педагогічних наук

За ініціативою Відділу охорони пам’я-
ток міського управління культури 

(Ірини Бондаренко та Юрія Любарова), за 
підтримки Миколаївського національного 
університету імені В.О.  Сухомлинського 
(ректор Валерій Будак) на території укрі-
пленого поселення доби фінального бро-
нзового віку Дикий Сад, розташованого в 
історичному центрі сучасного Миколаєва, 
археологи Миколаївщини збираються ра-
зом, проводять пізнавальні екскурсії тери-
торією поселення, розповідають про під-
сумки власних досліджень, влаштовують 
археологічні майстер-класи для школярів 
міста.

Метою заходу стало не тільки відзначен-
ня професійного свята археологів, популя-
ризація історії та культури рідного краю, 
а й створення нової культурно-просвіт-
ницької локації у центрі сучасного міста, 
привернення уваги до збереження пам’я-
ток нашого минулого.

Відвідувачі слухали екскурсії про осо-
бливості життя людей за доби бронзового 
віку, спілкувалися зі старшим та молодим 
поколінням миколаївських археологів. 
Малеча мала можливість на мить стати 
«Індіаною Джонсом» і шукати артефакти 
давнини в спеціально облаштованому роз-
копі, ліпити власні «амфори» з глини, взя-
ти участь в роботі школи юного археоло-
га. Дорослі брали участь у театралізованих 
виставах – гладіаторських боях, перевті-
лювалися у Робін Гудів та Айвенго в луч-
ному тирі, грали на барабанах, відтворюю-
чі стародавні ритми.

Гості залишили письмові привітання 
й побажання археологам у зв’язку з поба-
ченим. Загальний настрій містян можна 

відтворити відгуком заслуженої артистки 
України Оксани Мадараш: «Дякую та ра-
дію! Бажаю щоб це історичне місце стало 
справжнім, європейського рівня, музеєм 
та перлиною міста Миколаєва!»

Центральною подією суботнього дня 
стала прес-конференція, де археологи роз-
повіли про результати власних археологіч-
них польових сезонів.

Денис Бондаренко розповів про розко-
пки та цікаві знахідки з античного посе-
лення Вікторівка-1 (Березанський район). 
Олександр Смирнов репрезентував зна-
хідки, що зафіксували при розкопках ан-
тичного поселення «Бульвар» та першого 
миколаївського магістрату (поч. ХІХ ст.) 
під час реконструкції Соборної площі в 
центрі міста (700 м від Дикого Саду). Ці-
каво, що на цій площі збереглися куль-
турні шари різних епох – від античності 
до першої половини ХХ ст. (патрони, ґу-
дзики, кружки, фаянсові вироби), тобто 
майже всі етапи історії міста. Далі містян 
чекає реконструкція Бульвару адмірала 
Макарова, яка дасть їм можливість ще 
більше дізнатись про маловідомі сторін-
ки минувшини. Роман Козленко розповів 

про результати розкопок комплексного 
загону МНУ імені В.О.  Сухомлинсько-
го та Інституту археології НАН України, 
який цього року досліджував ольвійську 
хору (сільська округа). Неподалік Ольвії 
знаходиться Козирське античне городи-
ще – еталонна пам’ятка римського часу, 
де розпочато розкопки кількох примі-

щень. Серед стародавніх артефактів – ча-
стина мармурового вівтаря, що знайдено 
в культовому приміщенні городища. Ки-
рило Горбенко поінформував про поча-
ток цьогорічних розкопок Дикого Саду 
та представив нові знахідки: псалій – 
елемент кінського спорядження, креме-
невий серп та керамічне прясельце. Для 
Кирила Володимировича археологічний 
сезон 2019 року став 25-м поспіль.

Нинішні миколаївські практикую-
чі археологи є випускниками саме іс-
торичного факультету Миколаївського 
національного університету імені В.О. Су-
хомлинського, а Кирило Горбенко й Олек-
сандр Смирнов продовжують виховувати 
нову генерацію археологів в якості викла-
дачів університету. Активними органі-

заторами свята були й нинішні студенти 
факультету, які проводили екскурсії, май-
стер класи на «дитячому» археологічному 
розкопі, на практиці закріплюючи знання, 
здобуті під час навчання.

Увечері для гостей свята, яких зібралося 
більше півтисячі чоловік, працювала му-
зична сцена, встановлена на пустій тери-
торії городища. Виступили барди міського 
клубу «Біла ворона», а потім над залиш-
ками стародавнього поселення відгримів 
справжній рок-фест (за підтримки «Рок 
Хати») за участю миколаївських гуртів.

Перлиною свята став виступ блюзмена 
Володимира Макаровського, імпровізації 
якого лунали до півночі в спалахах свя-
щенного вогнища, що було розпалене на 
честь наших пращурів.

Свято відгомоніло. Миколаївці розі-
йшлися по своїм домівкам, а стародавні 
артефакти, яким понад 3 тис. років, зали-
шилися чекати своїх дослідників.

Оксана ГОСПОДАРЕНКО,
декан історичного факультету

Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського

15 серпня вже довгий час відзначають усі причетні до археології. 
Цікавим є факт, що ця дата жодним чином не пов’язана з відомим 
археологічним відкриттям або подією. Українські археологи отри-
мали своє офіційне професійне свято, встановлене Указом Прези-
дента від 6 серпня 2008 року № 694/2008 «Про День археолога», 
«…ураховуючи вагомий внесок українських учених-археологів у 

розвиток вітчизняної археології, дослідження, збереження, попу-
ляризацію археологічної спадщини України».

Склалася власна традиція святкування і в миколаївських архе-
ологів. Не став виключенням й цьогорічний археологічний сезон. 
17 серпня 2019 року миколаївці та гості міста разом відсвяткували 
День археолога, втретє поспіль.




