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Біла Церква – 2020 

 



Дата проведення заходу: 20 лютого 2020 року  

Час проведення заходу: 14.00 – 17.00  

Місце проведення: 6 корпус БНАУ (що знаходиться за адресою бул. 

Олександрійський, 96, конференц зала)  

Модератори заходу: 

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИК  –  кандидат політичних наук, доцент, завідувачка 

кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітраних  дисциплін БНАУ 

ВІКТОР ШАТУНОВ – громадський та культурний діяч 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Про стан збереження культурної спадщини України» 

В. Шатунов – громадський та культурний діяч 

 

2.  Адміністративно-правове регулювання спадщини в Україні. 

О. Нікітенко – д-р ю. н., професор кафедри публічно-правових дисциплін БНАУ 

 

3. Еволюція вітчизняного законодавства в напрямку збереження культурної 

спадщини перспектива розвитку, іноземний досвід. 

О. Росавицький – ст. викладач кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних  дисциплін БНАУ 

 

4. Сакрально-архітектурні об'єкти Білої Церкви  

 Ю.  Харьковщенко – к. філос. н., доцент кафедри теоретико-правових  та соціально-

гуманітарних  дисциплін БНАУ 

 

5.  Захист культурної спадщини як конституційний обовꞌязок 

В. Макарчук – к. ю. н., ас. кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних  

дисциплін БНАУ 

 

6. Монументальний креатив Білої Церкви 

Л. Мельник – к. політ. н., доцент, зав. кафедри  теоретико-правових та соціально-

гуманітарних  дисциплін БНАУ 

 

7. Замкова гора: історія та сучасність 
Н. Нікіташ – с-т 1 курсу агробіотехнологічного факультету 

Науковий керівник – Л.  Мельник к. політ. н., доцент, зав. кафедри  теоретико-

правових та соціально-гуманітарних  дисциплін БНАУ 

 

8. Державна система страхового фонду документації як важливий крок до 

збереження обꞌєктів культурної спадщини в Україні 

 О. Мельник – ст. викладач кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних  

дисциплін БНАУ 

 

9. Кримінально-процесуальний аспект збереження культурної спадщини 

С.  Сімакова – к. ю. н., доцент кафедри публічно-правових дисциплін БНАУ 

Н. Бровко – д-р. ю. н., доцент кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних  дисциплін БНАУ 

 

10. Історичні аспекти формування державної системи охорони памꞌяток на 

Білоцерківщині (1920-ті роки) 

О.  Ярмола – к. філос. н., доцент кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних  дисциплін БНАУ 



11. Реалізація національних проектів у сфері культурної спадщини 

Л. Ордіна – к. пед. н., доцент кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних  дисциплін БНАУ 

 

12. Костел Св. Іонна Хрестителя - унікальна пам'ятка архітектури Білої 

Церкви 

Л. Сущинська – ст-ка 1 курсу агробіотехнологічного факультету 

Науковий керівник – Ю.  Харьковщенко – к. філос. н., доцент кафедри теоретико-

правових та соціально-гуманітарних  дисциплін БНАУ 

 

13. Проблеми збереження і використання архітектурних пам'яток 

Білоцерківщини 

О. Голуб – зав. відділом в управлінні архітектури і містобудівництва 

 

 

 

В дискусії взяли участь: Ю. Ковальська, О. Залєвська, О.Сафонов,  

А.Гончар, Т. Качанова, О. Сахарова, А. Шатунова, Г. Нестеренко, В. Храбуст,                    

Н. Вереснева, А. Юр-Харидинян, О. Шкуратовський, О. Нагнибида, О. Тоцкая,                         

Ю. Шевченко, П. Кононюк.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


