
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Школа неформальної єврейської освіти 

Сесія 1 
науково-методичний семінар 

Прес-реліз 
 

Організатори семінару: Центр єврейської освіти України, Асоціація єврейських організацій 
та общин України, київський офіс Євроазіатського єврейського конгресу за підтримки благодійних 
фондів Генезіс і Чарітіз Ейд Фаундейшн.  

Дати проведення семінару: 24 по 26 лютого 2017 року. 
Місце проведення семінару: м. Київ, вул. Волоська, 8/5. 
Метою семінару є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації в галузі 

неформальної єврейської освіти, розробка програм і педагогічних технологій для реалізації дитячих і 
молодіжних освітніх проектів неформальної єврейської освіти. 

Географія учасників-представників освітніх і громадських єврейських організацій України: 
міста Бердичів, Київ, Львів, Рівне, Херсон. 

Географія викладацького складу: Ізраїль (м. Єрусалим, м. Нагарія), Україна (м. Київ). 
 
Програма семінару першої сесії була спрямовано на висвітлення сучасних концептуальних 

підходів до розробки змісту та технологій неформальної єврейської освіти з огляду на філософський, 
історичний, соціокультурний контексти, реальні виклики та потреби щодо розвитку сучасних 
єврейських громад. 

Репрезентація даних проблем відбувалась через різноманітні форми, зокрема, лекції, круглі 
столи, заняття-практикуми, обговорення, які супроводжувалися інтерактивними методами та 
роботою у групах.  

Для реалізації запропонованої тематики було залучено фахівців – науковців і практиків з 
юдаїки, філософії, історії, традиції та культури, формальної та неформальної єврейської освіти, 
медицини тощо. 

Програма  
 
 

24 лютого 2017 року, п’ятниця 
 

Час Зміст Ведучий 
 

Місце 

08:00 – 10:00 Заїзд, поселення, сніданок  Вікторія Єлфімова 
координатор освітніх програм Вааду України та ЄАЄК, 

проектів ЦЄОУ, «Шорашим»,  
керівник клубу «Маадон-Шорашим», м. Київ 

 

Готель «Подол-
Інн» 

10:00 – 11:00 Відкриття семінару: мета та 
завдання,  представлення та 

знайомство учасників 

Наталія Бакуліна,  
кандидат педагогічних наук, 

керівник ЦЄОУ, проектів «Шорашим» в Україні та 
Грузії, 

ст.н.сп , Інституту педагогіки НАПН України; 
 

Вікторія Єлфімова, 
координатор освітніх програм Вааду України та ЄАЄК, 

проектів ЦЄОУ, «Шорашим»,  
керівник клубу «Маадон-Шорашим», м. Київ 

 

Аудиторія 2 

11:00 – 11:30 Кавова пауза  Аудиторія 5 
11:30 – 13:00 Неформальна єврейська освіта: 

сучасні підходи та технології 
Наталія Бакуліна,  

кандидат педагогічних наук, 
керівник ЦЄОУ, проектів «Шорашим» в Україні та 

Грузії, 
ст.н.сп , Інституту педагогіки НАПН України 

 

Аудиторія 2 

13:00 – 14:00 Обід  Їдальня НаУКМА 
14:00 – 15:30 Єврейська педагогіка: класичні 

тексти 
Катерина Малахова,  

кандидат філософських наук, 
керівник проектів «Самбатіон» в Україні,  

Аудиторія 2 



ст..н.сп. Інституту філософії НАН України 
 

15:30 – 16:00 Кавова пауза  Аудиторія 5 
16:00 – 17:30 Шабат: зміст та методологія Раїса Гехтман, 

методист ЦЄОУ, лектор,  
керівник  проекту «Звуки єврейської музики»,  

спеціаліст у галузі єврейської традиції, музики, 
кулінарії 

 

Аудиторія 2 

17:13 Запалювання свічок, Кабалат 
Шабат 

Учасники семінару Аудиторія 2 

18:00 – 19:30 Квест у неформальній 
єврейській освіті 

Володимир Висоцький, 
 магістр міжнародного права,  

директор БФ «ЄУСІ», координатор єврейських 
общинних та освітніх проектів, фандрейзер 

 

Аудиторія 2 

 
25 лютого 2017 року, субота 

 
10:00 – 11:30 Історія євреїв Галіції: джерела 

та методологія 
Надія Уфімцева, 

магістр історії та Jewish Studies,  
координатор програми опису предметів юдаїки у 

музеях України, Ваад України,  
директор програми "Толерантність - уроки 

Голокосту", ЄАЄК 
 

Аудиторія 2 

11:30 – 12:00 Кавова пауза  Аудиторія 5 
12:00 – 13:30 Круглий стіл «Актуальні 

питання єврейської освіти»: 
Чи потрібна філософія 

школярам? 
Навіщо розповідати про 

Голокост: роздуми  викладача. 

Віктор Малахов,  
доктор філософських наук, 

професор, 
Ізраїль 

 
Тетяна Чайка,  

кандидат філософських наук, 
Ізраїль 

 

Аудиторія 2 

13:30 – 14:30 Обід  Їдальня НаУКМА 
14:30 – 16:00 Робота у проектних групах: 

визначення концепції та змісту 
проектів НЄО 

Катерина Малахова,  
кандидат філософських наук, 

керівник проектів «Самбатіон» в Україні,  
ст..н.сп. Інституту філософії НАН України, 

 
Олександр Рабинович,  

кандидат філософських наук, 
директор міжнародних дитячих таборів «Шорашим-
Україна», «Джерела толерантності» (ст..зм.), клубу 

«Маадон Шорашим», м. Львів,  
викладач  філософії та культурології 

 

Аудиторія 1  
 
 
 
 

Аудиторія 2 
 

16:00 – 16:30 Кавова пауза  Аудиторія 5 
16:30 – 18:00 Надання первинної 

долікарської допомоги 
Анна Брякіна, 

спеціаліст у галузі терапії, сімейний лікар,  
учасник проектів «Шорашим», «Джерела 

толерантності», освітніх програм Вааду України, 
ЄАЄК, КНГУ 

 

Аудиторія 2 

18:00 – 18:20 Підготовка до Авдали Учасники семінару Аудиторія 2 
18:22 Запалювання свічок, Авдала Учасники семінару Аудиторія 2 

19.00 …. Відкритий простір Учасники семінару  
 

26 лютого 2017 року, неділя 
 

10:00 – 11:30 Ігрові форми роботи у 
неформальній єврейській 

освіті 

Вікторія Єлфімова, 
координатор освітніх програм Вааду України та ЄАЄК, 

проектів ЦЄОУ, «Шорашим»,  
керівник клубу «Маадон-Шорашим», м. Київ 

 

Аудиторія 2 

11:30 – 12:00 Кавова пауза  Аудиторія 5 
12:00 – 13:30 Робота у проектних групах: 

побудова програм проектів 
НЄО 

Катерина Малахова,  
кандидат філософських наук, 

керівник проектів «Самбатіон» в Україні,  
ст..н.сп. Інституту філософії НАН України, 

 
Олександр Рабинович,  

кандидат філософських наук, 
директор міжнародних дитячих таборів «Шорашим-

Аудиторія 1  
 
 
 
 

Аудиторія 2 
 



Україна», «Джерела толерантності» (ст..зм.), клубу 
«Маадон Шорашим», м. Львів,  

викладач  філософії та культурології 
 

13:30 – 14:30 Обід  Їдальня НаУКМА 
14:30 – 15:15 Гостьова лекція: Хінух і 

Пайдейя 
Ілля Дворкін,  

філософ, культуролог, дослідник у галузі  академічної 
юдаїки, спеціаліст з єврейської освіти,   

керівник проектів «Самбатіон»,  
Ізраїль 

 

Аудиторія 2 

15:15 – 16:00 Закриття семінару,  
підведення підсумків 

Наталія Бакуліна,  
кандидат педагогічних наук. 

керівник ЦЄОУ, проектів «Шорашим» в Україні та 
Грузії, 

ст.н.сп , Інституту педагогіки НАПН України 
 

Аудиторія 2 

16.00 Роз’їзд учасників   

 
* МАТЕРІАЛИ ШКОЛИ НЄО У ДОДАТКАХ. 
 
Наступні заплановані сесії (весняна та літня) будуть присвячені теоретичним і практичним 

аспектам неформальної єврейської освіти, розробці змісту проектів НЄО («Шорашим», «Самбатион», 
клубній діяльності та розвитку общин), проблемам філософії та методології єврейської освіти, віковій 
і педагогічній психології й етнопсихології, гендерному вихованню, груповій роботі, тренінгам і 
майстер-класам за різними сферам юдаїки. 

 
Контакти організаторів: 

Центр єврейської освіти України 
Асоціація єврейських організацій та общин України 
Євроазіатський єврейський конгрес (київська філія) 
04070, Київ, вул. Волоська 8/5, 
тел./факс (38044) 248 36 70 
тел./факс (38044)  425 97 57/58/59/60 
моб. (38067) 233 87 63 
 
e-mail:  
jecu@ukr.net 
jecu.kiev@gmail.com 
сайт: 
www.jecu.org.ua 
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