
 

 
 
 

 

 
 

«Об'єкти 

всесвітньої 

спадщини як 

осередки сталого 

розвитку» 
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ПРОГРАМА  
 

 

 

 

В рамках ініціативи ЮНЕСКО «UNESCO HUL Call for Action»  

2011 ЮНЕСКО 
Рекомендація про 

історичні міські 
ландшафти 

 



 

Вівторок 30 листопада 2021 року 
 
10:30 Початок онлайн реєстрації  
11:00-11:15 Вітальні промови та презентація заходу 
11:15-11:20 Презентація висновків Конференції 2020 року 
11:20-11:30 Джоті Хосаграхар, Заступник директора Центру всесвітньої 

спадщини. 
Вступна лекція на тему «Імплементація Рекомендації про 
історичний міський ландшафт –роздуми щодо 10-річчя 
Рекомендації» 

11:30-11:45 Презентація Києва 
11:45-12:00 Кава брейк 
 
12:00-12:10 Тема 1: Історичне міське середовище: 

Лекція експерта з питань спадщини: Майкл Клоос, архітектор та 
містобудівник, збереження та сталий розвиток історичних 
міських і культурних ландшафтів, факультет архітектури та 
будівництва Рейн-Майнського Університету прикладних наук.  

12:10-12:20 Тема 2: Процвітання та засоби до існування 
Надія Пінтоссі, Технічний університет Ейндговена 
Лекція на тему: «Воркшопи в рамках проекту CLIC Історичні 
міські ландшафти як частина європейського проекту CLIC 
Програми «Horizon 2020» («Кругові моделі залучення інвестицій 
у адаптивне повторне використання культурної спадщини»)»  

12:20-12:30 – сесія питання/відповіді 
 
12:30-13:30 – Панель 1: Теорія і практика – дебати з питань міст і 
міської спадщини 
Спікер панелі: Девід Логан, GML Heritage 
(За участі експертів та фахівців-практиків/спікерів – учасників першого 
етапу) 

Карло Франчіні, керівник об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 
Муніципалітет міста Флоренція 
Ен-Лор Моніо, голова Місії всесвітньої спадщини мегаполісу міста 
Бордо 
Патрісія Альберт, голова Бюро всесвітньої спадщини міста Бамберг 
Катаржина Пьотровська, експерт 
Анна Марконі-Бетка, начальник відділу моніторингу спадщини Центру 
всесвітньої спадщини Національного інституту культурної спадщини  
Проф. Кетрін Мур, професорка ландшафтної архітектури 
Бірмінгемського університету 

 
13:30-15:00 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 



 

15:00-15:10 Тема 3: Знання і навички 
Лекція експерта з питань спадщини: Анна Перейра Родерс, 
кафедра спадщини та цінностей ЮНЕСКО, Делфтський 
технічний університет. 

15:10-15:20 Тема 4: Залучення і участь 
Лекція експерта з питань спадщини: Левенте Поляк, урбаніст, 
дослідник, громадський захисник, радник з політичних питань. 

15:20-15:30 Тема 5: Мир і безпека 
Лекція експерта з питань спадщини: Пітер Келлер, генеральний 
директор ІКОМ, член Міжнародного комітету Блакитного щита 
(Blue Shield)  

15:30-15:40 – сесія питання/відповіді 
 
15:40-16:30 – Панель 2: теорія і практика – дебати з питань міст і 
міської спадщини 

Спікер панелі: Проф. Майкл Тьорнер, кафедра ЮНЕСКО з 
питань міського проєктування та консервації Академії мистецтв 
та дизайну «Бецалель»  

(За участі експертів та фахівців-практиків/спікерів – учасників першого 
етапу) 

Джанкарло Ферулано, архітектор, координатор об’єкта всесвітньої 
спадщини, Муніципалітет міста Неаполь 
Ружа Ковачевич Біліч, заступниця мера міста Трогір 
Карола Хайн, професорка, докторка інженерії, завідувачка кафедрою 
історії архітектури та містобудування Дельфтського технологічного 
університету 
Йоханнес Ріглер, експерт з питань залучення зацікавлених сторін, 
міжнародна компанія “JPI Urban Europe” 
 

16:30-16:45 кава брейк 
16:45-16:55 Загальні висновки і роздуми  
16:55-17:00 Заключне звернення 
Джоті Хосаграхар, Заступник директора Центру всесвітньої спадщини. 
  



 

Підсумковий Воркшоп для українських учасників 
в рамках Міжнародної науково-практичної конференції 

«Об'єкти всесвітньої спадщини як осередки сталого розвитку» 
 

Середа 1 грудня 2021 року 

10:00   Початок онлайн реєстрації  

10:30-10:35 Відкриття 

Модератор: Ірина Черевко, кандидат геологічних наук, 
завідувач науковим сектором, Національний заповідник «Києво-
Печерська лавра» 

10:35-11:00 Володимир Саприкін, кандидат геологічних наук, 
Юрій Руденко, кандидат геолого-мінералогічних наук, 
заступник директора з наукової роботи, Державна установа 
«Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних 
полігонних досліджень Національної академії наук України»  
(ДУ «НІЦ РПД НАН України») 
Надія Молочкова, кандидат технічних наук, провідний 
науковий співробітник, Національний заповідник «Софія 
Київська» 
 
«Гідрогеологічний моніторинг території Національного 
заповідника «Софія Київська»» 

11:00-11:25 Ірина Черевко, кандидат геологічних наук, завідувач науковим  
сектором, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 
 

«Особливості збереження і експлуатації пам’яток Києво-
Печерської лаври в умовах розвитку процесів підтоплення» 

11:25-11:45 кава брейк 

11:45-12:10 Роман Гуцуляк, кандидат хімічних наук, завідувач сектору  
«Музей «Золоті ворота» Національного заповідника «Софія 
Київська» 
 
«Консерваційні заходи на пам’ятках архітектури в умовах 
високого рівня ґрунтових вод (на прикладі церкви Миколи-
Притиска)» 

12:10-12:20 сесія питання/відповіді 

12:20-12:45 Володимир Філіпович, кандидат геологічних наук, 
завідувач відділом  



 

Людмила Ліщенко, кандидат геологічних наук, старший 
науковий співробітник, 
Руслан Шевчук кандидат геологічних наук, молодший науковий 
співробітник 
Державна установа "Науковий Центр Аерокосмічних Досліджень 
Землі" Інституту Геологічних Наук НАН України  

 
«Супутниковий моніторинг поверхневих температур 
територій історико-культурних заповідників м. Києва (Софія 
Київська та Києво-Печерська Лавра)» 
 

12:45-14:00 Обідня перерва 
 
14:00-14:25 Людмила Самойленко, кандидат геологічних наук, науковий 

співробітник 
Анна Єдинач, молодший науковий співробітник, 
Інститут геологічних наук НАН України 
«Регіональні фактори руйнування історико-архітектурних 
пам’яток» 
 

14:25-14:35 сесія питання/відповіді 
14:35 -15:30 Обговорення за результатами двох днів  

Модератор: Ірина Черевко 
15:35-15:40 Заключне звернення 
 

 


