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археологических памятников
дудкин в.П. Магнитометрическое исследование городища Монастырек
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Борисенко О.є. Походження Петра Конашевича Сагайдачного
калугін П.м. Пам’ятники морської слави в Україні
кожушко О.а., ієвлєва в.П. Проблеми охорони об’єкта культурної спадщини — садиби В.І. Немировича-

Данченка в с. Нескучному Донецької області
горбик в.О., денисенко г.г. Видатні українці у зарубіжному світі: Некрополь

розділ iv. науКова і технічна спадщина
ієвлєва в.П. Охорона нерухомої спадщини у сфері науки і техніки в Україні
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паркового мистецтва та заходів щодо їхнього збереження та використання
ієвлева в.П. Методичні рекомендації з визначення та обліку нерухомих пам’яток науки і техніки
касяненко і.О. Методологічні та правові засади віднесення культурних ландшафтів до об’єктів культурної 

спадщини
Бобровський т.а. Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони нерухомих об’єктів архе-

ологічної спадщини
калугін П.м., Попельницький О.О.. Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони пам’яток 

історії
Звіряка а.і. Досвід паспортизації об’єктів культурної спадщини Національного заповідника “Батьківщина 

Тараса Шевченка”
манаев а.Ю. Проблемы охраны памятников контексте нормативных актов органов власти АР Крым 

(1991–2005 гг.)
соломонова т.р. Становлення державної системи охорони пам’яток історії, культури та природи на По-

діллі (1917–1922)
розділ iii. архітеКтурна та містоБудівна спадщина

вечерський в.в. Київський “вінок несмаку і дивоглядів”
скібіцька т.в. Втрати автентичності об’єктів культурної спадщини внаслідок реконструкцій, виконаних 

під виглядом легітимних реставрацій та реабілітацій (на прикладах пам’яток архітектури Києва)
Прибєга л.в. Сучасна архітектура в історичному середовищі міста. Концептуальний аспект
духовичный г.с. Исторический Киев как объект стилеразрушения (особенности стилеобразования 

архитектуры Киева конца ХХ — начала ХХІ века)
ленченко в.О. Маловідомий план Бахчисарая 1737 року
вечерський в.в. До історії формування методики пам’яткоохоронних досліджень старовинних міст в 

Україні
Прибєга П.в. Історико-типологічні особливості пам’яток оборонної архітектури України ХІІІ–ХVIІІ ст.
скібіцька т.в., Шулешко і.в. Астрономічна обсерваторія Київського університету: до питання історії осво-

єння ділянки, проектування та спорудження (1838–1880-ті рр.)
водзинский е.е., тыманович е.в. Охрана исторической и природной среды Генуэзской крепости  

в Судаке
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Випуск 2. — Частина 2. — К.: АртЕк, 2007. — 167 с.: іл.
розділ iv. археолоГічна та історична спадщина

клочко в. і., Парамонов в.а. “Мергелева гряда”
Бобровський т.а., вайнер Б.У. Монастирський печерний комплекс поблизу смт Диканька Полтавської об-

ласті (за результатами спелео-археологічних досліджень 2005 р.)
михальчишин і.р. Пам’яткоохоронні археологічні розвідки у межиріччі верхів’їв рік Південний Буг і 

Збруч
солопченко О.О., дзима в.в. Історія формування Шевченківського меморіалу на Тарасовій горі в м. Каневі 

(до питання повернення хреста на могилу Тараса Шевченка)
сушко в.а. Українська хата на Слобожанщині (будівельний та світоглядний аспекти)
кучугура л.і. Дослідження видатного українського археолога М.О. Макаренка в м. Маріуполь у 1930–1933 

роках
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розділ v. науКова і технічна справа. неКрополі. ландшаФти. парКи
ієвлева в.П. Історичні виробничі об’єкти київського Подолу в сучасній структурі міста
кожушко О.а., Зливкова О.О. Бахчисарайський Свято-Успенський монастир — спільний витвір людини 

і природи
Зливкова О.О., Звіряка а.і. Некрополі печерного Свято-Успенського чоловічого монастиря в м. Бахчи-

сарай
томілович л.в. Парк “ОЛЕКСАНДРІЯ”: історія створення, юридичний статус, проблеми охорони
Фурманова Ю.г., Остапенко м.а. Ландшафтно-исторические особенности и необходимость их учета при 

организации территории Национального заповедника “Хортица”
харлан О.в. До історії церкви святого Архістратига Михаїла села Грушівка Вишетарасівської волості 

Катеринославського повіту

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 3. — К.: Фенікс, 2007. — 487 с.: іл.
розділ і. міжнародне пам’ятКоохоронне заКонодавство

касяненко і.О. Методичні рекомендації щодо підготовки пропозиції на занесення пам’яток до Списку 
всесвітньої спадщини

Сандомерська декларація
Віденський меморандум
Декларація про зберігання історичних міських ландшафтів

розділ іі. архітеКтурна та містоБудівна спадщина
сердюк О.м. Деякі особливості планування розвитку території Києва ХІХ — початку ХХ ст.
мокроусова О.г., скібіцька т.в. Рідкісна пам’ятка “північного модерну” в Києві по вул. Червоноармійській, 14  

(у контексті історії формування забудови садиби 1858–1912 рр.)
мельник в.П. Збереження культурної спадщини. Переяславський Вознесенський собор
корнієнко в.в. Пам’ятки епіграфіки південно-східного фасаду північної сходової вежі Софії Київської в 

контексті її побудови
Прибєга л.в. До питання визначення та класифікації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини
набок л. Історія містобудівництва Переяслава: ХVІІ–ХХ ст.
кербуд т.в. Історія реставрації будинку Генерального судді В. Кочубея в м. Батурині
харлан О.в. Природно-кліматичні фактори і територіально-історичні передумови виникнення архі-

тектурно-планувальних традицій на території колишніх Вольностей Запорозьких
томілович л.в. Парк “Олександрія”: особливості розпланування і стилістики
скібіцька т.в. Архітектор Іван Іванович Бєляєв (1872–1913). Біографічний нарис
вечерський в.в. Гетьман К. Розумовський і пам’ятки пов’язані з його діяльністю
Зливкова О.О., Шулешко і.в. “Соцмісто”. До історії забудови Київського Лівобережжя
ленченко в.О. Луганщина та Південна Україна у картографії ХVІІ–ХІХ ст.

розділ ііі. археолоГічна та історична спадщина
Попельницький О.О., Осадчий р.м. Археологічні та етнографічні заповідники Великопольського і Ниж-

ньоселезького воєводства Польщі
вортман д.Я. Читаючи топонімічний довідник
Бобровський т.а., Балакін с.а. Археологічні дослідження на території Ближніх печер Києво-Печерської 

лаври у 2006 р.
ващенко м.Ю. До інтерпретації однієї давньоруської споруди на території “Міста Володимира” у Києві

розділ іv. науКова і технічна спадщина
Штрайхер в.й., ієвлева в.П. Пам’ятка всесвітнього значення — Дуга Струве в межах України
ієвлева в.П. Міжнародний досвід створення музеїв із застосуванням об’єктів науки і техніки

розділ v. пам’ятКоохоронна справа
калугін П.м. Методичні рекомендації щодо уніфікації найменувань пам’яток історії та монументального 

мистецтва відповідно до чинного пам’яткоохоронного законодавства
савостіна л.є. Про затвердження нової форми статистичної звітності (адміністративні дані) “Звіт про 

нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини”
Зубкова є.Ф. База даних нерухомих пам’яток культурної спадщини в Україні
Попельницький О.О. Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів монументаль-

ного мистецтва
скібіцька т.в., Шулешко і.в. Методичні рекомендації щодо розроблення історичних (історико-архітектур-

них) довідок
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сердюк О.м., Шулешко і.в. Методичні рекомендації щодо визначення засад застосування критеріїв гро-
шової оцінки нерухомих пам’яток

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 4. — К.: Фенікс, 2008. –510 с.: іл.
Вступне слово

розділ і. міжнародне пам’ятКоохоронне заКонодавство
Конституція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури
Декларація IКOMOС про відзначення 50-ї річниці Всесвітньої декларації прав людини
Принципи складання справ документальної фіксації монументальних витворів, архітектурних ансамблів 

та місць
розділ іі. архітеКтурна та містоБудівна спадщина

сердюк О.м. До питання планувально-просторової організації київського житлового інтер’єру наприкінці 
ХІХ — поч. ХХ ст.

вечерський в.в. Українські театральні будівлі віденських архітекторів Ф. Кельнера і Г. Гельмера: історико-
архітектурний контекст

вортман д.Я., нікітіна в.і. Маловідомий план околиць Києва 1753 року
Звіряка а.і. Ландшафтні особливості м. Києва
Зливкова О.О., Звіряка а.і. Ландшафтні особливості території Міжнародного дитячого центру “Артек”
ієвлева в.П. Малоповерхова житлова забудова Києва (робітничі селища) 1930 — 1950-х років
кондратьєва О.в. Церква святих Кирила і Мефодія: архітектурний скарб епохи модерну на Луганщині
томілович л.в. Садиба Енгельгардтів-Моссаковських в с. Будище Звенигородського району Черкаської 

області: історія створення та значення для вітчизняної культури
розділ ііі. археолоГічна спадщина

Бобровський т.а. До створення церковно-археологічної музейної експозиції “Історія лаврських печер” в 
Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі

Филиппенко а.а., кравченко Э.а., Ушаков с.в. Поселение кизил-кобинской культуры “Трактирный мост”
Осадчий р.м. Історіографія вивчення посуду черняхівської культури
Филипчук м. Природно-топографічні умови розташування Пліснеська
довгань П. Буський археологічний комплекс: стан та перспективи дослідження

розділ iv. пам’ятКи історії та монументальноГо мистецтва
денисенко г.г. З історії дослідження пам’яток воєнної історії: діяльність громадських організацій на поч. 

ХХ ст.
ленченко в.О. Нехворощанський монастир Запорозької Січі
литвинчук ж.г. Роль А.Н. Муравьева в судьбе Андреевской церкви
мірошниченко м.О. Зображення церковних таїнств (на прикладі Андріївської церкви в Києві)
Янченко л.в. Наявність проповідницької кафедри у православному храмі
Янчецька О.в. До питання іконографії декору бані християнського храму (на прикладі Андріївської церк-

ви)
розділ v. науКова і технічна спадщина

ієвлева в.П. До питання охорони науково-технічної спадщини Києва
кобзар в.в. Корифей водопровідної справи та архітектор (до 150-річчя від дня народження Василя Іва-

новича Зуєва)
кобзар в.в. Локальні і відомчі системи водопостачання та водовідведення в м. Києві наприкінці ХІХ ст. —  

на поч. ХХ ст.
розділ vі. пам’ятКоохоронна справа

Бобровський т.а. Проект зон охорони пам’ятки археології “Городище Тіра-Білгород” у м. Білгород-
Дністровському Одеської області

вечерський в.в. Генеральний план розвитку Національного архітектурно-історичного заповідника “Чер-
нігів стародавній”

ієвлева в.П. Методичні рекомендації щодо музеєфікації нерухомих пам’яток науки і техніки
кожушко О.а. Щодо визначення зон охорони пам’ятки історії “Меморіальний комплекс “Савур-

могила”
михальчишин і.р. Методичні рекомендації по складанню паспортів на пам’ятки археології
музиченко О. Національний музей медицини України: становлення, розвиток і функціонування на су-

часному етапі
Попельницький О.О., стоянов Ф.Ф. Інвентаризація пам’яток історії м. Одеси
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Прибєга л.в. Сутність та зміст поняття “охорона” в архітектурному пам’яткознавстві
гуцал а.Ф. До питання створення археологічного музейного комплексу у Позбруччі
Збруцький О.м. Оборонна система палацового комплексу князів Сангушків у м. Ізяслав Хмельницької 

обл. Північно-західний бастіон

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 5. — К.: Фенікс, 2010. –367 с: іл.
вечерський в.в. Сторіччя Григорія Логвина

розділ і. міжнародний досвід
Резолюції 16-тої Генеральної асамблеї Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІСOМOS) 

Квебекська декларація зі збереження духу місця
кириленко л.м. Система державного управління у сфері охорони культурної спадщини в європейських 

країнах
розділ ii. архітеКтурна та містоБудівна спадщина

сердюк О.м. Типологія київського житла в другій половині ХІХ — початку XX століть
вечерський в.в., томілович л.в., єрзіна і.в., кожушко О.а. Історико-містобудівні дослідження Василь- 

кова
харлан О. Дослідження Покровської церкви села Рубанівське на Дніпропетровщині
мокроусова О.г., скібіцька т.в., савчук г.м. Вулиця Костьольна у м. Києві — перша комплексна пам’ятка 

архітектури та містобудування: досвід підготовки науково-проектної та облікової документації для 
включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Юрченко с.Б. Про атрибуцію дзвіниці Самарського монастиря
розділ iii.  археолоГічна, історична, ландшаФтна,  

науКова і технічна спадщина
Осадчий р.м. Програма музеєфікації археологічного комплексу “Мергелева гряда”
ієвлева в.П. Вплив історичних інженерних споруд на формування Київського міського ландшафту
кузяк а.г., кобзар а.в. Киевский Укрепрайон (КиУР)
Звіряка а.і., вечерський в.в. Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як ландшафтна 

пам’ятка
томілович л.в. Історичні садиби Вінниччини

розділ iv. пам’ятКоохоронна справа
Бобровський т.а. Звіряка а.і. Зони охорони лісопарку “Яловщина” у м. Чернігові
сердюк О.м., Попельницькмй О.О. Досвід розроблення проекту плану управління Меморіальним парком-

музеєм “Фортеця” у м. Ізмаїл Одеської області
вечерський в.в., Бобровськнй т.а. Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон 

охорони пам’яток
Попельницький О.О. Історико-містобудівні дослідження міста Тульчин Вінницької області
водзинськкй є.є. Охорона ландшафтів як складова збереження культурної спадщини
савостіна л.є. Проект рекомендацій щодо проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини, 

що включені до переліків пам’яток історії та культури, відповідно до Закону Української РСР “Про 
охорону і використання пам’яток історії та культури”

Попельницький О.О. Проект методичних рекомендацій щодо музеєфікації пам’яток історії
дорофієнко і.П. Про значення робіт з реставрації монументального мистецтва в пам’ятках архітектури 

України, виконаних фахівцями корпорації “Укрреставрація”
скібіцька т.в. Євгенія Василівна Горбенко

розділ v.  нормативні доКументи у сФері охорони Культурної  
спад щини

Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів археологічної спадщини
Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів історії
Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об’єктів монументального мистецтва
Методичні рекомендації щодо музеєфікації пам’яток археологічної спадщини
Методичні рекомендації щодо розроблення історичних (історико-архітектурних) довідок

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 6. — Вінниця: ДП “Державна картографічна фабрика”, 2011. — 575 с.: іл.
Від редакційної колегії
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розділ і. архітеКтурна та містоБудівна спадщина
вандюк О.П., харлан О.в., єрзіна і.в. Історико-містобудівні дослідження м. Горлівка
вара О.а. Архітектурна спадщина національних меншин на території м. Вінниці
мокроусова О.г. Станція швидкої медичної допомоги по вул. Рейтарській, 22 — видатна пам’ятка архітек-

тури. До історії невідомого конкурсу
сердюк О.м. Огляд стану охорони та використання пам’яток житлової архітектури Києва другої половини 

ХІХ — початку ХХ ст.
сердюк О.м. Житлова забудова урочища Гончарі-Кожум’яки. Історичне та містобудівне значення
скібіцька т.в. Київський класицизм втрачає історичну відповідність: житловий будинок на вул. Хорива, 

16/7 (до питання порушень автентичності об’єктів культурної спадщини на території Державного 
історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”)

харлан О.в. Православні сакральні споруди Горлівки в контексті архітектурно-містобудівних досліджень 
міста
розділ іі.  археолоГічна, історична, ландшаФтна, науКова  

і технічна спадщина
Бобровский т.а., грек и.О. Пещерные комплексы Каппадокии: итоги и перспективы исследований
вара О.а. Зони охорони Меморіалу працівникам органів внутрішніх справ, загиблим при виконанні 

службових обов’язків (м. Київ)
джос в.с. Охоронно-дослідницькі роботи на пісковиковому пагорбі “Кам’яна Могила” у 2009 році
ієвлева в.П. Київському метрополітену — 50 років
кондратьєва О.в. Іконостас Кирило-Мефодіївської церкви: творчий доробок Лаврської іконописної май-

стерні доби модерну. Історико-мистецький контекст
рішняк О., садова-мандюк О., стріленко Ю. Реставрація античних фресок зі склепу некрополя Херсонеса 

Таврійського
стріленко Ю.м., козюба в.к. Дослідження будівельних розчинів Десятинної церкви
стріленко Ю.м. До створення “Атласу стародавніх будівельних матеріалів і технологій”
томілович л.в. Обсерваторна гірка в м. Києві: досвід взяття на державний облік визначного місця як 

комплексного об’єкта історико-культурної спадщини
розділ ііі. пам’ятКоохоронна справа

вечерський в.в. Нормативні і методичні засади розроблення Генеральних планів розвитку заповідників
Звіряка а.і. Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини 

за видом “історичний” (історичне поховання) та паспорта об’єкта культурної спадщини за видом 
“історичний” (історичне поховання) (проект)

Звіряка а.і. Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини за 
видом “ландшафтний” та паспорта об’єкта культурної спадщини за видом “ландшафтний” (про-
ект)

михальчишин і.р. Методичні рекомендації по складанню паспортів та облікових карток на об’єкти куль-
турної спадщини за видом “археологічні” (проект)
розділ іv.  матеріали міжнародної науКової КонФеренції “методичні 

проБлеми пам’ятКоохоронних досліджень”, м. Київ, 2010 р.
алексєєв О.О. Погодження земельних відводів органами охорони культурної спадщини
Бреяк О.в. Невідомі пам’ятки Київщини. Троїцька церква села Гостролуччя (1784–1787)
водзинський є.є. Методичний аспект виявлення та охорони містобудівної спадщини та її пейзажно-

видових якостей
герич в.П. Охорона культурної спадщини в Україні і Польщі — порівняльний аналіз
денисенко г.г. Концептуальні засади висвітлення воєнної історії у “Зводі пам’яток історії та культури 

України”
дровосєкова О.в. Методика і практика популяризації культурної спадщини (з досвіду роботи Запорізького 

обласного центру охорони культурної спадщини)
Закружецька а.Ю. Інвентаризація пам’яток археологічної спадщини м. Керчі
Звіряка а.і. Методика підготовки облікової документації на ландшафтні об’єкти культурної спадщини
Зливкова О.О., вара О.а. Методичні засади проведення інвентаризації пам’яток Центрального історичного 

ареалу м. Вінниці
іванов с.в., курганська к.Ю. Деякі термінологічні аспекти визначення предмета охорони історичних 

об’єктів культурної спадщини
ієвлева в.П. Методичні особливості визначення охоронного зонування м. Керчі
казаков в.л. Критерії хронологічної ідентифікації об’єктів індустріальної спадщини (на прикладі Крив-

басу)
ковпаненко н.г. Актуальні питання висвітлення пам’яток монументального мистецтва у “Зводі пам’яток 

історії та культури України”
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литвинчук ж.г. Подарунок до ювілею Андріївської церкви
лук’янова О.О. Методичні засади експозиційної діяльності у сучасних музейних установах
манаев О.Ю. Градостроительное наследие Симферополя: к вопросу разработки историко-архи тектурного 

опорного плана города (методический аспект)
михайлишин О.л. Проблема охорони архітектурної спадщини Волині міжвоєнної доби (методичний 

аспект)
морозова е.Б. Промышленная архитектура как объект архитектурного наследия: методология исследо-

вания
наговіцина а.м., сиволап н.м. Проблеми об’єктивності висвітлення історичних подій на прикладі історії 

с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області
Осадчий р.м., черновол с.є. Методика дослідження та інвентаризація земляних укріплень Київської фор-

теці
Пацюк в.с. Музеєфікація об’єктів індустріальної спадщини Кривбасу як одна з передумов розвитку ін-

дустріального туризму в регіоні
Переверзєв с.в. Проблеми та перспективи археологічних досліджень в зоні відчуження
Побуцький с.О. Церковно-археологічна спадщина Галича в контексті методичних проблем пам’ятко-

охоронних досліджень
резніков в. Проблема збереження пам’яток ранньої залізної доби на території Харківської області за 

2004–2009 рр.
рудика н.м. Поняття “скарб” в законодавстві України і методика його застосування в практиці
савостіна л.є., Попельницький О.О. Проблеми формування державного реєстру нерухомих пам’яток 

України
самойленко в.г. Информация об участии в работе XVI курса Международной летней школы “Несвиж-

ская академия”
толкачов Ю.і., крамарова с.О. Знахідки предметів матеріальної культури на території Меджибізького 

замку
томілович л.в. Історичні садиби Брацлавщини: проблеми дослідження, збереження та викорис- 

тання
Шидловський П.с., хоптинець м.О. Проблеми дослідження та охорони археологічного комплексу пам’яток 

“Великий Дивлин”
Шпаковський с.м. Методичні аспекти паспортизації об’єктів культурної спадщини у Хмельницькій об-

ласті на прикладі паспортизації об’єкта “Садиба Патона”
Якименко н. Майбутнє культурної спадщини України в дзеркалі громадської думки (методика досліджен-

ня)
Яценко с.м., снитко і.О., лобко О.г. Досвід проведення інвентаризації пам’яток археології Миколаївської 

області на прикладі Миколаївського району

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 7. — К.: Фенікс, 2012. — 605 с.: іл.
дудкіна л.м., жарких м.і. Пам’яті Валерія Павловича Дудкіна (1943–2011)
вайнер Б.У. Мій друг Валерій Дудкін

розділ і. міжнародний досвід
кириленко л.м. Міжнародні документи з питань збереження культурної спадщини Паризька деклара-

ція “Про культурну спадщину як рушійну силу розвитку” “Дублінські принципи спільні прин- 
ципи”

Спільні принципи ІСОМОS-ТІССIN щодо збереження спадщини промислових об’єктів, споруд, зон і 
ландшафтів

Принципи Валлетти з охорони та управління історичними містами, селищами і міськими районами
Заключне комюніке. Результати 17-ї Генеральної Асамблеї ІСОМОS

розділ ii .  архітеКтурна, містоБудівна, археолоГічна, історична, ланд-
шаФтна спадщина

Біленкова с.в. Чернівецький період творчого життя віденського архітектора ГУБЕРТА ҐЕССНЕРА
Бобровський т.а. Спелео-археологія як галузь археологічної науки
жам О. Життя, присвячене збереженню та популяризації історико-культурної спадщини
денисенко г.г. Підготовка “Зводу пам’яток історії та культури України”: регіональний аспект
Закружецька а.Ю. Інвентаризація пам’яток археології міста Переяслав-Хмельницький
Звіряка а.і. Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця
Зливкова О.О. Основні етапи історико-містобудівного розвитку м. Києва
могитич р.і. Про власні назви кам’яниць Львівського середмістя
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стріленко Ю.м. Богданова церква — дослідження первісного вигляду під час реставрації 2006– 
2007 рр.

томілович л.м. Історичні садиби Житомирської області: проблеми дослідження, збереження, викорис-
тання

черновол с.є., Осадчий р.м., цегельний О.О. Унікальна пам’ятка військової техніки комплексу пам’ятників 
воїнам Південно-Західного фронту в Полтавській області

Охріменко г.в. Західна Волинь — Припонтида: етнокультурні контакти
харлан О.в. Ставрографічний комплекс церкви села Сошиновка на Верхньодніпровщині

розділ iii. пам’ятКоохоронна справа
вечерський в.в. Охорона культурної спадщини у новому генеральному плані м. Києва
вара О.а. Історико-культурні заповідники Міністерства культури України. Сучасний стан, проблеми та 

актуальні питання розвитку
градун е.Ю. Паспортизація пам’яток Шевченківського національного заповідника у м. Каневі
Попельницький О.О. Досвід паспортизації об’єктів народної архітектури Музею народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини
савостіна л.є. Порядок обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини. Реалії та перспективи
серджиус чиокану. Охрана культурного наследия республики Молдова на современном этапе
семенчук а.О. Паспортизація нерухомих пам’яток та об’єктів історико-культурної спадщини: аналіз форм 

облікової документації (досвід Радянського Союзу, України та Російської федерації
розділ iv.  матеріали міжнародної науКової КонФеренції  

“методичні проБлеми пам’ятКоохоронних досліджень”,  
м. Київ, 2011 р.

вара О.а., єрзіна і.в. Інвентаризація об’єктів культурної спадщини комплексу Свято-Покровського жі-
ночого монастиря в м. Києві

Звіряка а.і. Методика визначення предмета охорони ландшафтних об’єктів культурної спад- 
щини

джос в.с. Проблеми та перспективи подальшого вивчення та збереження петрогліфічного комплексу 
“Кам’яна Могила”

кириленко л.м. Проблеми інтеграції сучасного законодавства у сфері охорони культурної спад- 
щини

коренюк Ю.О. Сучасний стан фресок XI ст. Михайлівської церкви в Острі
михальчишин і.р. Городища Північної України (за матеріалами інвентаризації 2006–2010 рр.)
морозова е.Б. Предзаводская площадь как памятник эпохи социалистического строительства
надырова х.г. Натурные и азрофотографические исследования средневековых памятников градостро-

ительства Татарстана
Оляніна с.в. Архівні матеріали по втрачених частинах іконостаса церкви Всіх святих над Економічною 

брамою Києво-Печерської лаври
Осадчий р.м., стріленко Ю.м. Особливості складу стародавніх будівельних матеріалів — один із факторів 

датування пам’яток у процесі архітектурно-археологічних досліджень
Підставка р.в. Об’єкти Національного заповідника “Замки Тернопілля”: історико-картографічні аспекти 

дослідження
Пригарин а.а., субботина н.Ю. Памятники истории и культуры бывших колоний Николаевской области: 

опыт этнографического подхода
рудика н.м. Охорона пам’яток археології в деяких країнах Східної Європи
сердюк О.м. Історико-культурна значущість традиційної забудови буферної зони ансамблю споруд  

Софійського собору
скуридин а.а. Заметки по истории паспортизации памятников города Севастополя в советский  

период
стоянов Ф.Ф. Головні тенденції забудови північної частини Куяльницького курорту в XIX — на початку 

XX ст. (на прикладі дачі Д. А. Розенберга)
харлан О.в., єрзіна і.в. Історико-архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова” (результати попе-

редніх досліджень)
чекурков в.в. Археологічні дослідження культурних нашарувань ХV–ХVШ ст. у місті Дубно
чернишова в.м., Преображенська Я.м. Національна культурна спадщина Великобританії: шляхи збере-

ження
Швиденко О.О. Пам’ятка архітектури Будинок державної промисловості у Харкові як об’єкт ту- 

ризму
Шидловський П.с. Проблеми збереження пам’яток археології лівобережжя Нижнього Подесіння
Шпаковський с.м., маярчак с.П. З досвіду створення проектів меж територій, зон охорони та режимів 

використання пам’яток археології на Хмельниччині
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праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 8. — К.: Фенікс, 2013. — 591 с.: іл.
Вступне слово

розділ і.  пам’ятКоохоронна справа та дослідження  
оБ’ЄКтів Культур ної спадщини

вара О.а. Пам’яткоохоронне зонування за результатами інвентаризації та матеріалами історико-архі-
тектурного опорного плану міста Миргорода

вечерський в.в. Історико-архітектурний опорний план м. Суми
герич в.П. Спільне транскордонне подання в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Дерев’яні церкви 

польських та українських Карпат”. Вибрані аспекти
Звіряка а.і. Історичний ландшафт давньоруського м. Вишгорода
Зливкова О.О. Методичні проблеми дослідження етапів містобудівного розвитку м. Тульчин Вінницької 

області
касяненко і.О. Охорона культурної спадщини у Сполучених Штатах Америки
кондратьєва О.в. Харківський спадок модерну: цивільні споруди архітектора В.М. Покровського (до  

150-річного ювілею від дня народження В.М. Покровського)
литвиненко і.а. Збереження об’єктів культурної спадщини Національного музею народної архітектури 

та побуту України: проблеми паспортизації та інвентаризації пам’яток архітектури
манаев а.Ю. Проблеми разработки исторических ареалов в Автономной Республике Крым
мохонько л.м. Историческое развитие музеев педагогического профиля
савостіна л.є., Попельницький О.О., гірник а.в. Розробка програмного забезпечення “Пам’яткоохо ронна 

справа України”. Концепція системи підтримки прийняття рішень у сфері охорони за збереження 
пам’яток

томілович л.в. Садиби Київщини: проблеми вивчення, збереження та використання
харлан О.в., єрзіна і.в. Комплекс садиби К.Л. Мсциховського в селищі Селезньовка на Луганщині  

(результати попередніх досліджень)
розділ ii. дослідження оБ’ЄКтів археолоГічної спадщини

Бобровський т.а. Нарис з історії підземного будівництва на теренах України
грек и.О., колчин к.Б. Пещерные убежища Северного поселения Чанлы-килисе в западном пограничье 

Каппадокии
Закружецька а.Ю. Археологічна спадщина Первомайська
кабанец е.П. К вопросу о символике древнерусских монашеских поясов с тиснеными изображениями
коваленко Ю.О. Цікава знахідка періоду Другої світової війни
михальчишин і.р. Інвентаризація пам’яток та об’єктів археології у Хмельницькій області
Овчинников Ю.е. Китаївське городище на південній околиці Києва
Осадчий р.м. Археологічна спадщина Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська 

столиця” в м. Батурин та визначення зон охорони археологічного культурного шару
Пєреверзєв с.в., сорокун а.а. Розвідувальні та охоронні роботи в зоні відчуження у 2012 році
Пєреверзєв с.в., сорокун а.а., смульський є.в. Нові неолітичні місцезнаходження Романків 4–7 на Київщині
черновол с.є. Інвентаризація пам’яток археології м. Херсона

розділ iii.  матеріали міжнародної науКової КонФеренції “методичні 
проБлеми пам’ятКоохоронних досліджень”. КонФеренцію 
присвячено пам’яті видатноГо уКраїнсьКоГо діяча в Галузі 
Культури троньКа петра тимоФійовича. м. Київ, 2012 р.

аблець в.в. До питання збереження зразків народної архітектури Криворіжжя
водзиньский є.є. Методика аналізу видового розкриття пам’яток архітектури
гембарська в.р., мацалак р.О. Охорона та використання Римо-католицького монастирського комплексу 

XVII–XVIII ст. як пам’ятки архітектури в Національному заповіднику “Давній Галич”
денисенко г.П. До проблеми збереження культурної спадщини історичних міст в Україні
денисенко О.а. З історії становлення пам’яткоохоронного законодавства в Українській Державі (1918 р.)
дзима в.в. Пам’яткоохоронна діяльність Шевченківського національного заповідника
дишлик О.П., молочкова н.м., кожан є.а., назарчук О.а., ніщук л.О. Термографічні дослідження стану 

будівельних конструкцій та умов збереження творів монументального живопису
Закружецька а.Ю. Проблеми вивчення та збереження наскального мистецтва в Україні (за матеріалами 

Кам’яної Могили)
Зливкова О.О. Комплекс Національного виставкового центру “Експоцентр України” (“Виставка досягнень 

народного господарства УРСР”): Історичне та містобудівне значення
казаков в.л. Індустріальна спадщина Гданцівської ділянки колишнього РУ ім. Ілліча (Кривий Ріг)
копил м.а. Створення каталогу нерухомих пам’яток козацької доби
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кємалова а.р. Проблеми збереження археологічних пам’яток Північно-Західного Криму в умовах запо-
відника

лукин к.а., ветлавин П.л., Паламарчук в.П., лукин с.к., кожан е.а., нищук л.а. Радиоголографический 
мониторинг памятников архитектуры — колокольни и собора Софии Киевской — с помощью 
наземного шумового РСА

мархайчук н.в., марьонкіна в.г. Пам’ятний знак на честь 200-ліття Харківської єпархії на території Хар-
ківського Свято-покровського чоловічого монастиря

мельник н.Б. Проблеми збереження і використання історичних ландшафтів м. Галича та його око-
лиць

мельничук О.л. Святоіллінський монастир у Крилосі-Галичі. Результати та перспективи археологічних 
досліджень

морозова е.Б. “Историческая память” как критерий оценки индустриального наследия
Парацій в.м. Пам’яткоохоронні процеси в оболонці мілітарних взаємовідносин1918–1920 рр. (на прик-

ладі об’єктів історико-культурної спадщини м. Бережани)
Підставка р.в. Дослідження Збаразького замку: методичні підходи та гіпотеза етапів спорудження
рудика н.м. Актуальні питання збереження археологічної спадщини в Україні
семенчук а.О. Методичні проблеми створення облікової документації на нерухомі об’єкти культурної 

спадщини в контексті порівняння рекомендацій та інструкцій України і Польщі
ткачук т.м. Трипільські поселення заліщицької групи нижньої течії р. Гнила Липа
томілович л.в., єрзіна і.в., грєвцев с.О., іванов О.в., костянець н.м. Інвентаризація об’єктів культурної 

спадщини Сімеїзької селищної ради
Устинович ежи. Восточная икона в западной структуре готики. Проект реконструкции XVI в. Церкви 

Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле
холодок в.д. Сутність та концептуальні підходи до поняття культурної спадщини
черновол с.є. Інвентаризація пам’яток та об’єктів культурної спадщини м. Нікополь
Шидловський П.с. Дослідження та проблеми збереження Межиріцького поселення мисливців на ма-

монтів
Яценко с.м., снитко і.О., лобко О.г. Пам’ятки археології Миколаївщини в контексті проблем дослідження 

та охорони

праці науКово-дослідноГо інституту  
пам’ятКоохоронних досліджень. —  

Випуск 9. — К.: СПД Павленко, 2014. — С. 653
розділ і.  істориКо-Культурна спадщина: архітеКтурна, містоБудівна,  

археолоГічна, історична, ландшаФтна
Бобровський т.а. Загальні принципи методики спелео-археологічних досліджень
Бондар с.О., Шпаковський с.м. Пам’ятки архітектури та містобудування міста Ізяслав та Ізяславського 

району. Попередні науково-проектні та ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури  
XVI ст. — Замку Заславських

Бреяк О.в. Уточнення датування пам’ятки архітектури національного значення — католицької каплиці —  
усипальниці родини Свейковських у м. Тетіїв

гуцал а.Ф. Археологічні пам’ятки села Чабанівка в пониззі річки Ушиця
касяненко і.О. Обрання та документування меж об’єктів культурної спадщини (з досвіду США)
козак с.а. Проблеми законодавчого регулювання у сфері охорони нематеріальної культурної спад-

щини
кучеренко О.в. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку історико-культурних заповідників, підпо-

рядкованих Міністерству культури України
лукомський Ю.в. крупа а.с. Монастир св. Онуфрія XIII–XX ст. у Лаврові: ґенеза планувальної струк-

тури
лукомський Ю.в., Петрик в.м. Архітектурно-археологічні дослідження втрачених архітектурних об’єктів 

XII–XIII ст. на території Національного заповідника “Давній Галич”
манаєв О.Ю. Нові сторінки з історії досліджень пам’яток Криму: обстеження 1944 року (за матеріалами 

Державного архіву в Автономній Республіці Крим)
михальчишин і.р., Охріменко г. в., скляренко н.в. Пам’ятки стжижовської культури на Західній Волині
михальнишин і.р. Підсумки інвентаризації пам’яток археології національного значення у 2005–2013 рр.
Переверзев с.в. Про попередні результати археологічних досліджень м. Чорнобиль та його околиць у 

2013 році
собчук в.в., черновол с.є. Інвентаризація археологічних об’єктів м. Кіровограда
толкачов Ю.і. Деякі факти порушень пам’яткоохоронного законодавства на території Київської області
томілович л.в. Садиби Чернігівської області: проблеми вивчення, збереження та використання
харлан О.в., градун е.Ю. Історико-містобудівні дослідження м. Мелітополь Запорізької області
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праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень (1997–2014)

харлан О.в. До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-планувальних особливостей 
комплексу Азіза Малік-Аштера в м. Бахчисарай

харлан О.в. Розробка номінації для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО “Історичне 
середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї” у 2011–2012 роках

Шамраєва О.О. Історико-архітектурні дослідження домініканського костелу у м. Тульчин Вінницької 
області

Шпаковський с.м., михалъчшиин і.р. Пам’яткоохоронна робота у Хмельницькій області у 2012–2013 рр. 
щодо збереження пам’яток та об’єктів археології
розділ ii.  матеріали міжнародної науКової КонФеренції  

”методичні проБлеми пам ‘ятКоохоронних досліджень”,  
25–26 Квітня 2013 роКу

Болгарова м.Ю., Шелапов с.м. Підсвічники фірм Fraget, Norblin та Szekman у зібранні Національного 
Києво-Печерського історико-культурного заповідника: проблеми реставрації та атрибуції

Бондар с.О. З історії археологічних та пам’яткоохоронних досліджень замку Ракочі Хмельницької об-
ласті

василенко с.в. Дослідження одного парку на острові Хортиця: історія виникнення та розвитку проблеми 
реставрації та атрибуції

Бондар с.О. З історії археологічних та пам’яткоохоронних досліджень замку Ракочі Хмельницької об-
ласті

василенко с.в. Дослідження одного парку на острові Хортиця: історія виникнення та розвитку
верещагін в.л., верещагін л.а. Методи аналогій та ередитарного моделювання як міждисциплінарні мето-

дологічні засади створення спеціалізованих музейних інформаційних систем
вечерський в.в. Чи може бути Гостинний двір у Києві пам’яткою архітектури?
виногродська л.і. Охоронні роботи у Лядовському скельному монастирі на Подністров’ї
водзинський є.є. Категоризація територій давніх міст за історико-культурною цінністю
гембарська в.р. Дерев’яні храми у Національному заповіднику “Давній Галич”: до питання дослідження 

та охорони
денисенко г.г., денисенко О.а. “Звід пам’яток історії та культури”: реалізація проекту в пострадянських 

державах
Звіряка а.і. Пам’ятки містобудування м. Києва
Зливкова О.О., Полонська т.а. Щодо історичного планування та етапів забудови охоронної (буферної) 

зони ансамблю споруд Софійського собору
ієвлева в.П. Ландшафтна реконструкція історичної частини м. Бахчисарай
коротя О.в., Осадчий є.м. Попередні результати інвентаризації пам’яток археології Сумської області у 

2012 році
литвиненко і.а. До питання дослідження історичних сіл України
мархайчук н.в., марьонкіна в.г. Садиби Синякових на Харківщині
марченко і.м. Про розкриття фрескових розписів київської Кирилівської церкви від олійних записів 

XIX ст., виконане реставраторами за музейної доби (на прикладі циклу Сорока Севастійських му-
чеників)

молочкова н.м., ніщук л.О., кравченко О. л, дишлик О.П., рибін в.Ф. Комплексні дослідження Андріївської 
церкви та пагорбу в ході ремонтно-реставраційних робіт

морозова е.Б., морозов в.Ф. Гродненские королевские мануфактуры — первые промышленные поселения 
на белорусских землях

мохонько л.м. Використання світового досвіду музейної справи в сучасному розвитку суспільства
Підставка р.в. До питання авторства оборонних споруд та палацу Збаразького замку
собчук в.в. Національна археологічна спадщина Кіровоградщини: спроба ревізії
стріленко Ю.м., джос в.с. Проблеми консервації петрогліфічних комплексів “Кам’яної могили”
томілович л.в., єрзіна і.в., костянець н.м., смірно і.а. Інвентаризація об’єктів культурної спадщини смт 

Кореїз (АРК): нинішній стан та проблеми збереження
Uścinowic J. Kulturowo-historyczne i aksjologiczne uwarunkowania rekonstrukciji wnętrz zabutkowei cerkwi 

prawosławnej Zwijastowania Przenajświętzej Bogorodzicy w Supraślu
харлан О.в. Історико-архітектурні дослідження м. Олександрівськ Луганської області (попередні результати)
чекурда м.Ю. Дослідження історичних кварталів м. Бахчисарай у контексті ландшафтної реконструкції 

історичних територій у зоні композиційно-просторового впливу Ханського палацу
Шпаковський с.м. Меджибіж як історично сформована територія

розділ iii. КласиФіКатор пам’ятоК (оБ’ЄКтів) археолоГії
Класифікатор пам’яток (об’єктів) археології (розділ “Археологічні об’єкти у структурі автоматизованої 

бази даних”)
Перелік праць Є.Є. Водзинського
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моноГраФії
Бобровський т.а. Підземні споруди Києва. АртЕк. — К., 2007. — 176 с.
вечерський в.в. Пам’ятки архітектури й містобудування лівобережної України”. — К.: Видавничий дім 

А.С.С, 2005. — 585 с.
вечерський в.в. Фортеці і замки України. — К., 2011. — 664 с.
ієвлева в.П. Пам’ятки індустріального розвитку м. Києва кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. — К., 

2008. — 248 с.: іл.
клочко в.і. Озброєння та військова справа давнього населення України: 5000–900 рр. до Р.Х. —  К.: 

АртЕк., 2006. — 336 с.
сердюк О.м. Київське житло другої половини ХІХ — початку ХХ століття. — Київ–Львів: Центр Європи, 

2010. — 608 с.
томілович л.в. Історичні садиби Вінницької області. — К., 2011. — 220 с.
томілович л.в. Історичні садиби Житомирської області. — К.: Фенікс, 2012. — 168 с.

КолеКтивні моноГраФії
Історико-містобудівні дослідження Одеси. — К.: Фенікс, 2008. — 156 с. Історико-містобудівні дослідження 

Чернівців. — К.: Фенікс, 2008. — 106 с.
Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Ізмаїл, Вінниця, Горлівка. — К., 2011. — 276 с.
Історико-містобудівні дослідження Керчі. — К., 2011. –180 с.
Історико-містобудівні дослідження Києва. — К.: Фенікс, 2011. — 454 с.
Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець. — К.: Фенікс, 2013. — 334 с.
Історико-культурні заповідники. Генеральні плани розвитку заповідників: Національного архітектурно-

історичного заповідника “Чернігів Стародавній”, Національного історико-меморіального заповідника 
“Биківнянські Могили”, Національного історико-археологічного заповідника “Кам’яна могила”, 
Державного історико-культурного заповідника “Тустань”. — К., 2011. –292 с.
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