
Міжнародна конференція: «Культурна спадщина у 21 столітті: збереження, 
використання, популяризація» 

 
Місце проведення: м. Вінниця, готель «Франція», вул. Соборна, 34, (конференц-зал) 
Термін проведення: 19 – 20 жовтня 2018 року 

 
19 жовтня 2018 року 

09.00 – 10.00 Реєстрація, Вітальна кава 
10.00 – 10.15 
 

Вступне слово (мета заходу, представлення учасників) – Ірина Френкель, директор 
Українського центру культурних досліджень  
Тамара Мазур, заступник Міністра культури України  
Юлія Нечипоренко, заступник начальника управління охорони культурної спадщини – 
начальник відділу формування політики у сфері охорони культурної спадщини 
управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України  
Валерій Коровій, голова Вінницької обласної державної адміністрації 

10.15 – 10.30 «Потенціал культурної спадщини Вінницької області»  
Валерій Коровій,  

 голова Вінницької обласної державної адміністрації 
10.30 – 11.15 «Культурна спадщина у 21 столітті» 

Густаво Араоз, 
Почесний президент Міжнародної Ради  

з охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС)  
11.15 – 12.00 «Нові виклики та можливості в галузі збереження культурної спадщини в Україні»  

Юлія Нечипоренко, 
заступник начальника управління охорони культурної спадщини – начальник відділу 

формування політики у сфері охорони культурної спадщини управління охорони 
культурної спадщини Міністерства культури України  

12.00 – 12.30 «Об’єкти культурної спадщини України та номінанти на включення до Списку 
всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО»  

Неля Куковальська, 
генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська»  

12.30 – 13.00 «Стан культурної спадщини в малих містах України та ОТГ»  
 Олександр Слобожан, 

виконавчий директор Асоціації міст України 
13.00 – 14.15 Обід 
14.15 – 15.00 Дискусійна панель: «Виклики і можливості ХХІ століття у збереженні культурної 

спадщини: нові технології, техногенні впливи, глобалізація» 
Учасники: 

Густаво Араоз, Почесний президент Міжнародної Ради з охорони пам’яток та 
історичних місць (ІКОМОС) 

Юлія Нечипоренко, заступник начальника управління охорони культурної спадщини – 
начальник відділу формування політики у сфері охорони культурної спадщини 

управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України 
Іванна Заставнюк, головний спеціаліст відділу формування політики у сфері охорони 

культурної спадщини управління охорони культурної спадщини Міністерства культури 
Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника  

«Софія Київська»  
15.00 – 16.00 Дискусійна панель: «Стратегії інтегрованого збереження культурної та природної 

спадщини» 



Учасники: 
Густаво Араоз, Почесний президент Міжнародної Ради з охорони пам’яток та 

історичних місць (ІКОМОС) 
Юлія Нечипоренко, заступник начальника управління охорони культурної спадщини – 

начальник відділу формування політики у сфері охорони культурної спадщини 
управління охорони культурної спадщини Міністерства культури України 

Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України  
Павло Третьяков, голова «Інституту культурної політики» 

Євгенія Бистрицька, директор Сумського обласного  
методичного центру культури і мистецтв 

16.00 – 16.15 Кава-брейк 
16.15 – 17.15  «Культурна спадщина і збройні конфлікти на прикладі Сирії, Балкан та Ізраїлю» 

Густаво Араоз, Почесний президент Міжнародної Ради з охорони  
пам’яток та історичних місць (ІКОМОС) США 

17.00 -17.45 Дискусійна панель: «Культурна спадщина у збройних конфліктах» 
Учасники: 

Густаво Араоз, Почесний президент Міжнародної Ради з охорони пам’яток та 
історичних місць (ІКОМОС) США 

Едем Дудаков, колишній голова комітету АР Крим у справах міжнаціональних відносин і 
депортованих громадян, кримськотатарський активіст 

Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська» 
Ірина Матковська, історик, правознавець, експерт Інституту культурної політики 

17.45 – 18.00 Підсумки дня 
 

20 жовтня 2018 року 
09.30 – 10.15 «Фортифікаційна спадщина України як потужний культурний ресурс ХХІ 

століття» 

Пламеницька Ольга, 
директор Українського державного інституту культурної спадщини  

Міністерства культури України, архітектор-реставратор, історик, доцент, 
лауреат Міжнародної премії імені професора Яна Захватовича  

Польського національного комітету ICOMOS 
10.15 – 11.30 Дискусійна панель: «Репрезентація України у Списку Всесвітньої культурної 

спадщини ЮНЕСКО: сучасний стан об’єктів та перспективні напрямки роботи» 
Учасники: 

Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника  
«Софія Київська» 

Лілія Онищенко-Швець, начальник управління охорони історичного середовища  
Львівської міської ради 

Пламеницька Ольга, директор Українського державного інституту культурної спадщини 
Міністерства культури України, архітектор-реставратор,  

історик, доцент, лауреат Міжнародної премії імені професора Яна Захватовича  
Польського національного комітету ICOMOS 

Михайло Потупчик, завідувач сектором охорони культурної спадщини  
управління культури Вінницької ОДА 

11.30 – 11.50 Кава-брейк 
 



 
11.50 – 12.30 Дискусійна панель: «Перспективи включення об’єктів України до Списку 

всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО»  
Учасники: 

Пламеницька Ольга,  директор Українського державного інституту культурної 
спадщини Міністерства культури України, архітектор-реставратор,  

історик, доцент, лауреат Міжнародної премії імені професора Яна Захватовича  
Польського національного комітету ICOMOS 

Лілія Онищенко-Швець, начальник управління охорони історичного середовища  
Львівської міської ради 

Анатолій Войнаровський, заступник декана факультету історії, етнології і права 
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, кандидат 

історичних наук, доцент 
Інна Непотенко, старший науковий співробітник Національного архітектурно-

історичного заповідника «Чернігів стародавній» 
Дронова Тетяна, старший науковий співробітник Національного історико-

археологічний заповідника «Кам’яна могила» 
12.30 – 12.45 Підведення підсумків 
12.45 – 14.00 Обід 
14.00 Від’їзд учасників конференції 

 


