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V A R I A

10–11 грудня 2015 року в Києві відбулася 
міжнародна наукова конференція “Методичні 
проблеми пам’яткоохоронних досліджень”, при-
свячена 20-річчю заснування Науково-дослід- 
ного інституту пам’яткоохоронних досліджень. 
Вона проходила в Національному заповідни-
ку “Софія Київська” і була доволі чисельною: 
у конференції взяли участь понад 70 учасників.  
З привітальним словом до конференції звер-
нулися перший заступник Міністра культури 
України І. Д. Ліховий, директор Націо нального 
заповідника “Софія Київська” Н. М. Куковаль-
ська, директор Києво-Печерського національно-
го історико-культурного заповідника Л. П. Ми - 
хайлина.

На конференцію прибули відомі науковці з 
Києва, Чернігова, Запоріжжя, Луцька, Харкова, 
Хмельницького, Жовкви, Чигирина, Переяслава-
Хмельницького, Львова, Чернівців, Кам’янця-

По дільського, Рівного, Бережан, директори і 
працівники історико-культурних заповідників, 
музейних установ, представники державних ор-
ганів охорони культурної спадщини, викладачі 
та аспіранти провідних київських вузів.

Про результати діяльності Інституту та пла-
ни на майбутнє розповіла директор Інституту, 
кандидат архітектури Ольга Пламеницька, яка 
підвела підсумки роботи Інституту за минулі 
20 років та наголосила про доцільність якісних 
змін у роботі установи. Інститут, який на сьогод-
ні є провідною науковою пам’яткоохоронною 
установою Міністерства культури, повинен зай-
матися не лише прикладними, але й фундамен-
тальними теоретичними дослідженнями, вдоско-
наленням нормативно-ме тодичної та правової 
бази пам’яткоохоронної діяльності, що, в свою 
чергу, підвищить рівень науково-прикладних ро-
біт. Ольга Пламеницька наголосила на тому, що 

ювІлейНа коНфереНцІЯ 
“МеТодИчНІ проБлеМИ  

паМ’ЯТкоохороННИх доСлІджеНь”

У президії: директор інституту О. Пламеницька, директор Державного історико-архітектурного  
заповідника у Жовкві В. П. Герич, член-кореспондент АН Молдови, доктор мистецтвознавства  

М. О. Шлапак, перший заступник Міністра культури України І. Д. Ліховий
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Виступає директор інституту  
О. А. Пламеницька

Пленарне засідання. Доповідає директор 
Василівського історико-архітектурного музею-
заповідника “Садиба Попова” В. М. Стойчев

Обговорення в кулуарах: директор інституту, кандидат 
архітектури О. Пламеницька, доктор мистецтвознавства 
М. О. Шлапак, доктор історичних наук С. О. Бєляєва

Секційне засідання. В перших рядах зліва направо: провідний науковий співробітник  
Інституту культурної спадщини АН Молдови В. Лупашку, доктор технічних наук, професор КНУБА  

О. І. Сингаївська, начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради О. Д. Пушкова, 
завідувач відділу НДІ пам’яткоохоронних досліджень І. В. Сьомочкін

Інститут, який розпочинає новий відрізок професій-
ного шляху, доцільно перейменувати на Український 
науково-дослідний інститут культурної спадщини 
імені Миколи Макаренка. Ім’я науковця, археолога 
і мистецтвознавця, представника української інте-
лігенції має повернутися з забуття і стати символом 
професійної чесності науковця-пам’яткоохоронця.

Учасники конференції одностайно підтримали 
Інститут в його бажанні розширити нау кову діяль-
ність, а також перейменувати установу на “Україн-
ський науково-дослідний інститут культурної спадщи-
ни імені Миколи Макаренка”. Конференція прийняла 
відповідну резолюцію. До неї приєдналася низка 
пам’яткоохоронних установ, що надіслали листи під-
тримки цього важливого кроку в житті Інституту.
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Під час Круглого столу. Виступає М. В. Потупчик, завіду вач сектору охорони культурної спадщини  
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації

ювілейна конференція “Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень”

Співробітники інституту після закриття конференції. Зліва направо: 
І. Литвиненко, О. Панченко, М. Лісова, О. Пламеницька, Ю. Лашманова, В. Григоренко,  

М. Болгарова, Ю. Кравчук, С. Черновол, А. Шамраєва

На конференції було виголошено понад 
тридцять доповідей. Більшість з них супрово-
джувалася відеорядом. Реставратори, історики, 
мистецтвознавці, археологи, архітектори поділи-
лись останніми результатами своїх наукових здо-
бутків, досвідом практичної роботи, порушили 
важливі проблеми пам’яткоохоронної сфери. За 
результатами виступів відбулася цікава й змістов-
на дискусія в рамках Круглого столу, присвячено-
го проблемам формування Державного реєстру 
пам’яток, пам’ятко охоронному законодавству, 

методичним і практичним питанням збереження 
спадщини.

Проблеми охорони та збереження культур-
ної спадщини обговорювалися під час пленар-
ного та секційних засідань, на Круглому столі, 
в кулуарах та під час дружнього фуршету, який 
проходив у залі зі стендовою експозицією чис-
ленних робіт інституту. Учасникам конферен-
ції було роздано кількасот примірників видань 
інституту, присвячених проблемам культурної 
спадщини.
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РЕЗОЛюцІЯ МІжНАРОДНОї НАуКОВОї КОНфЕРЕНцІї 
“МЕТОДИчНІ ПРОбЛЕМИ ПАМ’ЯТКО ОХОРОННИХ ДОСЛІДжЕНь”

 присвяченої 20-річчю Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень 
10–11 грудня 2015 р. 

 м. Київ

Ставлення суспільства, влади до своєї куль-
турної спадщини стає мірилом його соціальної 
зрілості, демократичної орієнтації у його роз-
витку.

 Державна політика у сфері охорони є важ-
ливим чинником державної безпеки, а отже 
потребує кваліфікованого наукового супрово-
ду і державної підтримки. Наразі Інститут па-
м’яткоохоронних досліджень є базовою науко-
вою структурою Міністерства культури України. 
Від рівня організації та ступеня оснащення Ін-
ституту залежить ефективність його роботи і ро-
боти профільних підрозділів Міністерства куль- 
тури.

 Цього року інституту виповнилося 20 років. 
Підводячи підсумки своєї діяльності, Інститут  
поставив питання про доцільність якісних змін 
у роботі установи, розширенні проблематики 
наукових досліджень, підвищенні якості розро-
бок.

Проблематика збереження нерухомої куль-
турної спадщини виходить за межі суто при-
кладних робіт, охоплюючи науково-пошукову, 
науково-теоретичну і нормативно-методичну 
діяльність. Вона потребує проведення концеп-
туальних істо рико-архітектурних, історико-міс-
тобудівних, мис тец твознавчих, археологічних, 
підводних археологічних, гідрографічних то-
пографічних, та технологічних досліджень па-
м’яток, розроблення методології збереження 
спадщини.

 Відтак Інститут повинен здійснювати не 
лише прикладні розробки, але й фундаментальні 
теоретичні дослідження, вдосконалювати нор-
мативно-методичну та правову базу па м’ятко-
охоронної діяльності, що, у свою чергу, підви-
щить рівень нау ково-прикладних робіт.

 У наш складний час, коли формується гро-
мадянське суспільство, а фахівці перевіряються 
на чесність, моральність та вірність науковим 
принципам, доречно вшанувати незаслужено 
призабутого патріота, науковця, археолога і мис-
тецтвознавця, представника української інтелі-
генції Миколу Макаренка, розстріляного НКВС  
1938 року за те, що він мав відвагу заперечити уря-
дове рішення щодо знесення унікальної па м’ятки 
культурної спадщини Київської Русі — Ми- 
хайлівського Золотоверхого монастиря. У 2017  
році виповниться 140 років з дня народження 
Миколи Макаренка. Його ім’я має повернутися 
з забуття і стати символом професійної чесності 
науковця-пам’яткоохоронця.

 Учасники конференції приймають резолю-
цію, якою підтримують Інститут в його бажанні 
розпочати новий відрізок професійного шляху, а 
також перейменувати установу на “Український 
науково-дослідний інститут культурної спадщи-
ни імені Миколи Макаренка”.

Резолюцію одностайно прийнято учасника-
ми пленарного засідання конференції 10 грудня 
2015 року.

11 грудня гостям було запропоновано екс-
курсію по Національному заповіднику “Софія 
Київська”. Частина учасників конференції про-
слухала короткий навчальний курс для фахів-

ців сфери охорони культурної спадщини щодо 
державного обліку об’єктів культурної спадщини 
та формування Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України.
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