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Громадська організація «Спілка ар-
хеологів України» — це люди, які займа-
ються розвитком археології, адвокацією 
археології, популяризацією археології, 
диджиталізацією археології та ще ба-
гато чим корисним. І нас із вами понад 
три сотні. Ми — представники цілої 
мережі наукових, музейних, освітніх і 
пам’яткоохоронних установ.

Тобто якщо ви можете уявити людей, 
які встигають брати участь у розкопках, 
публікаціях, конференціях, створенні 
виставок, мап, лекцій, фільмів, 3D-мо-

делей, у дискусіях онлайн і офлайн, у 
комунікації зі ЗМІ, органами влади, 
випадковими зацікавленими і знову в 
розкопках і публікаціях — то це ми з 
вами!

Тож не дивно, що 2020 рік багатий на 
події та здобутки для САУ. І якщо з на-
станням карантинних обмежень комусь 
могло здатися, що це буде час паузи в 
роботі — то зараз, обернувшись назад, 
бачимо цілий рій справ, які попри такі 
умови чи завдяки таким умовам вдало-
ся здійснити за рік.

Багато з них були б непідйомними або 
й неможливими, якби не підтримка Ук-
раїнського культурного фонду. Грантові 
проекти було спрямовано на підтримку 
діяльності та розбудову мережі Спілки. 
2020 року ми отримали перемогу в двох 
конкурсах на грантове фінансування 
від УКФ — вперше за історію свого іс-
нування:

- «Посилення спроможності професій-
ної спільноти задля адвокації археоло-
гічної спадщини України» (проєкт № 
3NET21-6961),

- Інституційна підтримка за сприян-
ня УКФ (проєкт № 3ORG61-26777).

Чи не найважливішою спільною спра-
вою Спілки стало напрацювання Стра-
тегії і плану дій на найближчі два роки. 
Ми вперше через проведення стратегіч-
ної сесії за участі професійного фахівця 
зі стратегування спільно напрацювали 
документ, у якому чітко зафіксовано 
хто ми, заради чого працюємо і які на-
прями діяльності для нас пріоритетні 
на найближчий час. План діяльності 
розгортає Стратегію у конкретні дії, як 
на рівні Києва, так і на рівні регіонів. 
Над планом працювали три окремі 
групи, відповідно до трьох цілей Стра- 
тегії.



У кожній з груп були широко залу-
чені регіональні представники. Серія 
стратегічних та комунікаційних сесій, а 
також робочих зустрічей із представни-
ками мережі САУ консолідувала нас як 
спільноту і дозволила дійти до спільних 
рішень.

Тож наша багатогранна діяльність 
відповідає завданням, вказаним Стра-
тегії.

http://www.vgosau.kiev.ua/txt/SAU_strat.pdf
Саме цього року в нас з’явилася нова 

айдентика. Вона сприяє нашій впізна-
ваності та вже стала органічною части-
ною нашої діяльності. Лого, шрифти і 
корпоративні кольори доступні для за-
вантаження на сайті. На сьогодні вже є 
приклад Дніпровського і Чернівецького 
підрозділів, які на основі загальної ай-
дентики розробили власну.

http://vgosau.kiev.ua/pro-nas/aidentyka
У 2020 році ми підготували корисні 

для членів спільноти і для широкого 
кола зацікавлених матеріали у різних 
форматах. Це, перш за все, друкована 
серія промоційних та методичних ма-
теріалів про актуальні питання збере-
ження культурної спадщини. Їх можна 
вільно завантажити на нашому сайті.

Промо-буклет про ВГО «Спілка ар-
хеологів України», де в доступній фор-
мі для найширшого кола зацікавлених 
викладено відомості про нас та нашу 
роботу.

http://vgosau.kiev.ua/txt/SAU.pdf

Методичні рекомендації «Археологіч-
ні пам’ятки і війна», з якими звертають-
ся археологи-учасники бойових дій на 
Донбасі до учасників бойових дій. Укла-
дені з метою зорієнтувати побратимів у 
ситуації загрози нищення археологічної 
спадщини.

http://vgosau.kiev.ua/txt/SAU_war.pdf



Методичні рекомендації «Археологіч-
на спадщина і ОТГ». Юридично обґрун-
товані короткі відомості для об’єднаних 
територіальних громад про археологіч-
ні об’єкти, їх охорону і використання на 
місцях.

http://vgosau.kiev.ua/txt/SAU_OTG.pdf

Не менш важливим для нашої про-
світницької справи було створення ми-
нулого року серії відео, які тепер доступ-
ні на YouTube.

Промоційне відео про Спілку, яке 
стало нашою візитівкою для сучасної ві-
део-орієнтованої молоді.

https://youtu.be/8U2Y6s-iUz4

Тизер першого популярного худож-
нього короткометражного серіалу про 
археологію від професійних археоло-
гів — «Знахідка Олени». Де простою мо-
вою спрямовуються дії звичайного оби-
вателя при виявленні археологічних 
предметів. Де показується, що ми ро-
зуміємо вибір, перед яким він опиняєть-
ся, але нагадуємо про відповідальність 
перед суспільством.
https://www.youtube.com/watch?v=HtnKtLTSRfY

Цикл із 6 лекцій «Археологічний лік-
без». Де в живій бесіді археологи розпові-
дають про важливі для нас питання і про 
те, що ми хочемо змінити в суспільній дум-
ці про археологію. Інтерв’юер лекторію — 
Іван Семесюк, художник, письменник, 
музикант і блогер, який щиро цікавиться 
археологією і не боїться ставити влучні та 
часом незручні питання професіоналам.
https://www.youtube.com/watch?v=UdGDpGLd8Rc



Цього року Спілка стала як ніколи 
раніше відкритою до спілкування. Ство-
рено контент в соцмережах і медіа. І це 
відкрило не лише нас для інших, але 
й нас для самих себе. Ми знайомимося 
один з одним, розповідаємо один про од-
ного, вболіваємо, пишаємося і допома-
гаємо один одному.

І це робить нас зрозумілими і ближчими 
суспільству. Ми показуємо, що ми нічого 
не ховаємо, що ми нічого не привласнює-
мо, що ми не вигадуємо історію і нарешті, 
що ми гідно представляємо українську на-
уку. Дізнатися, що ми насправді робимо і 
як насправді працює археологічна наука 
тепер можна з багатьох платформ.

Офіційний сайт ВГО «Спілка архео-
логів України», в оновленому дизайні.

http://www.vgosau.kiev.ua/

Офіційна Facebook-сторінка ВГО 
«Спілка археологів України».

https://www.facebook.com/AssosiationArchaeologistsUkraine

Facebook-група ВГО «Спілка археоло-
гів України» — майданчик для дискусій 
та обговорень у широкому колі.

https://www.facebook.com/groups/171886782952909

Youtube-канал ВГО «Спілка археоло-
гів України».

https://www.youtube.com/channel/UCg3OpEGJKZxgaOGCCbCw15Q

https://www.facebook.com/groups/2657036871217105

А щоб ділитися між собою і здобутка-
ми, і проблемами, щоб ставити питання, 
обговорювати і ділитися відповідями, 
створено канали спілкування членів 
САУ: Google-акаунт САУ, Google-група 
членів САУ (Члени САУ — Google Гру-
пи), закрита Facebook-група для членів 
САУ, тощо. Їх побудова — результат ва-
шої участі в опитуванні.

І це все за цей минулий рік! Аж не 
віриться.

І до речі, так, членів Спілки з питан-
нями, проханнями і пропозиціями про-
симо звертатися за адресою.

arch.spilka@gmail.com



Вже за рік нашої активної діяль-
ності в соцмережах аудиторія зацікав-
лених українською археологією суттє-
во розширилась (до 36 000 залучених 
одним повідомленням користувачів 

Зокрема, розкопки в історичному центрі 
Полтави.

У фортеці Тягинь на Херсонщині.

Facebook). На сайті САУ, на Facebook-
сторінці та Youtube-каналі висвіт-
лювалися наукові дослідження і ви-
давнича та просвітницька діяльність  
спілчан.

У підземеллях  
старого Луцька.

У Мезинському  
національному  

природничому парку  
на Чернігівщині

І в багатьох інших містах і місцевостях.

У 2020 р. ми більш системно пред-
ставляли точку зору спільноти в інфоп-
росторі. Як наслідок — про ВГО «Спілка 
археологів України» частіше згадують 
медіа, за матеріалами повідомлень САУ 
не раз формувалися новини. Представ-

ників мережі запрошують до висвітлен-
ня SOS-тем чи підсумкових ефірів, до 
створення лекторію на Радіо культура, 
надання експертних коментарів з низ-
ки інших суспільно важливих питань. 
Торік проведено наступні медіа-події.



Надзвичайно важливим за минулий 
рік для нас є розвиток партнерства з ус-
тановами різних напрямів діяльності:

Директорат культурної спадщини та 
музеїв Міністерства культури та інфор-
маційної політики;

Інститут стратегічних досліджень;
Управління військово-цивільного 

співробітництва Збройних сил України;
Місцеві адміністрації (об’єднання те-

риторіальних громад у Дніпрі, Полон-
ному, тощо);

Популяризаційний проєкт «Локаль-
на історія».

Ми не покладали рук у своїй справі 
сприяння охороні археологічних пам’я-
ток. Торік підготували листи-звернення 
і спрямували у відповідальні установи.

- Лист Спілки археологів України Го-
лові Національної поліції України, Го-
лові Служби Безпеки України, Міністру 
внутрішніх справ, Міністру культури та 
інформаційної політики України щодо 
незаконного привласнення археологіч-
ного скарбу античної доби (V—IV ст. до 
н. е.), знайденого чорними копачами в 
Полтавській області.

Брифінги в Українському кризовому 
медіа-центрі для медіа та громадськості.

21.10.2020 — Спілка археологів Ук-
раїни.
https://uacrisis.org/uk/spilka-arheologiv-ukrayiny-
prezentuvala-strategiyu-rozvytku-organizatsiyi.

11.12.2020 — брифінг «Археологічні 
пам’ятки і війна»: презентація посібни-
ка-пам’ятки з охорони культурних цін-
ностей для військовослужбовців ЗСУ.
https://uacrisis.org/uk/arheologichni-pam-yat-

ky-i-vijna-posibnyk

Презентація брошури «Археологіч-
ні пам’ятки і війна» не лише у ЗМІ та 
соціальних мережах, а й з допомогою 
серії виїзних зустрічей у прифронтовій 
зоні, організованих Сергієм Теліжен-
ком, укладачем брошури, у восьми міс-
тах та містечках Донеччини й Луган- 
щини.

www.vgosau.kiev.ua/novyny/proekty/1151-
prezentwar-and-arch

- Звернення Спілки археологів Ук-
раїни до органів державної влади від 6 
листопада 2020 року з приводу руйну-
вання царського скіфського кургану на 
Миколаївщині.
http://vgosau.kiev.ua/novyny/zvernennya/1129-

zvernennya-skobelevo
Також ми надали офіційні консуль-

тації і направили офіційні звернення на 
захист колег з Інституту археології НАН 
України, з Білорусі, тощо. Тексти доку-
ментів повністю представлені на сайті.

http://vgosau.kiev.ua/novyny/zvernennya
Не зважаючи на своєрідність мину-

лого 2020 р., Спілка археологів України 
отримала вагомі здобутки.

Усю нашу спільноту закликаємо не 
применшувати значущості своїх проектів. 
Ми повинні говорити і ділитися інформа-
цією про свою діяльність. Наукові дослід-
ження треба робити популярними, тільки 
тоді вони стануть трендом. Тільки тоді сус-
пільна думка про археологію і збереження 
пам’яток в Україні зміниться на краще.

Щиро віримо, що наступний рік спри-
ятиме не лише археологічним відкриттям, 
а й нашій співпраці та єднанню задля роз-
витку археологічної науки в Україні.


