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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у: 

Науково-практичній конференції 
Правові та організаційні аспекти використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та 

дослідження археологічної спадщини 

Захід відбудеться 6 листопада 2020 року 

Передбачається розглянути такі питання: 

1. Новітні технології виявлення, обліку та моніторингу об’єктів археологічної спадщини: світовий         
досвід та українські реалії;

2. Вигоди для археології від участі України у програмі ЄС “Copernicus”;
3. Правовий статус та функції Державної служби охорони культурної спадщини та Державної          

інспекції культурної спадщини, перспективи використання цими органами технологій       
аерокосмічної зйомки;

4. Новації законодавства України у частині землеустрою, просторового планування та        
інфраструктури геопросторових даних: виклики та перспективи;

5. Юридичні аспекти використання даних аерокосмічної зйомки та відповідного обладнання для         
проведення археологічних досліджень;

6. Врахування даних щодо археологічної спадщини в процесі оцінки впливу на довкілля;
7. Археологічна карта України: попередній досвід і новітні перспективи;
8. Використання сучасних технологій для протидії нелегальним розкопкам в Україні;
9. Аерокосмічна зйомка з метою моніторингу стану археологічної спадщини на тимчасово         

окупованих територіях України та у зоні збройного конфлікту: правові та організаційні аспекти.

Запропонований перелік питань є орієнтовним. Учасникам надається можливість 
пропонувати матеріали в рамках загальної тематики конференції  

Робочі мови: українська, англійська,    
французька, іспанська, польська, російська.  

Відповідним чином оформлені заявки для 
участі у конференції та матеріали виступів 
просимо надсилати до 30 жовтня 2020 року. 

У зв’язку з епідемічною ситуацією в Україні,       
формат і місце проведення заходу буде      
додатково уточнений, про що буде     
повідомлено публічно і персонально усім, хто      
зголоситься до участі. 

Напередодні конференції планується   
видання збірника матеріалів. Участь у заході      
та публікація доповіді є безкоштовними. У      
разі стаціонарного проведення заходу, проїзд     
та проживання коштом сторони, яка     
відряджає  

З повагою, 
Оргкомітет 

https://www.copernicus.eu/en
https://covid19.gov.ua/


Особи, що бажають взяти участь у роботі конференції, мають надіслати електронною поштою 
до організаційного комітету (  spacearchae@gmail.com ) до 30 жовтня 2020 р. (включно) такі 
документи: 

- заповнену за зразком заявку (зразок назви файлу petrenko_zajavka.doc); 
- матеріали  доповіді (зразок назви файлу petrenko_konf.doc).  

Оргкомітет залишає за собою право попереднього відбору матеріалів. Рішення щодо          
прийняття матеріалів повідомляється авторам впродовж тижня з моменту їх надіслання. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 
1) По центру – ініціали автора, прізвище, у дужках – місто, шрифт Times New Roman, кегль 14.
2) Нижче, через один інтервал, по центру – назва доповіді посередині рядка: шрифт Times            
New Roman кегль 14, напівжирний, інтервал 1. 
3) Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля:            
верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, гарнітура Times New Roman, кегль 14, міжрядковий              
інтервал 1,5. 
4) Використана література відображається виноскою у нижній частині сторінки. Нумерація        
посилань - наскрізна. Стиль оформлення – APA. 
5) Мінімальний обсяг – 11 тис.символів з пробілами. У разі перевищення об’єму 60 тис.            
символів з пробілами, просимо попередньо узгодити це з оргкомітетом. 
6) Наприкінці тексту додається назва і коротка анотація матеріалу англійською мовою (3–5          
речень), а також 4–8 ключових слів. 
7) Ілюстративний матеріал подається у вигляді окремих графічних файлів у форматі TIFF,          
роздільною здатністю не менше 300 dpi. Посилання на подані ілюстративні матеріали в тексті             
обов’язкове. Усі файли ілюстрацій позначаються: rys_ та вказується номер ілюстрації (rys_1).           
Номери ілюстрацій подаються наскрізно і послідовно, без пропусків та повторень згідно з            
наданим переліком ілюстрацій. Умовні позначення мають бути розшифровані на самій          
ілюстрації, або у підписі до неї.  
8) Всі надіслані матеріали проходитимуть рецензування та, у разі потреби, редагуватимуться         
членами редколегії і надсилатимуться на доопрацювання. 
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*Заради спрощення підготовки програми конференції, просимо точно відтворити всі розділові знаки пробіли та шрифти заявки.
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ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ: 

 
В. М. Сидоренко (Київ) 

АРХЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ: ПОПЕРЕДНІЙ ДОСВІД І НОВІТНІ 
ПЕРСПЕКТИВИ 

   
Протягом 16 років було досягнуто значних технологічних покращень у         

сенсорах космічних апаратів, а також інших безконтактних технологіях        

дистанційного зондування, що надає нові засоби вченим для пошуку         

прихованого минулого... . 1

Sydorenko V. Archaeological map of Ukraine: preliminary experience and         

nowadays perspectives 

This article is dedicated to archaeological maps as a tool for the management of              

the cultural heritage planning and urban development in Ukraine. Special consideration           

is given to the methodologies used in archaeological surveys for territorial analysis.            

The article provides an overview of an increasing number of difficulties, which the             

archaeological surveyors face up to, nowadays. 

Keywords: archaeology, archaeological map, mapping, remote sensing.   

1 Agapiou A., Lysandrou V. Remote sensing archaeology: Tracking and mapping evolution in European              
scientific literature from 1999 to 2015. Journal of Archaeological Science: Reports. 2015. Vol. 4. P. 192-200.                
P. 192. 

 



 R. Tapia (Granada, Spain) 

 REMOTE-SENSING APPLICATION IN ARCHEOLOGICAL SITE MAPPING 

 

 Remote sensing is commonly used in archaeology jointly with other          

geoscientific methods, ranging from geophysical survey methods to GIS. In addition, it            

is important not to forget traditional methodologies of ground-truth and historical data            

collection. There are a lot of ways researchers and practitioners combine remote            

sensing and geosciences. Frequently, this depends on local expertise and available           

instrumentation1. 

Keywords: archaeology, remote sensing, mapping, GIS. 
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