
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Школа неформальної єврейської освіти 

Сесія 2 
науково-методичний семінар 

Прес-реліз 
 

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

Організаційні партнери: київський офіс Євроазіатського єврейського конгресу, община 
консервативного юдаїзму «Масорет» м. Києва. 

Дати проведення семінару: 14 по 16 квітня 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 та 
викладачів: міста Бердичів, Київ, Львів. 

 
Програма другої сесії Школи НЄО була присвячена методологічним питанням неформальної 

єврейської освіти, а саме плануванню, добору змісту, методів і прийомів роботи, врахуванню 
реальних умов реалізації проектів і оцінюванню їх ефективності.  

Велика увага приділялася проблемам роботи з групою, її структурою, динамікою групових 
процесів, новим підходам до роботи в різних групах.  

Крім цього, програма включала заняття на формування практичних навичок, а саме 
використання мідрашів та «педагогіки не-цілого» у неформальній єврейській освіті, застосування 
ігрових форм роботи, робота з інклюзією, надання першої долікарської допомоги.  

Важливим елементом програми була робота у проектних групах, де учасники працювали над 
розробкою концепцій, програм, занять і заходів майбутніх літніх дитячих єврейських таборів.  

По завершенню учасники представили свої напрацювання та отримали завдання для 
подальшої підготовки до літнього сезону. 

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

Програма  
 
 

14 квітня 2017 року, п’ятниця 
 

Час Зміст Ведучий/а 
 

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 – 11:15 Тематичне планування занять: 
критерії та параметри добору 

змісту та методів роботи, 
врахування й оцінка реальних 

можливостей 

Раїса Гехтман, 
методист ЦЄОУ,  

директор філії ЦЄОУ «Педагогічна лабораторія», 
лектор,  керівник  проекту «Звуки єврейської музики», 

спеціаліст у галузі єврейської традиції, музики, 
кулінарії 

Аудиторія 2 

11:15 – 11:30 Кавова пауза  Аудиторія 5 
11:30 – 13:00 Єврейська освіта: мідраш і 

педагогіка не-цілого 
Катерина Малахова,  

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

ст.н.сп. Інституту філософії НАН України 

Аудиторія 2 

13:00 – 14:00 Обід  Кафе «Трапезна» 
14:00 – 15:30 Тематичне планування: 

конструктор програм / 
практикум 

Раїса Гехтман, 
методист ЦЄОУ,  

директор філії ЦЄОУ «Педагогічна лабораторія», 
лектор,  керівник  проекту «Звуки єврейської музики», 

Аудиторія 2 



спеціаліст у галузі єврейської традиції, музики, 
кулінарії 

15:30 – 16:00 Кавова пауза  Аудиторія 5 
16:00 – 17:30 Структура роботи з групою Мирослав Грінберг, 

голова правління ГО «Київський ОЦ «Простір 
толерантності», методист освітніх проектів, 

педагог і психолог 

Аудиторія 2 

17:30 – 18-00 Кавова пауза  Аудиторія 5 
18:00 – 19:30 Майстер-клас «Вибійка 

тканини» 
Ірина Чернець, 

дизайнер, ведуча творчих студій освітніх проектів 
Аудиторія 2 

 
15 квітня 2017 року, субота 

 
10:00 – 11:30 Ігрові форми роботи у 

таборі 
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 Динаміка групи Мирослав Грінберг, 

голова правління ГО «Київський ОЦ «Простір 
толерантності», методист освітніх проектів, педагог і 

психолог 

Аудиторія 2 

13:30 – 14:30 Обід  Кафе «Трапезна» 
14:30 – 16:00 Інклюзивність у 

неформальній освіті: 
практика 

Володимир Висоцький, 
 магістр міжнародного права,  

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

Аудиторія 2  
 
 

 
16:00 – 16:30 Кавова пауза  Аудиторія 5 
16:30 – 18:30 Робота у проектних 

групах: розробка 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 
 

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 1, 2 

18:30 – 19:-00 Кавова пауза  Аудиторія 5 
19.00 – 20-30 Надання первинної 

долікарської допомоги у 
таборі: від теорії до 

практики 

Олена Хоменко, 
старша медична сестра лікарні №15 м. Києва, лікарка у 

дитячих таборах Вааду України та КНГУ 

Аудиторія 2 

 
16 квітня 2017 року, неділя 

 
10:00 – 11:30 Підхід Дрейкуса Мирослав Грінберг, 

голова правління ГО «Київський ОЦ «Простір 
толерантності», методист освітніх проектів, педагог і 

психолог 

Офіс громади 
консервативного 
юдаїзму м. Києва 

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

групах: розробка змісту і 
методик  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 
 

Наталія Бакуліна,  
кандидат педагогічних наук. 



керівник ЦЄОУ, проектів «Шорашим» в Україні та Грузії, 
ст.н.сп , Інституту педагогіки НАПН України 

13:30 – 14:30 Обід  Піцерія 
«Мамамія» 

14:30 – 15:15 Презентація роботи груп Наталія Бакуліна,  
кандидат педагогічних наук. 

керівник ЦЄОУ, проектів «Шорашим» в Україні та Грузії, 
ст.н.сп , Інституту педагогіки НАПН України 

Офіс громади 
консервативного 
юдаїзму м. Києва 

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 

16.00 Роз’їзд учасників   

 
Наступна запланована літня сесія буде присвячена методологічним і практичним аспектам 

неформальної єврейської освіти, розробці методів і форм роботи проектів НЄО («Шорашим», 
«Самбатион», клубній діяльності та розвитку общин), підвищенню кваліфікації ведучих груп, 
організаційним питанням, 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 

mailto:jecu@ukr.net
mailto:jecu.kiev@gmail.com
http://www.jecu.org.ua/

