
1. Арт-кластери як новий тип багатофункціональних будівель в міському 

середовищі (М.Дьомін, Ю.Кобиларчик керівники) – 2018-2020 рр. 

Спільні статті, методика, монографії, виставка магістерського диплому асп. 

О.Івашко в Кракові і викладачів з Краківської Політехніки на архітектурному 

факультеті КНУБА) 

Перша Українсько-Польська наукова конференція “Способи ревіталізації промислових 

територій історичних міст” 18 травня 2019 p., КНУБА 

Друга Українсько-Польська наукова конференція “Способи ревіталізації промислових 

територій історичних міст”23 жовтня 2019 p., КНУБА 

 

2. Пристосування історичних об’єктів під нові функції (на вибраних прикладах) 

(аcпірантський проект Д.Кушнєж-Крупа, експерти М.Дьомін, М.Орленко, 

Ю.Івашко, виконавець в т.ч. О.Івашко та Р.Куідер) – 2018-2020 рр. 

Серія наукових публікацій (там і монографія по мечетях) 

Перша Українсько-Польська наукова конференція “Збереження, реставрація і 

ревіталізація культурної спадщини”18-19 лютого 2020 p., КНУБА 

 

3. Охорона історичного міста (на прикладах Києва і Кракова) (аспірантський 

проект Д.Кушнєж-Крупа, експерти М.Дьомін, М.Орленко,Ю.Івашко, 

виконавець в т.ч. О.Івашко) – 2018-2020 рр. 

Серія наукових публікацій (там і монографія по мечетях) 

Перша Українсько-Польська наукова конференція “Збереження, реставрація і 

ревіталізація культурної спадщини”18-19 лютого 2020 p., КНУБА 

Друга Українсько-Польська наукова конференція “Способи ревіталізації промислових 

територій історичних міст”23 жовтня 2019 p., КНУБА 

Спільні статті в «Вядомошчі консерваторські», опонування Р.Куідера 

 

4. Програма наукової співпраці між КНУБА, корпорацією «Укрреставрація», 

Політехнікою Краковською з охорони, ревіталізації і адаптації об’єктів 

архітектури в історичному середовищі – важливих елементів культурної 

спадщини  України і Польщі (М.Дьомін, Ю.Кобиларчик, М.Орленко, 

М.Орленко, А. Антонюк керівники, експерт Д.Чернишов)  – 2018-2020 рр. 

Аналітичні дослідження, статті, лекції,монографія 

Перша Українсько-Польська наукова конференція “Збереження, реставрація і 

ревіталізація культурної спадщини”18-19 лютого, КНУБА 

Спільні статті в «Вядомошчі консерваторські», «Ландшафтна архітектура», опонування 

Р.Куідера, наукове стажування в КНУБА і ПК 

 

5. Ревіталізація громадських просторів – аналіз на вибраних прикладах 

(М.Дьомін, К.Папржица керівники) – 2018-2020 рр. 



Аналітичні дослідження, семінари, наукові публікації (там і монографія по 

мечетях) 

Перша Українсько-Польська наукова конференція “Збереження, реставрація і 

ревіталізація культурної спадщини”18-19 лютого 2020 p., КНУБА, наукове 

стажування в КНУБА і ПК 

6.  Програма наукової співпраці між КНУБА, корпорацією «Укрреставрація», 

Політехнікою Краковською громадський простір при пам’ятках архітектури – 

аналіз на вибраних прикладах (М.Дьомін, К. Папржица керівники )  – 2018-

2020 рр. 

Перша Українсько-Польська наукова конференція “Збереження, реставрація і 

ревіталізація культурної спадщини”18-19 лютого, КНУБА, наукове стажування в 

КНУБА і ПК 

 

Аналітичні дослідження, семінари, наукові публікації (там і монографія по 

мечетях) 

 

 

 

 


