
ПЛАН 

проведення конференції та панельної дискусії 

 «ІТ в культурному середовищі України  

(побудова різноманітних інформаційних систем у сфері культури)» 
яка відбудеться в м. Києві 10 квітня 2017 року о 10 год. 

 
       Місце проведення: Верховна Рада України, в. Банкова, 6-8, Кінозал. 

       Регламент: доповідь до 15-20 хв.; обговорення до 5 хвилин. 

 

  Створення політичного запиту суспільства «Культура + IT = Розвиток». 

  Рішення IT - компаній, спрямовані на розвиток культури та збереження культурної спадщини (Інформаційні 

системи, реєстри пам'яток архітектури, архіви тощо). 

  Проблеми дотримання авторських та суміжних прав в мережі Інтернет. 

  Що заважає IT - бізнесу інвестувати в сферу культури України? Діалог і взаємодія з органами влади. 

  Тема Доповідач 

9.00 10.00 Реєстрація  

9.00 10.00 Зустріч з колегами, спілкування з партнерами.  

10.00 10.10 Вступне слово. Представлення учасників. Голова Комітету ВРУ з питань 
інформатизації та зв'язку Данченко О.І. 

10.00 10.10 Відкриття конференції. Голова Верховної Ради Парубій А.В. 

10.15 10.30 Програма ЄС - Східного партнерства "Культура і 
креативність" (виступ англійською мовою)  
 

Тім Вільямс - керівник Програми. 

10.30 10.40 ІТ рішення спрямовані на збереження, популяризацію 
культурної спадщини України 

народний депутат, секретар Комітету з 
питань інформатизації та звязку 
Матузко О.О., співдоповідач 
Козаковская Ольга - Генеральний 
директор проекту «Atmasfera 360»  

10.40 10.50 Економічний імпакт культури. Креативна економіка 
як ключовий фактор збалансованого розвитку. 

Оксана Мельничук – PromCom - 
Президент 

10.55 11.10 Microsoft Надія Васильєва – Голова 
представництва Microsoft в Україні 

11.15 11.35 Цифрове суспільство. Роль ІТ-технологій у 
відображенні історико-культурної спадщини.  
 

Стрижак Олександр – заст. директора з 
наукової роботи 
Національний центр МАН України 

11.40 11.55 «Прийняття законопроекту про свободу панорами (№ 
1677) — важливий чинник збереження культурних 
надбань архітектури і скульптури» 
 

Юрій Пероганич, громадський діяч у 
галузі ІТ, культури і освіти, засновник 
ГО «Вікімедіа Україна» 

12.00 12.15 IBM: Дігіталізація культурного середовища 
(оцифрування музеїв, театрів, туризму) в епоху 
когнітивних обчислень 
 

Олександр Данко - IBM Academic 
Initiative, 
University and Government Relations 
Coordinator 

12.20 12.25 IC-Systems – Захист історичних цінностей від сучасних 
інтернет-загроз 

Шмагайло Дмитро –директор «Ліга ІТ»,  
IC-Systems 

12.30 13.00 Перерва. Неформальне спілкування з партнерами та 
колегами 

 

Панельна  дискусія: ІТ та збереження культурної спадщини. Перспективи, напрямки взаємодії  та 
розвитку. 

13.00 13.30 Реформа музейного обліку: звільнення інформації з 
паперових лещат 

- Що необхідно для налагодження ефективного 
партнерства між ІТ компаніями та державою в 
сфері охорони, збереження та популяризації 
культурної спадщини України? 

Владислав Піоро - голова правління ГО 
«Український центр розвитку музейної 
справи», головний редактор журналу 
«Музейний простір» 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1


13.30 14.00 ІТ технології та культурна спадщина. Сучасний стан та 
перспективи. 

- Які перспективи взаємодії між ІТ компаніями та 
державою в сфері охорони, збереження та 
популяризації культурної спадщини України на 
рівнях держава-регіон-місцеві громади? 

Кирило Кобцев 
Директор ТОВ «Музейні Системи та 
Технології» 
Незалежний експерт з ІТ, безпеки у 
музейній галузі та музейного 
менеджменту 

14.00 14.30 Cosmonova.net - ІТ в Україні: оцифровування 
соціальних проектів, нове ІТ-життя для держустанов 
культури 

- Яке бачення основних напрямків взаємодії та 
співробітництва між ІТ компаніями та 
державою? 

Бойко Олександр – PR менеджер, 
Cosmonova.net 

14.30 15.00 Про готовність архівної сфери до роботи в 
інформаційному суспільстві та збереження 
електронних (цифрових) документів НАФ, як 
культурної спадщини 

- Які першочергові заходи необхідні для 
здійснення спільних проектів? 

Ковтанюк Юрій  – директор 
Центрального державного 
електронного архіву України 
 

15.00 15.15 Гармонізація освітніх й професійних стандартів  в 
процесі модернізації вищої освіти 
 

Чайковська Олена  – завідувач кафедри 
комп’ютерних наук КНУКіМ, к. пед. н, 
доцент, член Технічного комітету 
«Освіта» Міжнародної федерації з 
обробки інформації 

15.15 15.30 IC-Systems – Інноваційні технології інформаційної 
безпеки  культурних цінностей  

Володимир Петров – незалежний 
експерт 

15.30 15.45 Bakotech – DataCore – універсальний засіб підвищення 
продуктивності застарілих серверів 

Корнієнко Сергій - Головний спеціаліст 
по інформаційній безпеці, Bakotech – 
DataCore 

15.50  Заключна сесія: підсумки.  

 
Основні питання, які ми плануємо розглянути під час панельної дискусії: 

- Що необхідно для налагодження ефективного партнерства між ІТ компаніями та державою в сфері 

охорони, збереження та популяризації культурної спадщини України? 

- Яке бачення основних напрямків взаємодії та співробітництва між ІТ компаніями та державою? 

- Які першочергові заходи необхідні для здійснення спільних проектів? 

- Які перспективи взаємодії між ІТ компаніями та державою в сфері охорони, збереження та популяризації 

культурної спадщини України на рівнях держава-регіон-місцеві громади? 

Учасники панельної дискусії: 
Данченко Олександр - Голова Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв'язку 
Бистрицький Євген - виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» 
Лавро Євген - начальник управління стратегічного планування та розвитку Міністерства Культури України. 
Піоро Владислав - Голова правління ГО «Український центр розвитку музейної справи», головний редактор 
журналу «Музейний простір», член Правління МБФ «Україна 3000» 
Палагін Олександр – Віце-президент Української Федерації Інформатики, заст. директора з наукової роботи, 
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, док. техн. наук, проф., академік НАН України 
Стрижак Олександр – заступник директора Національний центр «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» 
Кирило Кобцев - Директор ТОВ «Музейні Системи та Технології», Незалежний експерт з інформаційних технологій, 
безпеки у музейній галузі та музейного менеджменту 
Данко Олександр - IBM Academic Initiative, University and Government Relations Coordinator 
Михайло Шмельов – технічний директор Microsoft 
Ковтанюк Юрій – Директор Центрального державного електронного архіву України 
Чайковська Олена  – IFIP,  Співтовариство ІТ-директорів України 
Шестаков Олександр – Голова Асоціації «Ліга інформаційних технологій» 
Мельничук Оксана – Президент  Громадської Спілки PromCom  
Сошинська Ярослава – Виконавчий директор Бібліотечна асоціація  
Скорохватова Алла - Генеральний директор Національної історичної бібліотеки України. 
Представники ІТ-компаній, креативного сектору 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_3000

