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Напрямки роботи:

• Координація міжнародної співпраці.

• Взаємодія з ЮНЕСКО та ІКОМОС.

• Комунікація з професійними міжнародними інституціями.

• Комунікація з дипломатичними представництвами в Україні та закордоном.

• Співпраця з міжнародними донорськими та благодійними організаціями.

• Комунікація з Мінкультом та ін. державними інституціями в Україні.

• Переклади.

• Робота для сайту та популяризація Національного заповідника електронними 
засобами.

• Наукова робота:

 Публікації

 Участь у конференціях

 Статті та виступи у ЗМІ

 Участь у просвітницьких заходах

• Організаційна діяльність



Координація міжнародної співпраці

• Музей Перших Пястів на Ледниці (Республіка Польща).

• Санктуарій св. Володимира Великого та об’єднана українська 

громада в Гданську (Республіка Польща).

• Університет Людвіга-Максиміліана (м. Мюнхен, ФРН).

• Товариство Едігни (м. Пух, ФРН).

• Українська громада Норвегії.

• Церковні та музейні  інституції Швеції (Церква Сигтуни, Музей 

Сигтуни).

• Музейні інституції Данії (Роскіле, Рінгстед).

• Підготовлено пропозиції щодо українсько-угорської співпраці 

2020-2025 в галузі культури (на запит Мінкульту).



Перші перемовини, грудень 2017 р.

Музей Перших Пястів на Ледниці (Республіка Польща)



Підписано Угоду про співпрацю, 2018 р.



Публікації у виданнях, 2018‒2019 рр.



50-ліття Музею Перших Пястів, 2019 р.



50-ліття Музею Перших Пястів, 2019 р.



50-ліття Музею Перших Пястів, 2019 р.



Обмін виданнями, 2019 р.



Ознайомлення з пам’ятками о. Ледницького, 2019 р.



Музей Перших П’ястів на Ледниці співпрацює з Національним заповідником 

“Софія Київська” від 2018 р. За цей час завдяки старанням і доброзичливості Пані 

Директорка Нелі Куковальської обидві інституції, в управлінні яких знаходяться 

перші у своїх державах християнські будівлі, виробили і реалізували модель 

співпраці, яка полягає у обміні інформацією у сфері охорони і консервації даних 

пам'яток, працівники наших інституцій активно беруть участь у популяризації 

науково-дослідницьких досягнень обох музейних установ задля висвітлення 

багатьох аспектів історичної минувшини наших держав в межах статутних 

завдань і зобов'язань.

Завдяки зусиллям Пані Директорки Нелі Куковальської реалізовано обмін книг 

між бібліотеками обох інституцій, метою якого є взаємний обмін науковими 

публікаціями, що видаються ними.

З Пані Директоркою Нелею Куковальською я особисто познайомився у вересні 

2019 р. На підставі багатьох розмов і спостережень стверджую, що вона є 

відповідальною, професійною та компетентною особою, з великою відданістю 

бере на себе нові виклики, які з'являються під час управління найважливішими 

об'єктами сакральної архітектури на Україні, пам'ятками, що  знаходяться у Списку 

Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО. 

Директор Музею професор, доктор наук Анджей М. Вирва



Поглиблення співпраці з Музеєм Перших Пястів (2020 р.): 

• проведено перемовини та обговорено деталі спільного науково-

пізнавального міжмузейного проєкту, який не відбувся через 

обставини, пов’язані з пандемією;

• було досягнуто домовленостей про візит делегації Музею Перших 

Пястів на чолі з директором та проведення презентації  Музею 

(круглий стіл, виставкові стенди, наукові дискусії);

• продовжено обмін публікаціями науковців у виданнях 2020‒2021;

• готуються матеріали для міжнародного заходу у Польщі, 

присвяченого Національному заповіднику «Софія Київська»;

• розробляються візуальні виставкові стенди; здійснюється пошук 

фінансування на виконання проєкту.



Санктуарій св. Володимира Великого та об’єднана українська громада                              

в Гданську (Республіка Польща).



Виступ на конференції, присвяченій св. Володимиру Великому, Гданськ (2018 р.)



Виступ на конференції, присвяченій св. Володимиру Великому, Гданськ (2018 р.)



У 2020‒2021 рр. домовлено:

• поглиблення співпраці з Санктуарієм Святого Володимира Великого

у Гданську;

• укладання офіційної угоди про співпрацю;

• ознайомлення з науковими виданнями Заповідника (благодійна

розсилка);

• участь співробітників Заповідника в наукових та культурно-

просвітницьких заходах

(Володимирові читання 2021 р.).



Університет Людвіга-Максиміліана (м. Мюнхен, ФРН)

У 2020 р.:

• домовлено та подано матеріали науковців Заповідника у міжнародній 

монографії;

• за участі науковців Заповідника у відбулася міжнародна наукова 

конференція «Сильні жінки Середньовіччя та образ нової Європи» в 

межах святкування Днів України в Баварії;

• заплановано укладання офіційної угоди про співпрацю;

• обговорюється перспективи подальшого співробітництва.



Міжнародна конференція “Videokonferenz „STARKE FRAUEN DES 

MITTELALTERS UND DAS BILD DES NEUEN EUROPA”, 26 листопада 2020 р.

Презентація про Софію Київську



Початок співробітницва, 2019 р.

Товариство Едігни (м. Пух, ФРН)



Фрагмент вистави, присвяченої Блаженній Едігні, 2019 р.



Співробітництво відбувається 

за сприяння Генконсульства 

України в Мюнхені



Ведуться перемовини про перспективи подальшого співробітництва:

• участь у спільних культурно-просвітницьких заходах



Українська громада Норвегії

Обговорюються можливості 

спорудження пам̓ятника 

Єлизаветі Ярославні в Осло.  

Надається наукове 

консультування.



2020 р. в контексті розширення спіпраці ми надавали свої пропозиції 

по проєкту реконструкції старого міста, зокрема, змістовному наповненню

історичної панорами, присвяченої династичній взаємодії України та Норвегії 



Церковні та музейні  інституції Швеції 

(Церква Сигтуни, Музей Сигтуни):

• відбувалося тривале листування;

• відбулися zoom-перемовини за участі церковних інституцій 

Сигтуни, представників ПЦУ (Вл. Євстратій Зоря, о. Сергій 

Дмитрієв), дипломатів (Клімкін) та представників НЗ «Софія 

Київська»;

• розробляється дорожня карта проєкту «Україна-Швеція: Тисяча 

років спорідненості».

• отримано запрошення від шведської сторони представити у Швеції 

дослідження, присвячені Інгігерді.



• Пропозиції співпраці було надіслано 2020 р. Також до музейних 

інституцій Данії (два музеї вже відгукнулися з готовністю 

співпрацювати – Роскілле, Рінгстед).

• На очікуванні:

- питання Мюнхенської фототеки та реституції матеріалів до НЗСК.

- реакція мерії Парижа щодо спорудження пам̓ятника Анні Ярославні та 

ін.



Взаємодія з ЮНЕСКО та ІКОМОС

• Комунікація та звітування з адміністративних, технічних питань 

(постійно). Переклади документів, підготовлених іншими відділами.

• Комунікація з ЦКС ЮНЕСКО з приводу популяризації пам’яток НЗ 

віртуальними засобами.

• Комунікація з приводу отримання міжнародної допомоги № 2918 

«Модернізація системи гідрогеологічного моніторингу території 

ансамблю споруд Софійського собору і Києво-Печерської Лаври». 

• Комунікація з представниками Комітету ВС ЮНЕСКО з приводу 

грантових програм 2021 р.

• Допомога в опрацюванні звіту Спільної моніторингової місії 

ЮНЕСКО. Зауваження/ремарки Національного заповідника «Софія 

Київська».

• Підготовка звітів щодо заходів, які вживаються на памʼятках об’єкта 

ВС ЮНЕСКО у період карантину та ін.



Міжнародна конференція ЮНЕСКО «Об’єкти Всесвітньої спадщини: 

практики сталого розвитку міської спадщини», 10 грудня 2020 р.



Комунікація з професійними міжнародними 

інституціями
Асоціація європейських соборів



Конференція Асоціації у 

Базелі (Швейцарія, 2019 р.).



Конференція Асоціації у Базелі (Швейцарія, 2019 р.).



Ініційовано співпрацю та вступ НЗСК до Асоціації європейських соборів:

• було проведено успішні перемовини (впродовж року) з 

керівництвом Асоціації, представниками Кельнського собору, 

собору св. Стефана у Відні, Базельського собору та ін.;

• підготовлено та подано необхідний пакет документів для вступу 

до Асоціації європейських соборів;

• отримано підтвердження вступу Національного заповідника 

«Софія Київська» до Асоціації 2020 р.

• домовлено про доповідь представників Заповідника 2021 р. у 

Страсбурзі.



Конференція Асоціації у Базелі (Швейцарія, 2019 р.).



Комунікація 

з дипломатичними представництвами                                                   

в Україні та закордоном

• з Посольством ФРН у Києві щодо передачі матеріалів з НЗСК 

німецькій стороні;

• з Генконсульством України в Мюнхені з приводу спільних заходів та 

участі НЗСК у Днях України в Баварії – 2020;

• з Посольством Швейцарської Конфедерації та адміністративний 

супровід візиту Президентки Швейцарії Симмонети Зоммаруги – 21 

липня 2020 р.

• з Генконсульством України в Стамбулі з приводу візиту делегації НЗ 

на чолі з гендиректором;

• організація зустрічі та перемовин з Послом Королівства Нідерландів в 

Україні.



Зустріч та перемовини з Послом Королівства Нідерландів в Україні, 

11 серпня 2020 р.



Співпраця з міжнародними донорськими та 

благодійними організаціями

• «Leventis Foundation» (Кіпр)

• Група компаній «Олос» (Україна)



Поглиблення співпраці з фондом «Leventis Foundation»: Ведення перемовин з 

приводу нового проєкту – «Освітлення Кирилівської церкви»





Переклади

Переклади



Для сайту 

Заповідника:

• Новини – 83 (з них 39 - наукові);

• Оголошення – 18;

• Інформаційні статті для розділів 

сайту «Про Заповідник», «Музеї», 

«Обслуговування», «Виставки» - 32.
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Для виставок у Будинку митрополита:

• Етикетаж – 3;

• Біографічні довідки – 19;

• Інформаційна стаття – 1.

Різнопланові переклади, в тому числі надані

іншими структурними підрозділами:

• Офіційні листи – 8;

• Післямови, анотації – 4;

• Аплікаційні форми міжнародної допомоги ЮНЕСКО – 2;

• Презентації – 4 (з них 1 - спільно з Лаврою);

• З міжнародної співпраці – 9 (з них 3 – з німецької мови);

• Сертифікати, виписки та ін.

• Інформація для керівництва на основі моніторингу сайтів https://whc.unesco.org/en/list/,

https://www.europanostra.org/, https://weareculture24.org.uk/

(в тому числі «Рішення прийняті Комітетом Всесвітньої Спадщини на 14-й позачерговій сесії 

UNESCO, 2020»).

https://whc.unesco.org/en/list/
https://www.europanostra.org/
https://weareculture24.org.uk/


Робота для сайту та популяризація 

Заповідника електронними засобами

Створення та поповнення 

контенту англомовної 

сторінки Cофії Київської 

на сайті «Музеї світу» 

(“Museums of the World”)

https://museu.ms/museum/d

etails/18290/st-sophia-

cathedral



Створення відео-матеріалів англійською мовою:

«Собор Святої Софії. Маленька подорож» (“St. Sophia Cathedral. 

Little Trip”). Відео (на основі оглядової ексурсії музеєм) створено за 

ініціативи UNESCO з метою популяризації об’єкта Всесвітньої 

спадщини під час карантину.



«Поширюємо нашу культурну спадщину» (“Share Our Heritage”) - про 

життя музею в умовах локдауну. Створено за ініціативи UNESCO.

Створення відео-матеріалів англійською мовою:



«Андріївська церква» (St. Andrew’s Church) - про наймасштабніші в історії пам’ятки
реставраційні роботи 2009-2020 рр. Створено за ініціативи сектору з метою популяризації 
церкви як об’єкта, що внесений до попереднього списку Всесвітньої спадщини UNESCO

Створення відео-матеріалів англійською мовою:



• Фото- та відеозйомка, підбір фотоматеріалів.

• Аерозйомка «Софійського музею» та музею «Андріївська церква».

• Написання тексту сценарію для відео.

• Аудіозапис тексту сценарію та його обробка.

• Монтаж та пост-обробка відео.

• Наукова консультація для відео «Андріївська церква» надана 

співробітниками музею Янченко Л., Нетудихаткіним І.

Створення відео-матеріалів англійською мовою:



Пошук спеціалістів та координація

наступних проєктів:

• 3D-моделювання кімнати Митрополичого 

Будинку;

• Світловое відтворення підлоги собору Софії 

Київської.



Переклад англійською мовою 

видання Реймського Євангелія.             

Том 2 - Дослідження



Участь у відкритті виставки, присвяченій Анні Ярославні «Мальована 

стрічка», Брама Заборовського  (07 березня 2020)

Наукова робота 

та участь у просвітницьких заходах



Участь в презентації - дарування мозаїки  Національному заповіднику 

«Софія Київська» (30 липня 2020).



Проведення публічної лекції, присвяченій Інгігерді Шведській, Анні 

Київській та Едігні Баварській, для меценатів Національного заповідника 

«Софія Київська» (19 вересня 2020 р.)



Участь у наукових конференціях

• Міжнародна наукова конференція Ver Kyivens//

Київський національний університет ім.

Т.Г.Шевченка, травень 2020.

• Вісімнадцята міжнародна наукова конференція

“Церква – наука – суспільство: питання

взаємодії//Національний Києво-Печерський

історико-культурний заповідник, червень 2020.

• Міжнародна конференція «Videokonferenz

“STARKE FRAUEN DES MITTELALTERS UND

DAS BILD DES NEUEN EUROPA“, 26 листопада

2020 (Мюнхен, ФРН).



Публікації

• «Пам’ятки храмового будівництва Франції другої пол. ХІ ст. – фундаційні 

ініціативи Анни Ярославни та її родини» //Збірник Вісімнадцятої 

міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання 
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