
 Запрошуємо викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін взяти участь у Всеукраїнсь-
кому семінарі, присвяченому дослідженню єврейської історико-культурної спадщини в Україні, 
який відбудеться 13 лютого 2020 року у місті Миколаїв на базі МЗОШІ №3 (вул. 1 Слобідська 74) 
за підтримки Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації та за                 
ініціативою «БФ І-ЕС-ДЖЕЙ-ЕФ Східна Європа».

 «Благодійний фонд І-ЕС-ДЖЕЙ-ЕФ Східна Європа» створений з метою збереження та дослід-
ження єврейських кладовищ у Східній Європі. Одним із напрямків діяльності фонду є проведення 
освітніх заходів. Їхньою метою є висвітлення проблеми збереження історичних пам’яток, зокрема 
старих кладовищ, які є не лише важливим джерелом інформації, але і невід’ємним елементом куль-
турно-історичної спадщини України. На семінарі буде приділено увагу сучасним методикам вклю-
чення єврейської історії у викладання історико-гуманітарних дисциплін у старшій школі.

Програма семінару

8.00 – 9.00 Збір та реєстрація учасників
9.00 – 9.15 Відкриття семінару
9.15 – 10.00 Єврейський спадок на території України: досвід впровадження матеріалів у шкільну 
програму (к.і.н., вчитель вищої категорії Селіванова-Зеркаль І.О)
10.00 – 10.15 Перерва 
10.15 – 11.15 Як зацікавити історією?(на прикладі історії євреїв Миколаївщини). (к.і.н., доцент 
Щукін В.В.)
11.15 – 11.30 Перерва
11.30 – 13.00 Як читати єврейські надгробні написи (викладач НаУКМА, пошукач вченого ступеню 
к.і.н., Фішель О.Д)
13.00 – 14.00 Обід
14.00 – 15.30 Єврейські кладовища в міському просторі: проблеми, джерела та методики викла-
дання (к.ф.н., Малахова К.В)
15.30 – 15.45 Перерва
15.45 – 16.30 Майстер-клас «Про що розповідають традиційні єврейські зображення» 
16.30 – 17.30 Закриття семінару. Круглий стіл: проблеми збереження історичних пам’яток та мето-
дики виховання інтересу і поваги до них.
17.30 – 19.00 Екскурсія по місту Миколаєву (для бажаючих)

Для додаткової інформації та реєстрації обов’язково зв’язатись з нами до 3.02.2020:
Олександра Фішель

+38 050 197 96 78 (WhatsApp)  |  alexandra.fishel@esjf-cemeteries.org

Організатори беруть на себе усі витрати пов’язані з семінаром:
- Проїзд. Буде оплачено після отримання проїзних документів (або їх копій) та реквізитів особистої 
єврової карти для SWIFT переказів (у Приватбанку її можна відкрити за 15 хвилин безкоштовно, за 
наявності паспорту, ідентифікаційного номеру та телефону).
- Обід.
- Проживання (за потреби). Про необхідність обов’язково повідомити організаторів під час реєстра-
ції.

Запрошення


