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Восени 2011 р. відбулася чергова інтерактив

на подія у науковому археологічному світі. 

Від 3 до 12 вересня в КирилоБілозерському 

історикоархітектурному та художньому музеї

заповіднику (м. Кирилів, Російська Федера

ція) проходила Школа молодих археологів 

СНД «Співдружність в ім’я збереження спад

щини. Відкриття на стику дисциплін і нові ме

тоди досліджень». Захід був організований Ін

ститутом археології РАН за підтримки Міждер

жавного фонду гуманітарної співпраці держав

учасниць СНД. У роботі взяли участь слухачі 

й лектори з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 

Казахстану, Киргизстану, Литви, Молдови, Ро

сії, Таджикистану, Узбекистану та України.

У роботі першої в історії Співдружності 

незалежних держав міжнародної теоретичної 

гуманітарної Школи молодих вчених взяли 

участь сім слухачів з України: К.Г. Варачева 

(Науководослідна лабораторія Германосло

в’янської археологічної експедиції Харківсь

кого націо нального університету ім. В.Н. Кара

зіна), Я.В. ВолодарецьУрбанович (ІА НАНУ), 

Д.О. Костромічев (Кримське відділення Інсти

туту сходознавства НАНУ), О.В. Манігда (ІА 

НАНУ), Р.П. Смірнов (Національний заповід

ник «Херсонес Таврійський»), А.В. Смокотіна 

(Кримське відділення Інституту сходознавства 

НАНУ), А.С. Яненко (Київський національ

ний університет ім. Тараса Шевченка). 

Слухачам школи був запропонований курс 

лекцій провідних вченихархеологів країн СНД, 

присвячений сучасним проблемам вивчення й 

збереження пам’яток археології Євразії та новіт

нім методичним розробкам у цій галузі. До лек

торського складу школи увійшли д.і.н. Л.А. Бе

ляєв, д.і.н. А. Блюене, к.і.н. С.А. Васильєв, 

к.і.н. С.Д. Захаров, чл.кор. НАНУ Г.Ю. Івакін, 

к.і.н. Д.С. Коробов, чл.кор. РАН Н.А. Макаров, 

І.В. Папин, к.і.н. В.Є. Родинкова, к.і.н. І.А. Са

прикіна, к.і.н. А.Е. Симонян, к.і.н. А.В. Суво

ров, к.і.н. М.К. Хабдуліна. Лекційні заняття су

проводжувалися практичними семінарами, ви

їздами на археологічні пам’ятки, відвіданням 

музейних комплексів Вологодської обл. тощо. 

Ініціативні проекти слухачів, що обговорюва

лись у жвавих дискусіях, знайшли підтримку в 

науковому гуманітарному середовищі СНД.

Слід зазначати, що всі напрями, представ

лені в роботі Школи, актуальні для сучасної 

архео логії. За результатами роботи планується 

випустити збірник матеріалів. Школа молодих 

археологів, що відбулася в м. Кирилів, відро

джує практику наукового спілкування моло

дих вчених заради створення єдиного науково

го простору, забезпечує передачу наукових тра

дицій. Сподіваємося, що такі зустрічі стануть 

постійними.
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