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ПРОГРАМА 

Семінару-практикуму (воркшопу) 
«Особливості збереження і експлуатації пам’яток всесвітньої 

спадщини в умовах розвитку процесів підтоплення» 
(15 вересня 2021 р., м. Київ, Україна) 

 
Місце проведення: Медіацентр ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних 
представництв», вул. Пирогова, 6-А 
 
09:30 Початок реєстрації (онлайн та офлайн)  

10:00-10:05 

Відкриття воркшопу 
Модератор: Ірина Анатоліївна Черевко, кандидат геологічних 
наук, завідувач науковим сектором моніторингу нерухомих 
пам'яток 
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 

 

10:05-10:10 
Вітальне слово  
Костянтин Костянтинович Крайній, заступник генерального 
директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» 

 

 
10:10-10:35 Дмитро Олексійович Ляшенко, доктор географічних наук, 

професор, навчально-науковий інститут «Інститут геології», 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Олена Валентинівна Мазуренко, Всеукраїнська екологічна ліга  
Володимир Миколайович Богаченко, доцент, Національний 
транспортний університет  
 
«Геоінформаційне моделювання підтоплення за допомогою 
QGIS» 

 

10:35-10:45 Запитання/відповіді  
10:45-11:10 Володимир Юрійович Саприкін, кандидат геологічних наук, 

Юрій Федорович 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 Миколаївна Молочкова, кандидат технічних наук, 
провідний науковий співробітник, Національний заповідник «Софія 
Київська» 
 
«Гідрогеологічний моніторинг території Національного 
заповідника «Софія Київська»» 

 

11:10-11:20 Запитання/відповіді  
11:20-11:45 Людмила Веніамінівна Самойленко, кандидат геологічних наук, 

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

11:45-11:55 Запитання/відповіді  
11:55-12:20 Ірина Анатоліївна Черевко, кандидат геологічних наук, завідувач 

науковим сектором, Національний заповідник «Києво-Печерська 
лавра» 
 
«Підтоплення Ближніх печер Києво-Печерської лаври: фактори 
зміни гідрогеологічного режиму, їх вплив на стан печер, засоби 
регуляції» 

 

12:20-12:30 Запитання/відповіді  
12:30-12:50 Кава брейк  
12:50-13:15 Єгор Сергійович Жученко, офіційний представник компанії 

Біодрай в Україні 
 
«Безпечні, ефективні та неруйнівні методи осушення стін від 
надмірної вологи: міжнародна практика та досвід НЗ «Києво-
Печерська Лавра» у застосуванні швейцарської системи 
просушення стін Біодрай» 

 

13:15-13:25 Запитання/відповіді  
13:25-13:50 Роман Борисович 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)» 

 

13:50-14:00 Запитання/відповіді  
14:00-14:25 Сергій Пантелійович Тараненко, кандидат історичних наук, 

завідувач науковим сектором, Національний заповідник «Києво-
Печерська лавра» 
 
«Фактор ґрунтових вод на київському Подолі (за археологічними 
матеріалами)» 

 

14:25-14:35 Запитання/відповіді  
14:35-15:00 Ірина Анатоліївна Черевко, кандидат геологічних наук, завідувач 

науковим сектором, Національний заповідник «Києво-Печерська 
лавра» 
Гудак Василь Михайлович, студент ННІ "Інститут геології" 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
«Особливості збереження і експлуатації пам’яток Києво-
Печерської лаври в умовах розвитку процесів підтоплення» 

 

15:00-15:10 Запитання/відповіді  
15:10-15:20 Обговорення/підбиття підсумків  

 


