
  

Програма конференції 

 «Алеф-Бет. Сіонізм» 

15 березня 2020 р. 

 Київ, Україна 

Таврійський Національний університет імені В. І. Вернадського 

Київ, вул. Дж. Маккейна, 33  

 

9:00 – 10:00 – реєстрація. 

10:00 – 13:00. Пленарна панель. Концертна зала, 3 поверх.  

- Привітання та подяки. О. Заславська, виконавча директорка СФУ  

-  Привітання ректора Національного Таврійського Університету ім. В. І. 

Вернадського В. П. Казаріна.  

- Привітання Глави Натів в Україні Фелікса Гурвіча. 

- Привітання представника Фонду Дружби  

 

- 10:30 – 10:50. Альберт-Лейзер Фельдман. Доктор психології, 

директор Україно-ізраїльського інституту ім. Голди Меїр: 

 

«21 сторіччя у сіоністсько-постсіоністському дискурсі». 

 

- 10:50 – 11:15. Зеев Ханін. Професор магістерської програми по 

ізраїлезнавству та юдаїки Університету Аріель: 

 

“Сіонізм діаспори – зміст та перспективи явища”.  

  

- 11:15 – 11:45. Йосиф Зісельс. Співпрезидент Вааду України, 

правозахисник, громадський діяч: 

 

«Сіоністська складова єврейської ідентичності». 

Перерва 30 хв. Кава-брейк 



- 12:15 - 12:40 Фільм Аліни Бугаєнко. “Історії Іди Райзнер” 

Перший показ в Україні. Історія жінки, яка приїхала до Ізраїлю у 1949 

році, наприкінці Війни за Незалежність. 

 

 

- 12:40 – 13:00. Авраам Вернік. Київ.  Керівник “Мідраша Ціоніт”, 

рабин: 

“Релігійний сіонізм на території сучасної України” 

 

13:00 – 14:00   Перерва на обід 

14:00 – 17:30. Дискусійна панель. Концертна зала, третій поверх 

 

14:00 - 14:10 Юлія Смілянська. Директор Інституту юдаїки, Київ: 

 

Освітні програми, присвячені вихідцям з України, які зіграли значну 

роль в становленні Держави Ізраїль. 

 

14:10 - 15-00 Презентація виставки “Держава Ізраїль – 

українське коріння»  

Студенти Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. 

15:00 – 16:00 Спільна дискусія «Бейт га-Ам». 

Тема дискусії: «Як пояснити термін "сіонізм" за одну хвилину»: 

   Модератор – Рафаель Лей, голова Сіоністської федерації Бельгії. 

   Помічниця модератора та перекладачка дискусії – Ірина Лазоренко. 

   Мови – українська, англійська. 

Перерва 15 хв. Кава-брейк 

16:15 – 17-15 Презентація Клубів розмовного івриту у м. Києві, 

Мелітополі, Чернівцях, Львові, Харкові та методичних 

вказівок з роботи Клубів. 

Клуб розмовного івриту «А поговорити?!» СФУ та Таврійський 

національний  університет імені  В. І. Вернадського. 

Модераторка – Ксенія Єрофєєва, бакалавр мови іврит, викладачка, 

модератор Клубу розмовного івриту у м. Києві 

 

14:30–17:15. Панель «Історія сіонізму на землях сучасної України» 



Ауд. 225 

 

Модератор – Віталій Черноіваненко, президент Української асоціації 

юдаїки, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу 

фонду юдаїки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 

співкерівник магістерської програми з юдаїки в Національному університеті 

«Києво-Могилянська академія» 

Віктор Доценко, доктор історичних наук, професор кафедри історії та 

археології слов’ян Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова: 

“Місце сіоністських організацій у суспільно-політичному та економічному 

житті євреїв радянської України в 1920-ті роки” 

Сергій Гірік, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», старший 

викладач магістерської програми з юдаїки в Національному університеті 

«Києво-Могилянська академія», віце-президент Української асоціації юдаїки: 

“Поалей-Ціон як «радянська партія»: спроба стати 

сіоністами-комуністами” 

Людмила Павленко, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри 

всесвітньої історії та міжнародних відносин Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка: 

“Сіонізм у Чернігівській окрузі у 20-х роках ХХ століття очима 

Чернігівського окружного комітету КП(б)У” 

Олена Стамова, магістерка історії, випускниця магістерської програми з 

юдаїки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», 

аспірантка Донецького національного університету імені Василя Стуса: 

“Освітня й культурна діяльність сіоністських організацій у Волинському 

воєводстві в міжвоєнний період” 

Єлизавета Мучнік, студентка магістерської програми з юдаїки в 

Національному університеті «Києво-Могилянська академія»: 

“Італійський вплив на формування політичних поглядів Володимира (Зеева) 

Жаботинського” 

 

17:10 – 17:45. Закриття конференції. Концертна  зала, третій поверх. 

Закриття конференції  та прийняття Меморандуму про співробітництво СФУ  

з Федераціями країн Європи. 


