
Додаток 1  

 до Порядку проведення 

конференцій 

 громадських об’єднань та 

асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 Публічного акціонерного 

товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (пункт 3 розділу ІІ) 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування Музей Майдану_________________________________________________ 

 

Статус            громадське об’єднання______________________________________________                                                                                                

. 

 

Сфера діяльності            творча сфера ___________________________________________                                      

. 
 (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 
 

Дата реєстрації __11 березня 2015 р.______________________________________________ 

 

Місцезнаходження та контактні дані _02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 15,____  

к. 138, maidanmuseum@gmail.com, (067)7375374______________________________________
 (у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 
 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів об’єднання  
Рожко Василь Михайлович, Пошивайло Ігор Володимирович, Чуєва Катерина Євгенівна, 

Бобровський Тимур Анатолійович__________________________________________________ 

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню 

подання заяви на участь у Конференції  
Діяльність ГО «Музей Майдану» впродовж останніх трьох років фокусувалася на втіленні 

своєї місії у життя – створення центру інтелектуальної та креативної діяльності, 

лабораторії творчої самовираженості й співтворчості у спільному просторі активістів, 

дослідників, митців та професіоналів із різних сфер, пов'язаних з осмисленням 

українського минулого й сьогодення зокрема на платформі Національного музею 

Революції Гідності. Організація досліджувала взаємозв'язки між поняттями свободи і 

творчості, соціальної відповідальності й громадянського активізму, самоорганізації та 

солідарності. А також – збереженні культурної спадщини в умовах кризи. Основною 

формою діяльності стали проведення майстер-класів, виставкових проєктів, наукових 

досліджень, міжнародних консультацій.______________________________________________    

mailto:maidanmuseum@gmail.com


Перелік реалізованих проектів  
1. Виставковий проєкт «Interactions», який представив шляхи формування ідентичності  у 

світі і яким відкрився новостворений Дім європейської історії Європарламенту у Брюсселі 

(House of European History). На виставці зокрема представлено історію і речі Євромайдану 

зі збірки Музею Майдану. Березень 2017 – травень 2018 рр. Видано каталог виставки. 

Результат – введення теми Революції Гідності і України у політичний, науковий і музейний 

дискурс щодо формування і ствердження ідентичності, боротьби за свободу і гідність. 

Музей Майдану на виставці представив Україну поряд з такими країнами як Австрія, 

Бельгія, Болгарія, Чехія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Ізраїль, Італія, Латвія, 

Нідерланди, Іспанія, Швеція і Велика Британія.______________________________________ 

2. Міжнародний виставковий проєкт «Restless Youth. Growing up in Europe, 1945 to now» у 

Домі європейської історії Європарламенту (Брюссель, Бельгія) висвітлює чотири 

покоління молодих людей, які стали повнолітніми у ключові моменти європейської історії: 

наприкінці 1940-х, у 1960-ті, 1980-ті та 2000-ті. Він розглядає набутий молоддю важливий 

досвід - від освіти та працевлаштування, до формування ідентичності та пошуку кохання. 

Такий досвід неминуче формується тогочасною політикою, суспільством, культурою та 

економікою. Така виставка не могла не представити українську молодь та її роль у 

виборюванні свободи та майбутнього на Майдані. На виставці експоновано предмети з 

колекції Музею Майдану. Видано каталог виставки. Березень 2019 – лютий 2019. Результат 

– введення теми Революції Гідності і України у політичний, науковий і музейний дискурс 

щодо формування і ствердження ідентичності, боротьби за свободу і гідність. Музей 

Майдану на виставці представив Україну поряд з такими країнами як Бельгія, Боснія і 

Герцеговина, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, 

Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Сербія, Словенія, Швеція, 

Швейцарія, Велика Британія, США._________________________________________________ 

3. Мистецька виставка «Артефакти з барикад. Передача колекції» зі збірки майданівської 

ініціативи «Артіль-Майдан». Лютий 2018, Український дім. Набуто понад 100 унікальних 

артефактів для Музею Майдану.____________________________________________________  

4. Проєкт «Democratizing Museum Development in Ukraine» за підтримки Посольства США в 

Україні та Програми академічних обмінів імені Фулбрайта. Проєкт спрямований на 

розвиток Музею Майдану як сучасної моделі для трансформації українських  музеїв: 

стратегічне планування, розвиток персоналу, операційний бюджет, концептуальний 

дизайн експозицій, публічні програми, політика збиральництва, дорадчі органи, система 

електронного обліку. За участі американських експертів Елейн Ґуріан і Джеймса 

Волкерта. Квітень – травень, вересень – жовтень 2018 р. Створено художню концепцію 

експозиції і просторову програму будівлі  Музею Майдану._____________________________  

5. Міжнародний мистецький проєкт «Революціонуймо» у Митсецькому Арсеналі,   за 

підтримки УКФ. Листопад 2018 – січень 2019. Проєкт об’єднав мистецькі й музейні 

інституції з України та Нідерландів; участь узяли 33 митці та мистецькі групи з Бельгії, 

Бразилії, Єгипту, Іспанії, Італії, Канади, Марокко, Нідерландів, Німеччини, ПАР, Росії, 

Румунії, України та Чехії, мовою інсталяції, живопису, мультимедій, відео- та 

фотоматеріалів, експонатів з колекції Музею Майдану вони розповіли про революційні 

події та проаналізували революцію як суспільне явище. Апробовано методи створення 

експозиції, освітніх програм, розвитку аудиторій, залучення відвідувачів і збирання 

експонатів._______________________________________________________________________  
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 

 

Проведені заходи  
2018:______________________________________________________________________ 
- Серія публічних обговорень проекту-переможця Міжнародного відкритого 

архітектурного конкурсу проектів на «Національний меморіальний комплекс Героїв 

Небесної Сотні – Музей Революції Гідності» в номінації «Меморіал Героїв Небесної Сотні»: 



березень (Будинок архітектора в Києві, Мінкультури), квітень (Офіс Реанімаційного 

Пакету Реформ, Центр митрополита Андрея Шептицького у Львові).___________________     

- Серія майстер-класів для дітей з витинанки і писанкарства («Великдень для Героїв, 

березень-квітень, «Арсенал ідей», вересень 2018)._____________________________________ 

- Серія освітніх програм, дискусій і презентацій під час виставкового проєкту 

«Революціонуймо» у Мистецькому Арсеналі (листопад 2018 – січень 2019).______________ 

- Серії воркшопів про виставковий дизайн, створення сучасних експозицій у музеях, 

робота над концепцією експозиції Музею Революції Гідності за участі американських 

фахівців Елейн Ґуріан і Джеймса Волкерта в рамках програми імені Фулбрайта за 

підтримки Посольства США в Україні (вересень – жовтень).___________________________ 

 

2019:_____________________________________________________________________________ 

- Воркшоп патріотичного виховання дітей «Дітям про громадянство людей, рослин і 

тварин» від художниці Алевтіни Кахідзе (січень, Мистецький Арсенал)._________________ 

- Презентація міжнародного театрального проєкту «Майдан Інферно» в якому взяли 

участь режисер Клеман Перетятко та драматург Неда Неждана (січень, Мистецький 

Арсенал)._________________________________________________________________________ 

- Лекції музейних експерток із США Лінди Норріс «Від пам’яті до дії» та Елейн Ґуріан 

«Музеї і національне зцілення: знаряддя діалогу» (жовтень, Інфоцентр Музею Майдану).__ 

- Відкрита лекція експерта з Італії  Джованні Ерколані «Мистецтво, ідентичність та 

безпека на прикладі Музею Майдану» (червень, Інформаційний центр Музею 

Майдану).________________________________________________________________________ 

 

2020:___________________________________________________________________________ 

- Фестиваль “Різдвяне диво” у межах Відзнаки імені Героя України Олександра Капіноса 

(с. Дроздівка, Чернігівська обл., січень).______________________________________________ 

- Транатлантичній он-лайн панельній дискусії "Цілюща роль мистецтва в конфліктний 

час": Київ - Нью-Йорк (січень, нформаційно-виставковий центр Музею Майдану, галерея 

Вайтбокс, Нью-Йорк)._____________________________________________________________ 

- Публічна презентація «Культурна спадщина України в умовах конфлікту: виклики і 

реагування» на Симпозіумі Смітсонівської рятувальної ініціативи (SCRI) та Науковій 

мережі культури в умовах конфліктів (CCRN) (Смітсонівський інститут, Вашингтон, 

США), березень.___________________________________________________________________ 

- Щорічна акція «Великдень для Героїв»: публічне писання писанок і випікання пасок для 

Героїв Небесної Сотні у Києві та поранених Ірпінського військового шпиталю (квітень).__ 

- Онлайн-урок з історії України для 11-класників «Про Революцію Гідності, Небесну 

Сотню й окупацію Росією Криму і Донбасу» (травень)._________________________________ 

- Он-лайн лекція на тему «Музей Майдану: становлення, поступ, виклики» для слухачів 

Української школи урядування Національного агентства України з питань державної 

служби (вересень)._________________________________________________________________  
 (назви заходів, дати проведення) 

 

Друковані та електронні видання  
- «Безпека культурної спадщини у надзвичайних ситуаціях міжнародні стратегії для 

України». Збірник наукових і методичних матеріалів (248 с.)___________________________  

- Тулкіт із надання першої допомоги культурній спадщині (Колесо швидкого реагування 

на надзвичайні ситуації, Кишеньковий план швидкого реагування, Гральні карти 

«Збереження культурної спадщини під час збройного конфлікту). За фінансової підтримки 

Фонду Принца Клауса та Посольства США в Україні, за партнерства із Смітсонівським 

інститутом та Міжнародним центром вивчення питань збереження та відновлення 

культурних цінностей  (ІККРОМ).__________________________________________________ 
 (найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 

 

https://www.facebook.com/Vidznaka.Kapinos.Oleksandr/?__tn__=kCH-R&eid=ARB59ItsNsitpcFpX3FYDSis-WUdIZk6kzEWRzpEXXgC7QC98jz8Gd0pSbn6a2ZYoGPfwkviQ9N0cmMm&hc_ref=ARQQA1-TMv9RwqGdcS5ZYxJp7EZ7pGKwLQH3C-WLcNzaDVGJ0BLTKaHO4G9jpHIEAtE&__xts__%5B0%5D=68.ARDNd5d4JOP19m4LLmB4MT022znomL-kmkngSt_-tolrTc3QlnvThn3rclFttyOoxjdTSKfZ0TPKEz62HqjZGgGmtP9jHd0yhEjEWDZRShrNHDrmKgajBomdTcfZ-oOPp8jDeRMGvOBlf73xrW3C9k_xu0W-A9dpysgmXNPCtvDPo6Yp8WmFdOCvF3ZL9uIVniES1paq5ADp7YUNG9-OuXGcNTgV45rWJSxrx-3o31bAlh2dp3floe646ymcwTpnlM6l9Q42uR3-ytUYSRXMjKC6BoZYeZx6fVq2tIp5_1Ti-AgNErdyqIQ0_DIV-_5sEqZNDetAM5d4tZjLIpqoHcZ52iGd


Інформація про керівника   

ПОШИВАЙЛО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1967 р.н. Закінчив Київський інститут 

іноземних мов та аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

НАНУ. Кандидат історичних наук, заслужений діяч мистецтв України, генеральний 

директор Національного музею Революції Гідності. Фулбрайтівський стипендіат, експерт 

Фонду мистецтв у культури і Східній і Центральній Європі (США), стипендіат Інституту 

арт-менеджменту ДеВос Центру Кеннеді. Екс-голова Музейної ради та екс-голова 

Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури 

України. Заступник президента комітету Міжнародної ради музеїв ICOM DRM. 

Генеральний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – 

Музею Революції Гідності (з 2016). Ініціатор і співзасновник громадської ініціативи «Музей 

Майдану/Музей Свободи» (2014), голова правління ГО «Музей Майдану» (з 2015). Автор і 

куратор низки міжнародних проектів культурно-мистецького спрямування. Зокрема 

куратор проекту «Актуальний музей: стратегія динамічного розвитку» (2012-2014), 

виставки «Три виміри Василя Кричевського: від народної орнаментики до національного 

стилю (2015),  серії виставкових проектів «Творчість Свободи: (Р)еволюційна культура 

Майдану» (2014—2015, Київ, Париж), «Відважні: наші герої» (2016–2018, Україна, 

Единбург, Чикаго). Співкуратор міжнародного проекту «Вікна в протести» (2014—2015, 

Україна – Велика Британія – Туреччина, програма «Тандем»). Упорядник і науковий 

редактор збірників «Гончарівські читання», «Актуальний Музей» та «Безпека культурної 

спадщини у надзвичайних умовах». Учасник програми ІККРОМ  «Перша допомога 

культурній спадщині у час кризи» в Нідерландах, США та Італії._______________________ 

Автор понад 70 наукових статей і публікацій з проблем музейної справи та міжнародного 

співробітництва у цій галузі, інтерпретації культурної спадщини, екології традиційного 

культурного середовища, феноменології творчості, семіотики давнього мистецтва, 

символіки народної орнаментики. Автор наукової монографії “Феноменологія гончарства: 

семіотико-етнологічні аспекти” (2000, Міжнародний фонд «Відродження»), відзначеної 

спеціальним призом на Міжнародному форумі книговидавців у Львові (2000) та першою 

премією ІІ Національного симпозіуму гончарства “Опішне-2001”.______________________  

Серед публікацій останніх років: Майдан – громада – музей: у пошуках ідентичності, 

синергії значимості (досвід і виклики у творенні Музею Майдану // Фортеця. Збірник 

заповідника «Тустань». – К.3. – Львів: «Простір», 2018._ Інструментарій пам’яті Майдану 

/ Майдан. Пряма мова. – К., 2019.  Переднє слово / Заклик діяти» слова Маркіяна 

Паславського. – Нью-Йорк, 2019.  Крок за кроком – до мети // Вісник Музею Майдану. – 

2019. – № 5, січень-березень._Музеєфікація «складної історії»: виклики і стратегії // 

Матеріали Наукового форуму «Революція Гідності: на шляху до історії». – К.: Музей 

Майдану, 2020.____________ ________________________________________________________ 

Відповідальний редактор та упорядник багатьох наукових та мистецьких видань, зокрема 

багатотомного історико-етнографічного мистецького альбому Івана Гончара «Україна й 

Українці», перший том (вибрані сторінки) якого здобув Гран-прі конкурсу «Книга Форуму 

2006» на ХІІІ Національній книжковій виставці-ярмарку «Форум видавців у Львові», а 

також визнаний кращим виданням, представленим на XIV Мінській міжнародній 

книжковій виставці «Кнігі Беларусі-2007».___________________________________________ 

Учасник наукових конференцій, в тому числі й міжнародних. Зокрема, брав участь з 

доповідями на конференціях Ради Європи (Будапешт, Угорщина, 2001, 2004), конференції 

ЮНЕСКО (Секзарт-Калоча, Угорщина, 2002), Четвертої регіональної музейної 

конференції (Бухарест, Румунія, 2008), Світового симпозіуму з традиційних мистецтв і 



культури (Стамбул, Туреччина, 2009), Конференції Американського альянсу музеїв (Сіетл, 

США, 2014), конференції ІКОМ по музейній безпеці (Кишенів, Молдова, 2015), конференції 

з меморіалізації складної історії (ПОЛІН, Варшава, Польща, 2016), конференції до 100-

річння Революції (Університет Сент_Ендрю, Велика Британія, 2016), конференції 

Смітсонівського інституту, Ґетті Інституту та ІККРОМ по збереженню культурної 

спадщини в умовах конфліктів і кризи (Вашингтон, Лос-Анжелес, Нью-Йорк, США, 2015, 

2018, 2019), а також учасник серії конференцій ЮНЕСКО «Геноцид, пам’ять і мир», «40 

років: у пошуках миру, правди і примирення у Камбоджі», «Роблячи архіви доступними – 

технічні й етичні аспекти» (Пномпень, Камбоджа, 2019), учасник XXV Генеральної 

конференції Міжнародної ради музеїв (ІКОМ) «Музеї як культурні хаби: майбутнє 

традиції» (Кіото, Японія, 2019), учасник симпозіуму «Реліквії, рештки і наративи із Ґраунд 

Зеро» в Меморіальному музеї миру у Хіросімі та пост-конференції для членів ICMEMO в 

Окінаві  (Японія, 2019)._____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності; інформація 

про трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо; інформація про участь у 

конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

 

Інформація про інших членів   
РОЖКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ, 1980 р.н. Закінчив Національний університет 

«Львівська політехніка»,  а також аспірантуру цього закладу. Кандидат архітектури. 

Ініціатор і співзасновник громадської ініціативи «Музей Майдану/Музей Свободи» (2014), 

заступник голови правління ГО «Музей Майдану» (з 2015). Працював директором 

Державного історико-культурного заповідника Тустань (2005 -2014), начальником 

управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури України 

(2014-2016). Нині є консультантом і керівником проектів Державного історико-

культурного заповідника «Тустань», директором Фестивалю української середньовічної 

культури «Ту Стань!» і головою правління  ГО «Тустань». Під безпосереднім 

керівництвом здійснені зокрема такі проекти: У сфері охорони пам’яток розроблено та 

затверджено пам’яткоохоронну документацію (паспорт пам’ятки, проект охоронних зон 

пам’ятки, концепцію плану організації території, детальний план території); зупинено 

незаконне будівництво в охоронній зоні пам’ятки; вирішуються нерозв’язані раніше 

питання співіснування пам’яток культури та об’єктів природно-заповідного фонду, оцінки 

та взяття пам’ятки археології на баланс тощо. У сфері реставрації проведене дослідження 

технічного стану скельних комплексів та території пам’ятки, розроблено програму 

науково-реставраційних робіт на ньому, проводиться моніторинг руйнувань. У сфері 

наукових досліджень проведено лазерне сканування скельних комплексів, 

аерофотознімання території; створено 3D-модель скель та наскельної фортеці з прилеглою 

територією; вперше в Україні відтворено та випробувано требуше і таран; проведено 

експеримент «Карпатська сигналізація». У сфері популяризації започаткований та 

щорічно проводиться найстаріший та один з найбільших в регіоні Фестиваль української 

середньовічної культури «Ту Стань!» (11 разів), щомісяця видається та розповсюджується 

Вісник «Тустань»; налагоджена тісна співпраця з місцевою громадою. Організовано та 

проведено міжнародні наукові конференції: «На пошану М. Рожка» (2009) та «Пам’ятки 

Тустані в контексті освоєння Карпат в доісторичну добу та у середньовіччі» (2011). У сфері 

музейництва організовано відвідування та екскурсійне обслуговування на території 

пам’ятки, розпочато оновлення Музею історії Тустані, залучено як екскурсійний об’єкт 

Церкву св. Миколая, створено культурно-громадський центр «Хата у Глубокім._________ 

Серед публікацій: В. Шляхи збереження, відтворення та розвитку пам’яток дерев’яної 

наскельної архітектури в сільських регіонах. // Вісник Львівського національного 

аграрного університету: архітектура і  сільськогосподарське будівництво. – Л., 2009. - №10. 

Вихідні дані для графічної реконструкції дерев’яної наскельної архітектури // Вісник 

інституту «Укрзахідпроектреставрація». – Л., 2009. – Чис. 19. Архітектурний аналіз 



наскельних слідів утраченої дерев’яної забудови для її графічної реконструкції // Сучасні 

проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / відпов. ред. М. М. Дьомін. 

– К., 2010. - Вип.27. Defining the Ninth to Thirteenth Century Fortress Tustan’: Building 

Archaeology of a Log, Cliff-side Structure / М. Rozhko, V. Rozhko, М. Stachiv // Proceedings of 

the Second International Congress on Construction History / edited by Dunkeld M., Campbell J., 

Louw H., Tutton M., Addis B., Powell C., Thorne R. – Cambridge-Exeter: Short Run Press, 2006. 

– Vol. 3. Methods of Graphical Reconstruction Of Log Cliff-Side Architecture / V. Rozhko // 

Proceedings of the Third International Congress on Construction History / edited by Kurrer K.-

E., Lorenz W., Wetzk V. – Berlin : Neunplus1, 2009. – Vоl. 3. Сучасні підходи до фіксації 

дерев’яної наскельної архітектури // Проблеми сучасної консервації та реставрації : 

матеріали та тези доповідей Другого міжнародного форуму реставраторів у Львові, 15-18 

трав. 2008 р. – Л., 2008. Три роки діяльності заповідника «Тустань» : комплексний підхід 

до збереження та розвитку наскельного міста-фортеці // Фортеця : збірник заповідника 

«Тустань». – Л., 2009. – Кн.1. Теоретичні засади графічної реконструкції дерев’яної 

наскельної архітектури // Фортеця : збірник заповідника «Тустань». – Л.: Колір ПРО, 2012. 

– Кн. 2. Тустань для туризму: використання можливостей та попередження загроз // 

Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку 

туризму: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Львів, 21–22 березня 2013 р. – Л. : 

Манускрипт, 2013.  

 

 

ЧУЄВА КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА, 1981 р. н. Генеральний директор Національного музею 

мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. В музеї працює з 1998 року, з 2001 — куратор 

фонду мистецтва Єгипту, Греції та Риму. Голова Українського комітету Міжнародної ради 

музеї (ІСОМ), співзасновник Секції археології та давнього мистецтва ІСОМ України, член 

ради правління ГО «Музей Майдану»._______________________________________________  

Кураторка та співкураторка виставок, конференцій та інших проектів Музею Ханенків, 

координує роботу наукового архіву музею. Член ІКОМ з 2008 року. Член Президії ІКОМ 

України (з 2012), член Президії Міжнародного комітету ICOM-Europe (з 2013), в.о. 

виконавчого секретаря Українського комітету Блакитного Щита (Blue Shield Ukraine, 

2014-2015). Виступала з презентаціями з питань, пов’язаних з роботою ІКОМ України та 

його секцій, а також Blue Shield Ukraine на засіданнях і робочих зустрічах в межах ХХІІ та 

ХХІІІ Генеральних конференцій ІКОМ (2010, 2013), Паризької червневої зустрічі голів та 

членів президій національних і міжнародних комітетів (2014), Blue Shield Netherlands 

(2014), щорічних конференцій міжнародних комітетів CIPEG (2014, 2015), ICMEMO (2015). 

Співзасновниця Секції археології і давнього мистецтва ІКОМ України (2015); 

співзасновниця та співкоординаторка проектів Секції професіоналізації музейного 

персоналу ІКОМ України (2009-2010), зокрема, семінарів “Культурний туризм і музеї 

Києва”, “Ніч музеїв: зайвий клопіт чи нові можливості?”. Співкоординаторка проекту 

ІКОМ України “1914-2014: від війни імперій до діалогу культур” (міжнародна конференція 

та виставка “Своє / Чуже: про що мовчать музейні пам’ятки) (2014-2015). Учасниця 

робочих груп проекту “Музеї на лінії вогню: крок від жертви до миротворця” та розробки 

сайту ІКОМ України (на етапі підготовки грантових заявок та запуску проектів) (2015). 

Співзасновниця ГО Музей Майдану (2015). Учасниця робочої групи Платформи 

стратегічних ініціатив Культура 2025 (2014-2016). Учасниця робочої групи при 

Міністерстві культури України по розробці концепції Музею Майдану (2014) та 

ініціативної групи з питань унормування наукової роботи в музеях при Управлінні 

музейної справи та культурних цінностей (2015). Засновниця та адміністраторка фб-групи 

“Музеї. Дискусійний клуб” (2015). Експертка з музейного напряму грантової програми і3 

БФ Р.Ахметова “Розвиток України” (2011-2012). Співзасновниця ГО Агенція культурних 

стратегій (2013). Член робочої групи Регіонального тематичного тренінгу UNESCO/ICOM 

для музейних фахівців “Role of museums in education and cultural tourism development” 

(2011). Координаторка Української робочої групи проекту МАТРА / Музеї України (2008-

2009), має диплом тренера МАТРА з музейного менеджменту (2009). Лауреат Програми 

підтримки музейних працівників МБФ Україна 3000 та УЦРМС (2007- 2008). Авторка та 



співавторка близько 40 публікацій (наукових, науково-популярних, публікацій в медіа), 

пов’язаних з колекцією старожитностей Музею Ханенків, стінописів печерних храмів 

Криму та ін. Учасниця низки міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. 

 

БОБРОВСЬКИЙ ТИМУР АНАТОЛІЙОВИЧ,  1964 р.н. Археолог, спелеолог, епіграфіст, 

пам’яткоохоронець, бард та актор. Кандидат історичних наук. Заслужений працівник 

культури України. Член ради правління ГО «Музей Майдану».________________________ 

Впродовж кількох польових сезонів 1997 - 2000 рр. у складі міжнародної експедиції брав 

участь у дослідженнях печерних об’єктів у басейні річки Реут (Республіка Молдова). 

У 2002 р. у складі міжнародної експедиції «Перперікон» здійснив розвідку стародавніх 

печер у східних Родопах (Болгарська Народна Республіка). З 2003 р. перейшов до Науково-

дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України, де 

очолив відділ археологічної спадщини (з 2009 до 2013 р. – на посаді заступника директора 

інституту з наукової роботи). Під час роботи в НДІ здійснив розробку проектів зон охорони 

таких пам’яток археології як «Антична Тіра та середньовічний Білгород», «Місто-фортеця 

Тустань», «Городище античного Херсонесу», був науковим керівником розробки історико-

архітектурних планів історичних міст України – Керчі та Миргорода. Крім того, у 2005-

2007 рр. спільно з Катериною Чуєвою відкрив та дослідив унікальну пам’ятку 

середньовічної архітектури – печерну церкву зі збереженим фресковим ансамблем ХІІІ ст. 

на Загайтанській скелі у м. Інкерман Севастопольської міськради. Впродовж 2010-2012 рр. 

спільно з Ларисою Сєдіковою здійснив розробку повного пакету номінаційної документації 

на пам’ятку «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора», за яким у 2013 р. цей 

об’єкт було включено до Списку всесвітньої спадщини. У 2010 р. спільно з Валерієм 

Науменком розробив подання, за яким об’єкт «Культурний ландшафт «печерних міст» 

Кримської Готії» було включено до Попереднього списку для внесення об’єктів від 

України до Списку всесвітньої спадщини. У 2012 р. за видатні особисті здобутки у 

пам’яткоохоронній сфері присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури 

України». З 2013 р. очолив сектор археологічних досліджень Національного заповідника 

«Софія Київська» та спільно з співробітниками Інституту археології НАН України 

здійснив розкопки у садибі Софійського собору у м. Києві. Під час досліджень були 

частково розчищені фундаменти церкви ХІ ст. (можливо, літописного храму св. Ірини) та 

виявлені невідомі раніше середньовічні підземні споруди, вивчення яких триває. Є 

автором понад 120 наукових праць, у тому числі 1 авторської та 7 колективних монографій 

з питань археології, спелео-археології, середньовічної епіграфіки та пам’яткоохоронної 

справи. З 2000 р. – постійний член журі конкурсу юнацьких дослідницьких робіт у галузі 

археології Київського відділення Малої Академії Наук. З 2004 р. – член Українського 

відділення ICOMOS. З 2005 р. – член Науково-методичної ради з питань культурної 

спадщини Міністерства культури України. З 2014 р. – член Українського комітету 

«Блакитного щита» (Blue Shield Ukraine). Під час подій Революції Гідності координував 

співпрацю Самооборони Майдану та Blue Shield Ukraine з питань безпеки культурних 

пам’яток, заповідників, музеїв та бібліотек міста Києва. Є одним з ініціаторів створення 

Музею Майдану, співзасновником ГО «Музей Майдану» та розробником облікової 

документації на пам’ятки історії – місця бойових дій та масової загибелі громадян під час 

акцій протесту у м. Києві в січні – лютому 2014 р. У 1987 р. дебютував як автор-виконавець 

власних пісень на Київському та Воронежському фестивалях авторської пісні. У 1988 р. – 

дебют як кіноактора у фільмі Петра Солдатенкова «Гра з невідомим» («Монологи на фоне 

красного кирпича»). У 1997 р. спільно з Миколою Чернявським створив у Києві 

любительський театр авторської пісні «ЕТАП», силами якого було здійснено постановки 

кількох пісенно-поетичних вистав, зокрема, «Повість про совість» (за поезіями Бориса 

Слуцького), «Нічний політ» (за творами Юрія Візбора та Антуана де Сент-Екзюпері), «Це 

ми, Господи» (вистава, присвячена трагедії Бабиного Яру) та інші. З 2003 р. співпрацює з 

Київським театром поезії та пісні (художній керівник – Семен Рубчинський). Як один з 

провідних акторів бере участь у виставах за творами Володимира Висоцького, Олександра 

Галича, піснями часів війни («Вертикаль», «Іноходець», «Фарс-гіньоль», «Весінній вальс» 

тощо). Є лауреатом багатьох фестивалів авторської пісні та дипломантом міжнародного 



театрального фестивалю «Перперікон-2002». У 2011 р. український гурт «Leprechaun» з 

піснею Тимура Бобровського «Ангели» посів 2-е місце на міжнародному фестивалі 

«Слов’янський рок». Автор понад 100 пісень на власні вірші, а також вірші Бориса 

Слуцького, Іосифа Бродського, Олексія Зараховича, Булата Окуджави та інш.). 

Дискографія: «У пам’яті та совісті в боргу» (1995), «Тимур Бобровський. Вибране» (2005), 

«Пісні різних років» (2007)._________________________________________________________ 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в 

яких висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох 

років 

 Радіо Свобода, Музей Майдану:______________________________________________ 

https://www.radiosvoboda.org/a/30171236.html___________________________________ 

 Виставка «Interactions» у Європейському домі історії (Брюссель):________________  

https://historia-europa.ep.eu/en/interactions_____________________________________ 

 Онлайн-урок з історії України для 11-класників «Про Революцію Гідності,_Небесну 

Сотню й окупацію Росією Криму і Донбасу» у межах Всеукраїнскої он-лайн школи:  

https://www.youtube.com/watch?v=QhXRCGCT2mg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

1NJ3Jvo7JIoOqCoOfR6898we9XuJAx-Z0Q0ombENgAyFujuGCcESCnisI___________ 

 Виступ «Робота з культурною спадщиною, що зазнала впливу збройного конфлікту: 

виклики та відповіді« на симпозіумі Смітсонівського інституту у Вашингтоні 

«Сучасні підходи до збереження спадщини в умовах конфлікту»:_________________  

https://www.youtube.com/watch?v=l97dbr0rxgI&list=PLQ59x86gKVvIuaKuK9xP1Hz4

3gSvGXrRq&index=3&t=0s&fbclid=IwAR1-hVwTRBGk--

Yu_uQJrUNW9Bt7vMPWWbqZlZBFVjX8UyKTD8dgnwNs2WY__________________ 

 «Пам'ять має бути направлена на майбутнє», журнал «New Eastern Europe»:______  

http://maidanmuseum.org/en/node/1163?fbclid=IwAR3Y_mGXp89EsSpT1pjZDDZwFj

7lzp9kzr08_zaDZfkbvjecIpb2mIAG6Vw________________________________________ 

 DW Ukrainian, Музей Майдану, Що побудують у Києві німці:____________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=-eOC7CCHWdY______________________________ 

 Радіо НВ, Олександр Зінченко про Музей Майдану:____________________________ 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=271048233702138&ref=watch_permalink____ 

 Назустріч свободі! Становлення Музею Майдану:______________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=4OQ8yrsN120________________________________ 

 

 

Керівник             Пошивайло І.В.    
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