
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

План роботи конференції 

 

7 квітня 

9.30-10.00   – реєстрація учасників 

10.00-10.15 – відкриття конференції 

10.15-12.00 – пленарне засідання 

12.00-12.20 – перерва на каву 

12.20-14.20 – секційні засідання 

14.20-15.00 – перерва на обід 

15.00-17.30 – секційні засідання 

15.00-16.00 – круглий стіл: Організація інформаційної системи 

для ефективного управління культурною спадщиною (в рамках 

секції: Віртуальна культурна спадщина для досліджень, 

презентації та управління) 

16.30-17.30 – круглий стіл: Організація досліджень та 

збереження скельних пам’яток (в рамках секції: Використання 

скель та печер в доісторичну добу та у середньовіччі) 

17.30-17.50 – перерва на каву 

17.50-19.00 – круглий стіл: Стратегії управління культурною 

спадщиною для розвитку суспільства (спільний 

для всіх секцій) 

19.15 – товариська зустріч 

 

8 квітня 

8.30-20.00 – виїзне засідання (екскурсія в заповідник “Тустань”) 

 

Регламент доповідей: пленарне засідання – до 20 хв. 

   секційні засідання – до 15 хв. 



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(актовий зал) 

Василь Рожко – начальник управління музейної справи та 

культурних цінностей Міністерства культури України, к.арх. 

Генрик Собчук – директор представництва Польської академії 

наук в Києві, професор 

Олексій Другов – проректор з навчально-виховної роботи та 

міжнародного співробітництва ДВНЗ “Університет 

банківської справи”, д.е.н., професор 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(актовий зал) 

Василь Рожко (Київ), Андрій Котлярчук (Львів). Минуле 

майбутнє: 10 років управління пам’яткою Тустань. 

Леонтій Войтович (Львів). Загадка галицького боярства. 

Михайло Глушко (Львів). Традиційні звичаї та обряди 

Святвечора: надсянсько-бойківські паралелі. 

Николай Овчаров (София). Город в скалах – Перперикон в 

Болгарии: проблемы археологии и развитие культурного 

туризма. 

Михайло Сагайдак (Київ). Археологічна пам'ятка в 

урбанізованому середовищі (на матеріалах археології Києва). 

 

АРХЕОЛОГІЯ 

(актовий зал) 

Zuzana Krišovská (Levoča). Nálezy spondylových ozdôb na 

archeologických lokalitách vo východnom Bulharsku. 

Renata Madyda-Legutko, Krzysztof Tunia (Kraków). Model 

osadnictwa w okresie lateńskim w Karpatach Zachodnich. 

Анна Пєскова (Санкт-Петербург), Роман Миська (Львів), 

Олександр Мусін (Санкт-Петербург), Віра Гупало (Львів). 

Хрест-енколпіон із розкопок наскельної фортеці Тустань. 



Піотр Н. Котовіч (Сянок), Роман Миська (Львів), Наталія 

Поясник (Урич). Середньовічні елементи спорядження вершника 

та кінської упряжі з фортеці Тустань. 

Ярослав Погоральський, Роман Миська, Віталій Ляска (Львів). 

Ступницьке городище у передгір’ї Карпат. 

Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin). Nieinwazyjne 

badania archeologiczne na średniowiecznych i wczesnonowożytnych 

obiektach fortyfikowanych. Wybrane przykłady. 

Michal Baran (Levoča). Geodetická dokumentácia – súčasť 

archeologickej výskumnej dokumentácie. 

Володимир Петегирич, Дмитро Павлів (Львів). Розкопки 

кургану “Могила Святослава” у Карпатах 1971 р. та їх 

інтерпретація. 

Юрій Лукомський, Віра Гупало (Львів). Результати рятівних 

архітектурно-археологічних досліджень у церкві св. Онуфрія 

монастиря ЧСВВ у Лаврові в 2014–2015 рр. 

Ольга Мінейко (Львів), Олександра Козак (Київ). “Чорне” 

духовенство на Прикарпатті. Приклад палеопатологічних студій 

Лаврівського Святоонуфріївського монастиря. 

Ігор Прохненко (Ужгород). Фальшивомонетна справа на 

Королівському замку Нялаб. 

Сергій Пивоваров (Київ), Віталій Калініченко (Чернівці). 

Навершя руків’я середньовічної клинкової зброї з 

Рухотинського городища (ур. Корнешти). 

Микола Ільків (Чернівці), Роман Чобан (Снятин). Археологічна 

карта Пруто-Черемошського межиріччя. 

Михайло Филипчук, Андрій Филипчук (Львів). Слов’янські лінії 

оборони Пліснеського городища (за результатами розкопок 

1990–2015 рр.). 

Петро Довгань, Наталія Стеблій (Львів). Система оборони 

літописного Бужська: нове бачення. 



Остап Лазурко (Львів). Нові матеріали до проблеми історичної 

топографії літописного Белза. 

Богдан Прищепа (Рівне). Фортеця в м. Кременці на Замковій 

горі за княжої доби. 

Тарас Милян (Львів), Єжи Кусьнєж (Замость). Басейн річки як 

відображення процесів міграції та заселення (на прикладі 

археологічного обстеження Солокії та Варежанки). 

Gabriel Lukáč (Levoča). Vývoj hradnej architektúry v povodí hornej 

Ondavy na východnom Slovensku. 

Владимир Коваль (Москва). Древо-земляные укрепления 

Ростиславля Рязанского. 

Роксоляна Данчин (Самбір). Археологічні дослідження 

Товариства та музею “Бойківщина” (30 -ті та 90 -ті рр. ХХ ст.). 

 

ІСТОРІЯ ТА КРАЄЗНАВСТВО 

(бібліотека) 

Тарас Гриневич (Львів). Германські племена в регіоні 

Українських Карпат за археологічними та писемними 

джерелами. 

Віталій Ляска (Львів). “Стояння” Мстислава Удатного на Лисій 

горі (коментар до літописної статті 1224/1225 р.). 

Ілля Паршин (Львів). Останні з Романовичів: Андрій та Лев у 

західних джерелах. 

Григорій Заплотинський (Київ). Золота Орда в історії 

Карпатського регіону. 

Роман Стрехалюк (Львів). Перші документальні згадки замку 

Тустань. 

Роман Миська (Львів). Нові знахідки “боярських” перснів. 

Александр Мусин (Санкт-Петербург). К вопросу о 

происхождении и интерпретации перстней с изображением 

птицы в Галицко-Волынской земле XIV в. 



Юрій Токарський (Львів), Василь Рожко (Київ). Відтворення 

метальної машини типу требуше: досвід заповідника “Тустань”. 

Marek Krąpiec (Kraków), Leonid Tymoshenko (Drohobycz), Roman 

Myska (Lwiw), Paweł Krąpiec (Kraków). Dendrochronologiczne 

datowanie cerkwi Św. Jerzego w Drohobyczu. 

Леонід Тимошенко (Дрогобич). Вежа-дзвіниця дрогобицького 

костелу св. Варфоломія у світлі історіографії та письмових 

джерел. 

Богдан Лазорак (Дрогобич). “...MONTEM DICTUM 

STOROZNYA”: писемні джерельні свідчення XIV – першої 

половини ХХ ст. про руське ранньосередньовічне городище 

“Тептюж” біля Дрогобича. 

Юрій Стецик (Дрогобич). З історії судових процесів 

Лаврівського монастиря за маєтності у с. Висоцьке Верхнє 

(XVIII ст.). 

Володимир Галик (Дрогобич). Сколівські кореспонденти Івана 

Франка. 

 

ЕТНОЛОГІЯ 

(ауд. 11) 

Тамара Андрієвська (Львів). Рослини в традиційній обрядовості 

Українських Карпат та прилеглого Підгір’я. 

Юлія Білоус (Львів). Традиційні форми дошлюбного спілкування 

на Гуцульщині. 

Ігор Бойко (Львів). Шопи-стаєнки на індивідуальних 

пасовиськах в Українських Карпатах: екологічний аспект. 

Надія Войтович (Львів). Ставлення бойків до жебраків (на 

основі матеріалів із народної демонології). 

Ігор Гілевич (Львів). Московський період діяльності 

карпатознавця Івана Симоненка (1943–1949 рр.). 

http://tustan.ua/wp-content/uploads/2013/05/56.pdf


Тетяна Гощіцька (Львів). Традиційне житлово-господарське 

будівництво Сколівщини сер. ХІХ – пер. пол. ХХ ст. (на 

польових матеріалах). 

Роксолана Дяківнич (Львів). Організація та структура 

молодіжних громад Опілля (кінець XIX – пер. пол. XX ст.). 

Андрій Зюбровський (Львів). Народні традиції повсякденного 

хлібопечення населення Бойківщини ХХ – початку ХХІ ст. (на 

матеріалах польових досліджень). 

Володимир Конопка (Львів). Традиційна жниварська обрядовість 

українців Бойківщини (на матеріалах польових етнографічних 

досліджень 2008-2012 рр.). 

Віктор Нємєц (Львів). Деревце як один з основних предметно-

символічних компонентів весільного обряду буковинської 

Гуцульщини (на польових матеріалах з Путильщини). 

Юрій Пуківський (Львів). Скотарські мотиви у великодній 

обрядовості українців східної Бойківщини. 

Роман Радович (Львів). Розвиток системи опалення у житлі 

українців Карпат. 

Василь Сивак (Львів). Меблі для схову та відкладання речей 

повсякденного вжитку в інтер’єрі народного житла Бойківщини. 

Роман Тарнавський (Львів). Внесок народознавців Львівського 

університету у польові дослідження традиційної культури 

українців Карпат (кінець XVIII – початок ХХІ ст.). 

Христина Федечко (Львів). Народна музика гуцулів у 

віруваннях та обрядах. 

Роман Щур (Урич). Фольклорний аспект фортеці Тустань. 



ВИКОРИСТАННЯ СКЕЛЬ ТА ПЕЧЕР В ДОІСТОРИЧНУ 

ДОБУ ТА У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ 

(ауд. 8) 

Тимур Бобровський (Київ). Тустанська криниця у контексті 

традицій середньовічної фортифікації. 

Богдан Рідуш (Чернівці). Проблема датування печер в Тустані. 

Артем Гощіцький (Львів). Польові дослідження ДІКЗ “Тустань” 

у 2015 р. (Наскельні зображення, кам’яні залишки 

архітектурних (?) споруд). 

Наталя Гаркот (Львів). Консервація двох давніх наскельних 

зображень (петрогліфів) та виготовлення їх копій в урочищі 

Піщина на території ДІКЗ “Тустань”. 

Олег Орлов, Марина Рагуліна, Тетяна Ціхонь (Львів). Чинники 

та процеси звітрювання урицьких скель. 

Едуард Куліш (Київ). Особливості досліджень інженерно-

геологічної будови скель Тустані в ракурсі збереження та 

можливості реставрації пам’ятки архітектури. 

Юрій Дубик, Віктор Лось (Львів). Музеєфікація цистерни 

Дитинця Тустані: концепція, вибір методики, проект. 

Микола Кугутяк, Богдан Томенчук (Івано-Франківськ). 

Сакральні пам’ятки Бубнища в контексті давньої історії 

Карпатського регіону. Проблеми їх вивчення, збереження та 

використання. 

Інна Потєхіна (Київ). Поховання черепів епохи енеоліту в 

печері Вертеба: антропологічний аспект. 

Володимир Добрянський (Чортків), Петро Площанський 

(Заліщики). Про результати археологічно-спелеологічного 

обстеження печер лівобережжя Дністерського каньйону на 

території Заліщицького району Тернопільської області. 

Катерина Чуєва (Київ). Збереження та музеєфікація скельних 

пам'яток: з досвіду Туреччини. 

Круглий стіл: Стратегії управління скельними пам’ятками.



ПАМ’ЯТКА, ТУРИЗМ І ГРОМАДА: МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ 

(ауд. 12) 

Василь Рожко (Київ), Андрій Котлярчук (Львів). Тустань, 

громада і туризм: модель взаємодії. 

Тетяна Божук (Львів). Фортеця “Тустань” як об’єкт геотуризму 

і подієвого туризму. 

Альбертина Бучинська, Олег Яцожинський (Львів). Урицькі 

скелі як геосайт міжнародного геотуристичного шляху “ГЕО-

Карпати”. 

Олег Рибчинський (Львів). Стратегія ревіталізації ринкових площ 

історичних міст України як простору культурної спадщини. 

Зоряна Лукомська (Івано-Франківськ). Символічне ознакування 

втраченої історико-архітектурної спадщини (на прикладі 

Станіславської фортеці). 

Любомир Пархуць (Львів). Збереження культурного ландшафту 

села Урич. 

Катерина Гончарова (Київ). Участь громади у збереженні 

пам’яток: досвід США та України. 

Ганна Сидоренко, Тетяна Олійник (Львів). Комунікаційні 

стратегії в управлінні пам’яткою. 

Наталя Дзюбенко (Львів). Залучення аудиторій як наріжний 

камінь для експозиційно-освітньої діяльності музею. 

Тетяна Бей (Львів). Проект “Територія можливостей. 

Розвиваємо регіон разом” як приклад роботи з громадою в 

контексті діяльності ДІКЗ “Тустань”. 

Тарас Чолій, Віталій Ляска, Юрій Пуківський (Львів). Проект 

“Локальна історія”: досвід співпраці з громадами Галичини у 

справі збереження історичної пам’яті. 

Ольга Свідзинська (Львів). Збереження українських пам’яток на 

території Польщі (на матеріалах експедиції “Вирій”). 

Світлана Шліпченко (Київ). Як Майдан перетворювали на 

Територію Гідності: досвід роботи над конкурсним завданням з 



перепланування центральної частини Києва та меморіалізації 

подій Революції Гідності. 

Ігор Пошивайло (Київ). Майдан – громада – музей: у пошуках 

ідентичності, синергії, значимості (уроки і виклики творення 

Музею Майдану). 

Йосип Бартош (Чинадійово). Середньовічні замки як осередок 

культурно-мистецького центру. 

Василь Рожко (Київ), Орест Кондратович (Львів). Фестиваль як 

прискорювач розвитку: можливості “Ту Стані!” для пам’ятки, 

заповідника, громади. 

Світлана Павлишин (Урич). Досвід соціологічних досліджень у 

ДІКЗ “Тустань”. 

Мар'яна Джуфер (Урич). Будівля школи як збережений зразок 

пам’яткових громадських споруд села Урич. 

 

ВІРТУАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 

(ауд. 13) 

Василь Рожко (Київ), Андрій Дедишин (Львів). Проект 

“тустань_віртуальна”: концепція, досвід, візуалізація. 

Сергій Марков, Денис Горковчук, Володимир Бабченко (Київ). 

Сучасні технології збору та опрацювання тривимірних даних 

для створення просторової моделі скельного комплексу 

“Тустань”. 

Денис Горковчук, Сергій Марков, Володимир Бабченко (Київ). 

Методика перетворення даних просторового планування 

заповідника “Тустань” для використання в ГІС. 

Владислав Піоро (Київ). Порядок обліку музейних предметів в 

електронній формі та перспективи його реалізації (на прикладі 

Державного історико-культурного заповідника “Тустань”). 

Андрій Колотій (Київ). Модель системи електронного обліку 

музейних предметів Державного історико-культурного 

заповідника “Тустань”. 



Ольга Баркова (Київ). Європейський підхід до репрезентації 

пам’яток культурної спадщини в інтегрованих цифрових 

ресурсах на прикладі EUROPEANA. 

Євген Дмитрук (Київ). Мережевий атлас народного мистецтва 

на основі експонатів з приватних збірок “КРОВЕЦЬ”: 

оцифрування недержавного музейного фонду. 

Євген Червоний (Львів). Оцифрування колекцій: самоціль чи 

засіб (з досвіду Музею народної архітектури та побуту у 

Львові). 

Федір Бойцов (Одеса). Віртуальна реальність в збереженні 

архітектури та культурної спадщини. 

Віктор Волошин, Микола Держило, Віктор Сорочак (Львів). 

Модель доповненої реальності наскельної фортеці Тустань. 

Василь Петрик (Львів). Історико-архітектурне моделювання з 

використанням комп’ютерних засобів у дослідженні резиденції 

короля Данила в Холмі (урочище “Гірка”). 

Борис Четверіков (Львів). Створення цифрової моделі 

місцевості концтабору Stalag-328 (Цитадель) за допомогою ГІС-

технологій. 

Андрій Маліцький (Львів). Методика побудови фронтального 

фотоплану залишків історичної забудови у м.  Львові. 

Павло Сохан (Львів). Вікіпроекти як засіб збереження і 

поширення інформації про культурну спадщину. 

 

Круглий стіл: Організація інформаційної системи для 

ефективного управління культурною спадщиною. 
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