
 Організатори
Національна академія наук України, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України; 
Міністерство культури України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Міністерство освіти 
і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Полтавський національний педагогічний 
університет імені Володимира Короленка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 
Громадська організація «Конгрес українських керамологів»

 Партнери
Історико-культурний заповідник «Більськ», Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України», 
Громадська спілка «Останній бастіон» 

ЗАПРОШУЮТЬСЯ
археологи, керамологи, краєзнавці,  

студенти-практиканти вищих навчальних закладів України та зарубіжжя  
(у супроводі керівника практики)

 Час
15 червня – 15 липня 2017 року 
 Місце
Об’єкт І – Глинський археологічний комплекс (с. Глинське, Зіньківський район, Полтавська область)
Об’єкт ІІ – майданчик Опішненського городища (смт. Опішне, Зіньківський район, Полтавська область)
 Розміщення 
База експедиції в наметовому містечку
 Фінансування
Оплата проїзду та часткового харчування – за кошти відряджуючої сторони
Приймаюча сторона частково забезпечує харчування учасників
Навчальна та культурна програми, археологічна, гончарна й керамологічна практики  – безкоштовно
 Мета
• вивчення та збереження культурної спадщини України;
• проведення наукових археологічних розкопок на території Глинського археологічного комплексу  

та Опішненського городища слов’яно-руської доби;
• ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку української та європейської археологічної керамології;
• набуття практичних і теоретичних навичок роботи з археологічної керамікою; 
• отримання початкових знань про матеріали, техніку й технологію гончарної справи,  

первинну консервацію й реставрацію кераміки;
• залучення до археологічних і керамологічних досліджень студентів, аспірантів та молодих науковців;
• популяризація культурної спадщини України.
 Документування
Учасники отримують сертифікати про стажування за програмою Міжнародного літнього практикуму з археологічної 
керамології та можливість безкоштовного опублікування своєї наукової розвідки в збірнику наукових праць молодих 
учених 

КУРАТОР
ЮРІЙ ПУГОЛОВОК, науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України,  

старший науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному,  
кандидат історичних наук;  тел. (050) 988-62-25; e-mail: raudbard@ukr.net

Адреса Оргкомітету
Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 

вул. Партизанська, 102, смт. Опішне, Зіньківський район, Полтавська область, 38164; 
тел./факс (+38 05353) 42175, 42416; е-mail: ceramology@ukr.net

АРХЕОЛОГО-КЕРАМОЛОГІЧНА
ЛІТНЯ АКАДЕМІЯ В ОПІШНОМУ

запрошує на

Перший міжнародний літній практикум
з археологічної керамології


