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БАГАТОКУЛЬТУРНА ПРИРОДА
СПАДЩИНИ ТА ЇЇ ПРЕЗЕНТАЦІЯ
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ
ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
КЛЮЧОВЕ ЗАПИТАННЯ

У який спосіб та за допомогою кого (чи чого) відбувається
взаємопроникнення культур та обмін культурними надбаннями?
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ

Історико-культурна спадщина, етноконфесійна спільнота,
міжкультурний діалог, національно-культурне товариство,
Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

СПІЛЬНА ІСТОРІЯ. ДІАЛОГ КУЛЬТУР

ВСТУП

Історико-культурна спадщина України є результатом спільної діяльності багатьох поколінь різних етноконфесійних спільнот, які жили і живуть на
її території та здійснили свій вагомий внесок у її історичний, культурний та
суспільний розвиток. Геополітичне становище України між Сходом і Заходом
сприяло активним економічним, політичним і культурним зв’язкам українського народу з народами інших країн. Впродовж ХІХ–ХХ ст. українські землі входили до складу Російської, Австрійської та Австро-Угорської імперій,
перебували у складі Румунії, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, частинами
увійшли до СРСР та на кінець ХХ ст. здобули державну незалежність. За цей
час виникли і розвинулися політичні, економічні і соціокультурні зв’язки між
цими країнами та їх населенням.
Відтак постала сучасна українська культура, що визначається відкритим характером, спрямованістю на творчу взаємодію з іншими культурами.
Збереження надбання минулого сприяє зближенню, міжкультурному діалогу
та порозумінню у сучасному полікультурному суспільстві.

76

Багатокультурна природа спадщини та її презентація в Україні та країнах Чорноморського регіону

Блок I

ДЖЕРЕЛО

ВІДОБРАЖЕННЯ ДОСВІДУ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІЙ
СПАДЩИНІ УКРАЇНИ
1

Думка дослідника

Серед збережених об’єктів культурної спадщини на сьогодні певна частка належить пам’яткам і пам’ятним місцям національних меншин Києва, які
представлені різноманітними видами пам’яток:
◆ Пам’ятки сакральної архітектури;
◆ Середньовічні фортеці, замки, фортифікаційні укріплення;
◆ Палацові комплекси, маєтки, садиби, пам’ятки садово-паркового мистецтва;
◆ Будинки — пам’ятки історії, пов’язані з життям і діяльністю видатних
представників культури і науки;
◆ Будинки органів самоврядування, освітніх і медичних закладів, наукових
установ, театрів, бібліотек, музеїв, редакцій часописів;
◆ Будинки, де проживали політичні діячі, перебували учасники визвольних
рухів;
◆ Пам’ятки виробництва і техніки, пов’язані з представниками різних етнічних громад;
◆ Пам’ятники монументального мистецтва;
◆ Споруди, меморіали, пам’ятники й надгробки, виконані представниками
різних етносів;
◆ Пам’ятні місця трагічних подій воєнної історії;
◆ Некрополі, поховання.
Катаргіна Т. І. Історико-культурна спадщина національних меншин у Києві // Проблеми
збереження історико-культурної спадщини Києва / Горбик В. О. (відповідальний редактор),
Даниленко В. М., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Кубальський О. Н., Федорова Л. Д. (науковий
редактор) — К.: Інститут історії України, 2009. — С. 173–174.

ДЖЕРЕЛО

2

Візуальні матеріали. Фото

Вірменська церква у Львові.
Фото О. Педан-Слєпухіної.
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ДЖЕРЕЛО

3

Історична довідка

Вірменська церква — один із найдавніших храмів Львова (XIV ст.). На
подвір’ї церкви розміщене вірменське кладовище зі старими надгробками (XVI–
XVII ст.) та дерев’яною каплицею «Голгофа» (XVIII ст.). Історія вірменської
церкви у Львові почалася у XIV столітті, хоча у місті вірмени з’явилися у другій
половині ХІІІ століття. Їх запросив засновник Львова Данило Галицький. Так
з’явився вірменський квартал та вулиця Ормянська (польською). А у другій половині XIV століття (1363–1370 рр.) було збудовано храм Успіння Богородиці.
Вірмени відігравали значну роль у житті Львова. Це були майстерні ремісників
та знаних торговців. Львів для них був дуже зручним містом, адже стояв на перетині двох цивілізацій та значної кількості торгових шляхів із Сходу на Захід
(і навпаки). Львів став єпархіальним центром вірменів Русі та Валахії (Румунії)
ще у XIV столітті, а церква Успіння Богородиці стала кафедральним собором.
Першим архітектором вірменського собору був сілезький майстер Доре
(або Дорхі, Дорінг). Собор є унікальним взірцем вірменської архітектури. Він
змурований із каменю і має товщину стін 140 см. Купол собору тримається на
пустотілих ребрах, що викладені із обмазаних глечиків (голосників). У 1908–
1927 рр. відбувалася масштабна реставрація собору Успіння Богородиці (арх.
Ф. Менчинський). Радянський період став сумною сторінкою в історії собору.
Його закрили. В 1947 році тут розмістили фондосховище Львівської картинної галереї, а у 1953 — фондосховище музею Леніна. У 2000 році собор повернули вірменській релігійній громаді, а в січні 2001-го відновилися богослужіння.
25 червня 2001 року в соборі молився Римський Папа Іоан Павло ІІ, а у 2003 році
храм освятив Католикос усіх вірмен Гарегін ІІ.
За матеріалами: Роман Маленков. Вірменський спадок
у Львові. Собор Успення Богородиці [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrainaincognita.com/khramy/
virmenskyi-spadok-u-lvovi-sobor-uspinnya-bogorodytsi.

ДЖЕРЕЛО

4

Візуальні матеріали. Фото

Фреска Яна Генріка Розена.
Поховання св. Одилона,
Вірменський кафедральний собор, Львів.
Фото О. Педан-Слєпухіної.
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5

Історична довідка

У 1925 році львівський вірменський Архієпископ Йозеф Теодорович починає капітальну реконструкцію Вірменського собору та запрошує Яна Генріка
Розена (художника із забезпеченої єврейської сім’ї з Варшави, що прийняла
католицтво) розписувати його. Над розписами собору художник працював з
1925 по 1929 рр. Реалізуючи свій проект розписів інтер’єру собору і вітражів,
Розен пішов шляхом поєднання вірменсько-візантійської традиції із західноєвропейськими тенденціями сучасного мистецтва. Цікавим є те, що написи
на фресках зроблені польською мовою. На фресці «Поховання Св. Одилона»
(див. Джерело 3) вміщено слова з вірша польської поетеси Казиміри Ілляковіч:
«О, святий Одилоне, душ померлих патроне, ми, померлі, йдемо натовпом за
твоєю труною». Нині в храмі проводиться реставрація стінописів реставратором Варшавської академії мистецтв Йоанною Черніховскою разом з Юрієм
Островським. Оновлення стінописів фінансує Міністерство культури Польщі.
За матеріалами: Реставрацію Вірменської церкви планують закінчити до 2012 року [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://vgolos.com.ua/zhyttya/news/679.html.

ДЖЕРЕЛО

6

Візуальні матеріали. Фото

Герб Республіки Молдова.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.cahul.net/gimn.html.

Церква Св. Параскеви (П’ятниці)
у Львові.
Фото О. Педан-Слєпухіної.

Меморіальна таблиця
на стіні церкви.
Фото О. Педан-Слєпухіної.
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7

Думка дослідника

Церква святої Параскеви П’ятниці на вул. Богдана Хмельницького, № 63 відноситься до храмів оборонного типу, про що свідчать бійниці на мурах. За даними
археологічних обстежень 1977–1978 рр., первинна споруда у романському стилі
була зведена в період з кінця ХІІІ ст. до першої половини ХІV ст. та перебудована
після пожежі 1623 р. На парапеті хорів встановлена пам’ятна таблиця, що повідомляє про завершення відбудови 15 серпня 1644 р. Пам’ятна таблиця оздоблена
молдавським гербом та ініціалами молдавського господаря Василя Лупу, який
імовірно надав кошти на відбудову. В архітектурі церкви проглядаються молдавські будівельні традиції з готичними та бароковими елементами. В інтер’єрі
склепіння і стіни прикрашені фресками кін. ХVІІІ ст. роботи Луки Долинського.
Зберігся також унікальний іконостас з цінними зразками дерев’яної позолоченої
різьби та станкового живопису першої половини ХVІІ ст.
Церква святої Параскеви П’ятниці [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://travelua.com.
ua/lvivshhina/lviv-lvivshhina/vul-bogdana-xmelnickogo/cerkva-svyato%D1%97-paraskevi-pyatnici.
html.

ДЖЕРЕЛО

8

Історична довідка

До пам’яток історії та культури відносяться будинки навчальних закладів,
в яких навчались і працювали державні й громадські діячі, науковці, представники різних етноконфесійних громад. Києво-Могилянська академія — вищий
навчальний заклад в Україні, що розміщується в корпусах одного з найстаріших навчальних закладів країни. Історія цієї академії також пов’язана із іменем
Петра Могили — молдавського боярина, українського політичного, церковного і освітнього діяча, який прагнув перетворити Київську Колеґію (1632 р.) на
заклад європейського типу.
За матеріалами: Катаргіна Т. І. Історико-культурна спадщина національних меншин у Києві
// Проблеми збереження історико-культурної
спадщини Києва / Горбик В. О. (відповідальний редактор), Даниленко В. М., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Кубальський О. Н.,
Федорова Л. Д. (науковий редактор) — К.: Інститут історії України, 2009. — С. 190.

Києво-Могилянська академія. Фото.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.
panoramio.com/photo/61420564.
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9

Думка дослідника

Спадщина Києво-Могилянської академії та її значення в духовному житті
України надзвичайно вагома. По-перше, з Києво-Могилянської академії поширювалися по всій Україні філософсько-світоглядні, богословські, наукові
ідеї, які створювали певну інтелектуальну атмосферу, впливали на художньоестетичне бачення дійсності, громадсько-політичну орієнтацію тогочасного
суспільства. […] По-друге, Києво-Могилянська академія здійснила селективний синтез духовних надбань, досягнень науки і культури Заходу і Сходу
Європи і сприяла переосмисленню і засвоєнню тих, які відповідали їх власним культурним традиціям і потребам українського народу. У XVII — першій
половині XVIII століття українська культура значною мірою завдяки КиєвоМогилянській академії стає культурою-посередницею між культурами народів всього православного регіону і Заходом Європи. Вже засновник КиєвоМогилянської академії Петро Могила піклувався про її зв’язки із зарубіжними
вченими і навчальними закладами […].
Нічик В. М., Хижняк 3. I. Києво-могилянська академія та українсько-німецькі культурні з’язки
/ В. М. Нічик, З. І. Хижняк // Наукові записки. — Том 18. — Історичні науки Національний
університет «Києво-могилянська академія». — К.: КМ «Асademia», 2000. — С. 12–30.

ДЖЕРЕЛО 10 Думка дослідника

Вірменський Миколаївський собор XV–
XVIII ст. у Кам’янці-Подільському — одна з чудових
архітектурних пам’яток, що була колись окрасою
Старого міста, побудований у 1495 р. В 1672 p., під час
штурму Кам’янця-Подільського турецьким військом,
споруду було зруйновано. Відновлено впродовж
1756–1767 pp. До нашого часу збереглися фундаменти собору, а також фрагмент галереї, що оточувала
його з трьох боків. Рештки західного фасаду галереї,
її основа з арочними завершеннями воріт — входу до
собору — дають можливість уявити характер цієї середньовічної архітектурної пам’ятки.
За матеріалами: Винокур І. С. Кам’янець-Подільский державний історико-архітектурний заповідник: Путівник / І. С. Винокур, Г. М. Хотин / Худож. В. В. Ковальчук; Фотозйомка П. М. Березіна. — 2-ге вид.,
доп. — Львів: Каменяр, 1986. — С. 74.

Дзвіниця і брама Вірменського
Миколаївського собору
у м. Кам’янець-Подільський.
Фото О. Міхеєвої.------
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ДЖЕРЕЛО 11 Думка дослідника

Байкове кладовище відкрите у Києві 1833 p. має православну, католицьку, лютеранську складові. На цвинтарі поховані відомі діячі історії, мистецтва,
культури, науки і техніки різних етнічних громад. Їх могили та мистецькі надгробки належать до пам’яток історії і мистецтва. Тут знаходяться поховання
російських архітекторів, італійців за походженням В. Беретті та О. Беретті,
польського видавця М. Понятовського, вчених Г. Белькне і Г. Фанберга (старе католицьке кладовище). На новому цвинтарі поховані польські публіцисти
Марцінковський, Е. Пржевуський, польська письменниця Василевська; російські актори М. Белоусов, М. Висоцький, В. Халатов, Т. Чужбінов, диригент і композитор В. Дранишников (надгробок виконаний скульптором М. Манізером),
російський актор, режисер і театральний діяч М. Соловцов (стела на могилі
створена скульптором М. Морозовим), російський офтальмолог, організатор
першої в Росії клініки очних хвороб, один із засновників російської наукової
школи офтальмології В. Караваєв; білоруський вокаліст М. Ворвулєв і багато
інших видатних діячів, які здійснили внесок в розвиток науково-технічного і
культурного потенціалу України.
Катаргіна Т. І. Історико-культурна спадщина національних меншин у Києві // Проблеми
збереження історико-культурної спадщини Києва / Горбик В. О. (відповідальний редактор),
Даниленко В. М., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Кубальський О. Н., Федорова Л. Д. (науковий
редактор) — К.: Інститут історії України, 2009. — С. 190.

Ê ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ
1 Ознайомтесь із Джерелами 1–11 і визначте, до яких видів об’єктів культурної спадщини вони можуть бути віднесені відповідно до класифікації, поданій у Джерелі 1.
2 Ознайомтесь із Джерелами 2–5 і визначте, як на прикладі історії створення та
збереження Вірменського собору у Львові виявляється багатокультурна природа
спадщини.
3 Ознайомтесь із Джерелами 6–7. Порівняйте символіку сучасного герба Республіки
Молдова і меморіальної таблиці на стіні церкви Св. Параскеви (П’ятниці) у Львові.
Про що свідчить наявність спільних символів?
4 На основі аналізу Джерел 8–11 віднайдіть свідчення внеску представників різних
етноконфесійних громад в культурну спадщину України.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ
1 Мандрівку багатокультурним Львовом сьогодні можна здійснити самостійно без
допомоги екскурсовода, але з допомогою мобільного телефону. Для цього на
туристичних об’єктах міста розміщені QR-коди-мобільні мітки, які містять історичну довідку, що може зчитуватися за допомогою телефону з вбудованою камерою.
Підготуйте коротку інформацію про визначні історичні пам’ятки, які відображають
багатокультурність вашого міста/села, для мобільних міток. Скористайтесь різноманітними ресурсами, зокрема Інтернетом.
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Блок IІ

ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ БАГАТОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ДЖЕРЕЛО 12 Візуальні матеріали. Фото
Фото літературно-меморіального музею
та пам’ятника Давиду Гурамішвілі у Миргороді.
Автори А. Німенко, М. Обезюк,
арх. В. Жигулін. Встановлений у 1969 р.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://guramishvili.org/?page_id=51.

ДЖЕРЕЛО 13 Думка дослідника

Літературна спадщина грузинського поета Давида Ґурамішвілі (1705–1792,
Миргород) вийшла за межі національної культури та стала надбанням інших
народів. Літературознавці вважають
Давида Ґурамішвілі одним з кращих
представників раннього реалізму в грузинській літературі. На творчість поета
значною мірою вплинули враження від
життя на Україні, розмови з простими
селянами, український фольклор (поема «Пастух Кацвія», «Весела весна»).
Місце поховання Д. Ґурамішвілі на Успенському кладовищі в Миргороді
було встановлено зусиллями українського письменника Д. М. Косарика. У 1949
році на могилі встановлено пам’ятник. На постаменті — чотиригранний гранітний обеліск з барельєфом поета із білого мармуру (скульптор Я. Раджа, архітектори К. Джанашія, Ш. Чедія). 12 травня 1969 року під час проведення декади грузинської літератури і мистецтва в Україні почав працювати літературномеморіальний музей Д. Ґурамішвілі. Водночас був відкритий і пам’ятник поету, споруджений біля входу в музей. Перед фасадом пам’ятника встановлена
горизонтальна плита з чорного лабрадориту, на якій вирізьблені слова з книги
«Давитіані»: «Кращого добра за розум не знайти на цьому світі».
За матеріалами: Єрмак О. Він милозвучну пісню України з грузинською душею поєднав
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.spu.pl.ua/post.php?id=857.
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ДЖЕРЕЛО 14 Візуальні матеріали. Фото

Картинна галерея ім. І. Айвазовського.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pedagog.net.ua/_ld/0/83293950.jpg.

ДЖЕРЕЛО 15 Історична довідка

Будинок І. К. Айвазовського (видатного живописця-мариніста
вірменського походження — П. В.);
ріг вул. Галерейної та просп. Леніна, м. Феодосія
Майстерня та житловий будинок побудовані у 1848 р. У 1880 р. добудовано великий виставковий зал для картинної галереї. Автор проекту
І. К. Айвазовський. Будинок одноповерховий, побудований у стилі псевдокласицизму. В декорі використано елементи, притаманні італійським
палаццо […] І. К. Айвазовський жив у цьому будинку з 1848 р. до кінця життя (1900 р.). В цей період художник створив видатні полотна: «Дев’ятий вал»,
«Чорне море», «Серед хвиль», та близько 6 тисяч інших творів. За його проектами побудовані будинок археологічного музею в Феодосії, кілька фонтанів, які забезпечували місто питною водою. Художника відвідували визначні
діячі культури — М. О. Волошин, М. Г. Рубінштейн, А. П. Чехов та інші. За заповітом І. К. Айвазовського, у 1900 р. будинок та виставковий зал з картинами перейшли у власність міста. Зараз тут розташовані Феодосійська картинна
галерея та Феодосійський краєзнавчий музей.
Пам’ятки діячам науки та культури національних меншин України. Каталог-довідник. — К.,
1998. — С. 37.
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ДЖЕРЕЛО 16 Візуальні матеріали. Фото

Бібліотека ім. Самеда Вургуна та пам’ятник азербайджанському поету у Києві.
Автор — азербайджанський скульптор Сейфаддін Чурбанов. Встановлений у 2006 р.
Фото О. Ковалевської.

ДЖЕРЕЛО 17 Історична довідка

Бібліотека ім. Самеда Вургуна у Києві
Бібліотека, відкрита в 1974 р. в Києві на Оболоні, увіковічнила ім’я відомого азербайджанського поета Самеда Вургуна. Серед численних творів поета особливе місце займають праці присвячені Україні, її народу, героїчним
синам, літературі, поезії. Протягом багатьох років бібліотека плідно співпрацює з Посольством Азербайджанської республіки в Україні, Конгресом азербайджанців України. У зв’язку з 100-річчям з дня народження Самеда Вургуна,
біля бібліотеки було відкрито пам’ятник поетові. Бібліотека об’єднала багатьох
азербайджанців, які проживають у місті Києві, в Україні, тому що саме тут
можна знайти книгу рідною мовою, тут відбуваються їхні зустрічі з представниками української літератури і культури, із земляками. Колектив бібліотеки
надає допомогу в підготовці та проведенні національних азербайджанських
свят. Книжковий фонд бібліотеки налічує більше 40 тисяч примірників книг
українською, російською, азербайджанською мовами.
За матеріалами: Кисла Г. Бібліотека ім. Самеда Вургуна у Києві [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://ocls.kyivlibs.org.ua/vurgun/_ru-golovna_vurguna.htm.
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ДЖЕРЕЛО 18 Візуальні матеріали. Фото

Музей Лесі Українки (1952), Грузія, м. Сурамі.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pslava.info/SuramiM_
MuzejLesiUkrajinky_SuramiMuseumLesiUkrainki,92725.html.

Пам’ятник Лесі Українці, Грузія,
м. Телаві (скульптор — Тамара Абакелія).
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
kievmonument.narod.ru/4/lesia-telavi450600.jpg.

ДЖЕРЕЛО 19 Офіційне повідомлення

[…] Символом нерозривного духовного зв’язку двох народів стало відкриття пам’ятників Тарасу Шевченку в Тбілісі (березень 2007 р.) та Шота Руставелі в
Києві (травень 2007 р.). Важливою подією у розбудові дружніх двосторонніх відносин стане відкриття пам’ятника Лесі Українці в м. Телаві. Створений українськими скульпторами (Рубан О. Ю., Липовка В. Р.) він встановлений у мальовничому парку столиці Кахетії — Телаві, де наша землячка жила з 1909 по 1910 роки
та працювала над такими відомими творами, як «Камінний господар», «Руфін
і Прісцилла». Розвитку та поглибленню українсько-грузинського гуманітарного співробітництва сприяє проведення з 1952 року в місті Сурамі заходів, присвячених вшануванню пам’яті Лесі Українки. 17 листопада 2012 року відбулося
міжнародне свято «Лесяоба», в якому взяли участь представники центральної
та місцевої влади Грузії, керівники та члени українських громадських організацій, а також делегація з Новоград-Волинського. У свою чергу, делегація із Сурамі
традиційно бере участь у святі «Лесіни джерела», яке щорічно відзначається у
рідному місті поетеси. […] Кожного року грузинські діти за рахунок української
сторони беруть участь у фестивалі «Змінимо світ на краще», який проводиться у
міжнародному дитячому центрі «Артек» (АР Крим). […].
Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Грузією [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://georgia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ge/culture.
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ДЖЕРЕЛО 20 Візуальні матеріали. Фото
Фото О. Мішона.
(Хільковський А.,
Гумбатова Т.,
Миславский В.,
Омаров Ш. Олександр
Мішон. Фотограф.
видавець, кінематографіст». — Х.: Торсінг
плюс, 2013. — С. 2,
С. 145.)

Баку. Вигляд на місто з півночі.
Фото Баку О.Мішона на листівці (Хільковський А.,
Гумбатова Т., Миславский В., Омаров Ш. Олександр Мішон.
Фотограф. видавець, кінематографіст». — Х.: Торсінг плюс,
2013. — С.145.)

ДЖЕРЕЛО 21 Історична довідка

Олександр Михайлович Мішон (1858–1921) — фотограф, кінематографіст,
журналіст, редактор та видавець. Засновник Бакинського фотографічного гуртка, член-фотограф Паризької національної академії. У 1884 році переїхав до
Баку, де відкриває свою фотомайстерню. О. Мішон став ініціатором створення
Бакинського гуртка любителів фотографії, що мало на меті вивчення фотомистецтва і відображення багатого природного, наукового, археологічного та етнографічного матеріалу. Олександр Михайлович був автором, фотографом, редактором і видавцем першого випуску щорічника міста Баку, що вийшов у 1893 році.
У 1898 році Олександром Мішоном було знято кілька документальних сюжетів
на місцеві теми («Пожежа нафтового фонтану в Бібі-Ейбат», «Нафтовий фонтан
у Балаханах», «Народне гуляння в міському саду», «Кавказький танець» та ін.).
Глядачам ці фільми демонструвалися на спеціально організованому кіносеансі
2 серпня 1898 року. Згідно з указом президента Азербайджанської Республіки
(від 18.12.2000) цей день вважається днем народження національної кінематографії та щорічно відзначається як «День національного кіно».
За матеріалами: Хільковський А., Гумбатова Т., Миславский В., Омаров Ш. Олександр Мішон.
Фотограф. видавець, кінематографіст». — Х.: Торсінг плюс, 2013. — 208 с.

ДЖЕРЕЛО 22 Громадська думка

Участь товариства «Достлуг» (Харківське обласне товариство азербайджансько-української дружби) у V Міжнародному фестивалі короткометражного фільму «Харьковская сирень» 17–19 травня 2013 року. У рамках проекту
відбулися:
◆ презентація книги про родоначальника азербайджанського кіно,
харків’янина Олександра Мішона «Олександр Мішон. Видавець. Фотограф.
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Кінематографіст» […]. На презентації були присутні та виступили з вітальними словами гості з Азербайджану: радник Надзвичайного і Повноважного
Посла Азербайджану в Україні Назім Алієв, секретар Спілки кінематографістів Азербайджанської Республіки Юсиф Гулієв, автори книги кінокритик Володимир Миславський, Аркадій Хильковський та Шахін Омаров,
правнучка Олександра Мішона Олена Віталіївна Мішон […].
◆ відкриття меморіальної дошки на будинку, де наприкінці XIX століття працював А. М. Мішон (провулок Слюсарний 1). Автором меморіальної дошки
є азербайджанець Народний художник України, член Правління товариства
«Достлуг», Почесний громадянин Харківської області, завідувач кафедри
скульптури Харківської державної академії дизайну і мистецтв Сейфаддін
Гурбанов […].
За Інтернет-публікацією: Участие общества «Достлуг» в V Международном фестивале
короткометражного фильма «Харьковская сирень» [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://dostlug.org.ua/articles/231.html.

ДЖЕРЕЛО 23 Візуальні матеріали. Фото

Фото пам’ятника С. Й. Параджанову на території
Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка,
на майданчику біля одного з центральних корпусів.
Автор — скульптор Б. Мазур. Встановлений в 1997 р.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.interesniy.kiev.ua/maps/catalog.php?p=3266.

ДЖЕРЕЛО 24 Думка дослідника

[…] В Києві взяті на облік пам’ятки, пов’язані з митцем вірменської,
грузинської, української культур, кінорежисером, народним артистом УРСР
С. Параджановим. У 1962–1974 pp. він проживав на просп. Перемоги, 1.
У 1992 р. на фасаді будинку встановлено бронзову меморіальну дошку (скульптор М. Рапай, архітектор I. Бальзак). На просп. Перемоги, 44 розташована
Кінофабрика ВУФКУ (тепер Національна кіностудія художніх фільмів ім.
О. Довженка), де працював С. Параджанов. На кіностудії ним був створений
справжній шедевр кінематографії «Тіні забутих предків».
Катаргіна Т. І. Історико-культурна спадщина національних меншин у Києві // Проблеми
збереження історико-культурної спадщини Києва / Горбик В. О. (відповідальний редактор),
Даниленко В. М., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Кубальський О. Н., Федорова Л. Д. (науковий
редактор) — К.: Інститут історії України, 2009. — С. 180.
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ДЖЕРЕЛО 25 Історична довідка

Видатний кінорежисер, народний артист УРСР, лауреат Державної премії
України імені Т. Г. Шевченка Сергій Йосипович Параджанов (1924–1990) належить до плеяди митців, які відкрили нову сторінку українського кінематографу. Творчий діапазон митця був надзвичайно широким. Він був не тільки
режисером, що знімав документальні й художні фільми, а й сценаристом, художником, чиї незвичайні картини-колажі, малюнки, костюми вражають широтою художнього мислення, розмаїттям фарб і використаного матеріалу.
Вірменин за походженням, Сергій Параджанов майже двадцять років жив
і працював в Україні, де створив різні за жанром, змістом, художньою формою
стрічки («Перший хлопець», «Українська рапсодія», «Квітка на камені»). Своїм
фільмом-шедевром «Тіні забутих предків» (1964) режисер приніс світову славу
українському кіно. Після цього Сергій Параджанов написав декілька сценаріїв, але
під різними приводами замовлення на зйомки хоча б одного фільму були відхилені. У грудні 1973 р. кінорежисера було заарештовано і позбавлено волі на п’ять
років. Увесь кінематографічний світ розумів: небажаний владі режисер зі своїм світоглядом, новаторською естетикою був штучно вилучений з кінопроцесу.
Звання народного артиста Сергію Параджанову присвоїли в рік його
смерті у 1990 році, а у 1991 році творчість видатного майстра кіно відзначено
Шевченківською премією. В одному своєму інтерв’ю режисер сказав: «Я помщуся Україні... Помщуся своєю любов’ю».
За матеріалами: Параджанов Сергій Йосипович [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.memory.gov.ua/ua/publication/content/964.htm.

ДЖЕРЕЛО 26 Візуальні матеріали. Фото

Фотопортрет
І. П. Кавалерідзе.

Меморіальна дошка на будинку,
де мешкав митець (м. Київ).
Фото пам’ятника кн. Ярославу Мудрому
за проектом І. Кавалерідзе (м. Київ).
Режим доступу: http://odnarodyna.com.ua/node/11162.
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ДЖЕРЕЛО 27 Думка дослідника

Українським Мікеланджело називають Івана Петровича Кавалерідзе
(1887–1979) не тільки за виразні скульптури, але і за універсальність таланту. Його батьком був грузинський селянин Петро Васильович Кавалерідзе, а
матір’ю — українська селянка Килина Луківна Кухаренко. Насамперед він залишився для нащадків скульптором, чиї роботи стоять у різних містах країни.
Це пам’ятники Тарасу Шевченку в Ромнах, Полтаві, Сумах; Григорію Сковороді
в Харкові та Києві, княгині Ользі та багато інших.
У 1934–1941рр. Кавалерідзе — режисер студії «Укрфільм» в Києві, де набув репутації «дисидента»: ряд його фільмів («Коліївщина»,1933; «Прометей»,
1935) було заборонено до показу, деякі з пам’ятників знищено, а декілька учнів
та співробітників репресовано.
Іван Кавалерідзе був режисером театру і кіно, драматургом, сценаристом, в 1969 році йому було присвоєно звання Народного артиста Української
РСР. У 78 років він відкрив у собі прозаїка і створив у 1960-х драматичні твори «Вотанів меч», «Перекоп», «Григорій і Параскева», «Перша борозна». Іван
Петрович Кавалерідзе пішов з життя 3 грудня 1978 року і похований у Києві
на Байковому кладовищі. У Києві, на знаменитому київському Андріївському
узвозі, в будинку 21, неподалік від будинку-музею М. А. Булгакова, створено
меморіальний музей-майстерню І. П. Кавалерідзе.
У 1987 році рішенням ЮНЕСКО відзначалося 100-річчя з дня народження І. Кавалерідзе. У рік відзначення 125-річчя з дня народження митця у Києві
нову вулицю на Подолі названо його ім’ям.
За матеріалами: Маслюженко Петр. «Кавалер» искусств Иван Кавалеридзе [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://odnarodyna.com.ua/node/11162.

Ê ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ
1 Ознайомтесь із Джерелами 12–27. Наведіть приклади міжкультурних взаємовпливів та визначте їх значення у процесі формування культурної спадщини різних народів (література, живопис, скульптура, кіномистецтво). Робота в групах.
2 Яка роль національно-культурних товариств у збереженні та відновленні культурної спадщини? (Джерела 17, 19, 22).
3 Ознайомтесь із Джерелами 23–27. Що спільного можна віднайти у творчій долі С. Параджанова
й І.Кавалерідзе? Чому свобода творчості митців обмежувалася радянською владою? Який вибір вони мали в політичних умовах того часу і який здійснили? Про що це свідчить?

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
1 Назвіть форми представлення багатокультурної спадщини та визначте їх роль в
переосмисленні досвіду минулого.
2 Організуйте дискусію на тему «Збереження пам’яток національних спільнот —
справа самих громадян, держави чи суспільства».
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Блок III

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА —
НАДБАННЯ ГРОМАДИ, КРАЇНИ ЧИ СВІТУ?

ДЖЕРЕЛО 28 Офіційний документ

◆
◆

◆
◆
◆

◆

◆
◆
◆

◆

Критерії включення об’єктів у Список всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО
Для включення в Список Всесвітньої спадщини об’єкт має представляти видатне світове досягнення і відповідати щонайменше одному із десяти критеріїв:
Об’єкт, що висувається на включення до Списоку, є:
шедевром людського творчого генія;
свідчить про значний взаємовплив людських цінностей в даний період часу
або в певному культурному просторі, в архітектурі або в технологіях, в монументальному мистецтві, в плануванні міст або створенні ландшафтів;
унікальним або принаймні винятковим для культурної традиції або цивілізації, яка існує досі або вже зникла;
видатним прикладом конструкції, архітектурного або технологічного ансамблю або ландшафту, що ілюструє значущий період людської історії;
видатним прикладом людської традиційної споруди, з традиційним використанням землі або моря, будучи зразком культури (або культур) або
людської взаємодії з навколишнім середовищем, особливо якщо вона стає
вразливою через сильний вплив необоротних змін;
безпосередньо або матеріально пов’язаний з подіями або існуючими традиціями, з ідеями, віруваннями, з художніми або літературними творами і має
виняткову світову важливість […];
природним феноменом або простором виняткової природної краси і естетичної важливості;
видатним зразком головних етапів історії Землі, зокрема пам’ятником минулого, символом геологічних процесів, що відбуваються […];
видатним зразком екологічних або біологічних процесів, що відбуваються,
в еволюції і розвитку земних, прісноводих, берегових і морських екосистем
і рослинних і тваринних співтовариств;
включає найважливіше або найзначніше природне місце існування для збереження в ній біологічного різноманіття, зокрема зникаючих видів виняткової світової цінності з погляду науки і охорони.
Критерії включення об’єктів у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/criteria/.
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У 1972 році ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури) прийняла Конвенцію про охорону всесвітньої культурної іприродної спадщини, що була ратифікована у понад 150 країн світу. Ця конвенція
спрямована на ідентифікацію, і має на меті захист, збереження і презентацію
тієї частини світової природної і культурної спадщини, котра має видатне
всесвітнє значення. Кожна держава — сторона цієї Конвенції подає Комітету
всесвітньої спадщини перелік цінностей культурної і природної спадщини, що
розміщені На її території можуть бути включені у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Комітет складає, поновлює і публікує список цінностей культурної і природної спадщини (під назвою «Список всесвітньої спадщини»), які, на його думку, мають видатну універсальну цінність відповідно до встановлених критеріїв.
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини; 04.10.1988 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089.

ДЖЕРЕЛО 29 Візуальні матеріали. Фото

Вірменія:
Монастир Гегард
та верхів’я річки
Азат. Фото.
[Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://
whc.unesco.org/en/list/960/
gallery/.
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ДЖЕРЕЛО 30 Історична довідка.

Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Вірменія: Монастир Гегард та верхів’я річки Азат
Стародавні церкви та могили монастиря Гегард, частину яких викарбувано у скелях, є шедеврами середньовічної вірменської архітектури. Ансамбль
монастирських будівель органічно вписаний в чудовий природний ландшафт
верхів’їв річки Азат, і оточений скелями, що нагадують своїми формами вежі.
Монастир Гегард та верхів’я річки Азат [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.
unesco.org/en/list/960/gallery/.

ДЖЕРЕЛО 31 Візуальні матеріали. Фото

Культурний краєвид наскельних малюнків Кобустану
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/list/1076 http://www.vestikavkaza.ru/news/Azerbaydzhan-pasportiziruet-svoyenasledie.html.

ДЖЕРЕЛО 32 Історична довідка.

Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Азербайджан: Культурний краєвид наскельних малюнків Кобустану
Культурний краєвид наскальних малюнків Кобустану — це унікальна
колекція шести тисяч наскельних малюнків, які свідчать про чотири тисячоліття наскельного мистецтва. Вони були знайдені на трьох ділянках скелястого плато, що підноситься у напівпустельній місцевості центральної частини Азербайджану. Виявлені колись тут житлові печери, сліди поселень і
усипальниці вказують на щільну заселеність цієї території в період настання
спекотного та вологого клімату із завершенням останнього льодовикового періоду — між верхнім палеолітом та середньовіччям. Об’єкт розташований на
території 537 гектарів і є лише частиною більшого заповідника Кобустан, який
охороняється.
Культурний краєвид наскельних малюнків Кобустану [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://whc.unesco.org/en/list/1076; http://www.vestikavkaza.ru/news/Azerbaydzhan-pasportiziruetsvoye-nasledie.html.
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ДЖЕРЕЛО 33 Візуальні матеріали. Фото

Геодезична дуга Струве
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/list/1187/gallery/
http://locals.md/2012/moldova-obektyi-vsemirnogo-naslediya-yunesko/.

ДЖЕРЕЛО 34 Історична довідка.

Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Молдова, Україна: Геодезична дуга Струве
«Дуга Струве» — це ланцюг триангуляційних пунктів, що простягнувся на 2820 км по території десяти європейських країн від Хаммерфеста
у Норвегії до Чорного моря. Ці опорні точки спостережень були закладені
у період 1816–1855 рр. астрономом Фрідріхом Георгом Вільгельмом Струве
(він же — Василь Якович Струве), який здійснив таким чином перший достовірний вимір великого сегменту дуги земного меридіану. Це дозволило
точно встановити розмір і форму нашої планети, що стало важливим кроком
у розвитку наук про Землю та топографічного картографування. Це був винятковий приклад співпраці у науковій сфері між вченими різних країн та
правлячими монархами. Спочатку «дуга» складалася з 258 геодезичних «трикутників» (полігонів) з 265 основними триангуляційними пунктами. В об’єкт
всесвітньої спадщини увійшли 34 таких пункти (з найкраще уцілілих до теперішнього часу), які марковані на місцевості найрізноманітнішим чином, зокрема видовбані в скелях поглиблення, залізні хрести, піраміди з каменів або
спеціально встановлені обеліски.
Геодезична дуга Струве [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/
list/1187/gallery/; http://locals.md/2012/moldova-obektyi-vsemirnogo-naslediya-yunesko/.
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ДЖЕРЕЛО 35 Візуальні матеріали. Фото

Історичні пам’ятки Мцхети.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/list/708/gallery/; http://www.pravoslavie.ru/gallery/image93_17051.htm.

ДЖЕРЕЛО 36 Історична довідка.

Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Грузія: Історичні пам’ятки Мцхети
Стародавні церкви Мцхети, колишньої столиці Грузії, є видатними зразками середньовічної релігійної архітектури Кавказу. Вони яскраво свідчать
про високий художній та культурний рівень, досягнутий цією державою.
Найважливіші пам’ятки Мцхети — храм Джварі (кінець VI — початок VII ст.),
Кафедральний собор Светіцховелі (початок XI ст.) та монастир Самтавро з купольним храмом XI ст. та дзвіницею XV–XVII ст.
Історичні пам’ятки Мцхети [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/
list/708/gallery/; http://www.pravoslavie.ru/gallery/image93_17051.htm.

ДЖЕРЕЛО 37 Візуальні матеріали. Фото

Києво-Печерська Лавра та Софійський собор у Києві [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://whc.unesco.org/en/list/527/gallery/.
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ДЖЕРЕЛО 38 Історична довідка.

Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Києво-Печерська лавра та Софійський собор у Києві
Присвячений «мудрості християнського вчення», собор, за задумом творців, мав утверджувати християнство на Русі. Збудований як головний, митрополичий храм Русі, собор був у давнину громадським і культурним центром
держави. Тут відбувалися церемонії «посадження» князів на київський престол,
прийоми іноземних послів; біля стін Софіївського собору збиралося київське
віче; при Софіївському соборі велося літописання і була створена Ярославом
Мудрим перша відома у Київській Русі бібліотека. Духовний та інтелектуальний вплив Києво-Печерської лаври (заснованої у середині ХІ ст.) сприяв поширенню православної культури та православної віри на Русі в період з XVII
до XIX ст.
За матеріалами: Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі, Києво-Печерська
лавра. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sofiyskiy-sobor.polnaya.info/ua/istoriya_
sofiivskogo_soboru.html; http://www.novostimira.com.ua/gallery_23708_5065.html.

Ê ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ
1

2
3

4

Робота в групах із Джерелами 29–38.
Дослідіть історико-архітектурні пам’ятки Азербайджану, Вірменії, Грузії,
Молдови та України (2–3 з різних країн на вибір), внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за таким алгоритмом: назва; мистецька вартість
пам’ятки; критерії, за якими внесено пам’ятку до Списку (Джерело 28).
Порівняйте стан та мистецьку вартість пам’яток різних країн: спільне та
особливе.
Згрупуйте пам’ятки за певними ознаками, визначеними в процесі обговорення (за віком, призначенням, архітектурним стилем тощо). Обґрунтуйте
свій вибір.
Які об’єкти культурної спадщини, на ваш погляд, підлягають збереженню у
Вашому населеному пункті.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ
1 Створіть фотоколаж об’єктів культурної спадщини вашого населеного пункту, які потребують збереження і догляду.
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ДЖЕРЕЛО 39 Історична довідка

* 21 червня 2013
року Херсонес
Таврійський та
Дерев’яні церкви
Карпатського
регіону України
і Польщі внесено до
Списку Всесвітньої
спадщини
ЮНЕСКО.

У попередньому Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вказані
об’єкти, запропоновані урядом України в якості кандидатів на занесення до
списку Всесвітньої спадщини. Перелік українських об’єктів, включених до
Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Археологічна пам’ятка
«Кам’яна Могила»; Астрономічні обсерваторії України; Бахчисарайський
ханський палац (м. Бахчисарай, АРК); Судацька фортеця (м. Судак, АРК);
Культурний ландшафт каньйону Кам’янець-Подільського; Історичний центр
міста-порту Одеси; Історичний центр м. Чернігова (м. Чернігів); Київ: Собор
Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Кирилівська та
Андріївська церкви, Києво-Печерська Лавра (розширення існуючої номінації «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами
XI–XVIII ст. та Києво-Печерська лавра (XI–XIX ст.)”); Миколаївська астрономічна обсерваторія; Канівські Дніпровські схили з могилою Тараса Шевченка
(м. Канів); Стародавнє місто Херсонес Таврійський* та його хора; Торгові
пости та фортифікаційні споруди на Генуезьких торговельних шляхах від
Середземномор’я до Чорного моря; Дерев’яні церкви Карпатського регіону
України і Польщі*.
За матеріалами: Перспективи окремих українських об’єктів у Попередньому списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unesco.com.ua/ua/about/
useful/289.

ДЖЕРЕЛО 40 Візуальні матеріали. Фото

Генуезькі колонії у Північному Причорномор’ї, Крим ХІІІ–ХV ст.
Фото [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.u-e-p.eu/meet-ukraine/2011/december/spisok-obktv-svtovo-spadshini-unesko-v.html.
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ДЖЕРЕЛО 41 Візуальні матеріали. Фото

Історичний центр та порт Одеси
Фото [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://odessanews.
biz/wp-content/uploads/2013/05/odessa-mezhdunarodnyj-seminarkulturologicheskij-turizm.jpg.

Фото О. Ковалевської.

ДЖЕРЕЛО 42 Візуальні матеріали. Фото

Херсонес Таврійський, ІV ст. до н.е. — ХІІ ст., Севастополь.
Фото [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.u-e-p.eu/meet-ukraine/2011/december/spisok-obktv-svtovo-spadshini-unesko-v.html.
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ДЖЕРЕЛО 43 Візуальні матеріали. Фото

Ханський палац у Бахчисараї та печерне місто Чуфут-Кале, АР Крим ХVІ ст.
Фото [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.u-e-p.eu/meet-ukraine/2011/december/spisok-obktv-svtovo-spadshini-unesko-v.html;
http://www.thisisukraine.org/images/stories/objects/Forteci/Chufut/8.jpg.

Ê ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ
1 Проаналізуйте пам’ятки України, внесені до попереднього Списку спадщини
ЮНЕСКО (Джерело 39), а також візуальні матеріали (Джерела 40–43).
2 Сформулюйте аргументи на користь внесення цих пам’яток до Списку відповідно до критерію культурних взаємовпливів та міжкультурного діалогу.

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
1 Проаналізуйте Джерело 42. Сформулюйте аргументи делегації України на користь включення Херсонеса Таврійського до
Списку ЮНЕСКО на засіданні 37-ї сесії Комітету Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі 21 червня 2013 року.
Віднайдіть у додаткових джерелах критерії, за якими ця
пам’ятка була включена до Списку ЮНЕСКО, порівняйте їх з
власними аргументами.
2 Проведіть дискусію на тему: «Кому належить історико-культурна спадщина — громаді, регіону, країні чи світові?»

Ê ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО ОБГОВОРЕННЯ
1 У кінці заняття поверніться до ключового питання теми «У який спосіб
та за допомогою кого відбувається взаємопроникнення культур та обмін
культурними надбаннями?» і обговоріть його шляхом письмової дискусії.
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Ê КЛЮЧОВЕ ЗАПИТАННЯ

*

Розкриття ключового питання теми відбувається способом додавання думок кількох груп. Формулюються і записуються на окремих великих аркушах
4 запитання:
◆ Чому важливо у сучасному суспільстві турбуватися про збереження культурної спадщини?
◆ Яку роль відіграє культурна спадщина у розвитку міжкультурного діалогу?
◆ Хто і яку відповідальність має нести за збереження спадщини?
◆ Як ми можемо вплинути на покращення стану історико-культурних
пам’яток?

f Методичні поради
◆ Підготуйте аркуші із запитаннями і закріпіть їх на стінах в різних
кутках кімнати.
◆ Об’єднайтеся в 4 групи, які отримують по 1 маркеру різних кольорів.
◆ Підійдіть до аркушу із першим питанням, обговоріть його у групі
і запишіть відповіді, після чого перейдіть до наступного аркуша.
◆ Якщо Ви погоджуєтеся із думками попередніх груп, зробіть позначки біля їхніх записів, а потім допишіть свої ідеї. Робота припиняється, коли кожна група попрацювала з кожним листком.
◆ Зробіть презентацію інформації з того аркуша, біля якого група
опинилася останньою.
Таким чином озвучується аналіз усієї проблеми і її рішення.
Напрацювання груп можна використовувати в організації подальшої
проектної діяльності.

f Методичні поради
Роботу з матеріалами теми можна організувати методом «Ажурної пилки».
Крок 1. Об’єднайтеся у три групи.
Група 1 працює з джерелами Блоку 1. Відображення міжкультурного діалогу в культурній спадщині України (Джерела1–11) і завданнями до них.
Група 2 працює з джерелами Блоку 2. Особливості збереження та презентації багатокультурної спадщини (Джерела 12–27) і завданнями до них.
Група 3 працює з джерелами Блоку 3. Історико-культурна спадщина — надбання
громади, країни чи світу? (Джерела 28–43) і завданнями до них.
Крок 2. Об’єднайтеся у нові групи, в яких кожний учасник — експерт з питань,
які обговорювалися в попередній групі. Члени груп представляють результати
обговорення і обмінюються інформацією.
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