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НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ 
кандидат історичних наук 

 
НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 

За високий професіоналізм, особистий внесок у збереження історико-архітектурної спадщини України О.Сердюк 

присвоєно почесне звання: «Заслужений працівник культури України», була нагороджена Подяками Міністерства 

культури та мистецтв України, Почесною Грамотою Державного комітету будівництва, архітектури та житлової 
політики України, Подяками Голови Київської міської державної адміністрації, Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури 

 
 

 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

1978 – 1996 - Державний архітектурно-історичний заповідник 
“Софійський музей” (нині Національний заповідник “Софія Київська”). З 

1985 року очолила Музей архітектурної кераміки на правах філії 

заповідника і розпочала займатися дослідженням історичної забудови м. 
Києва, створенням колекції музею архітектурної кераміки ХІХ – початку 

ХХ ст. 

1996 – 1998 - Науково-методичний центр державного обліку, контролю і 
охорони пам'яток історії та культури м. Києва, директор 

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та 

використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій, 

генеральний директор. 
1998 – 2003 - Керівник проекту повернення (реституції) цінностей 

Михайлівського Золотоверхого монастиря, створення експозиції Музеїв: 

Історії Михайлівського монастиря, Історії Магдебурзького права, 
відновлення фондів державного історико-архітектурного заповідника 

«Стародавній Київ» 

2004 – 2012 - Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень 
Міністерства культури України, директор 

Участь проектах: історико-архітектурні опорні плани Чернівців, Одеси, 

Василькова, Керчі, Вінниці, Горлівки, Запоріжжя, Києва та інші; 

підготовка номінацій пам'яток Всесвітньої спадщини – Резиденція 
Буковинських митрополитів, дерев’яні храми Карпатського регіону 

(Україна – Польща), античне місто Херсонес та його хора 

2012-2015 - Національний заповідник «Софія Київська», генеральний 
директор. 

Створення плану управління об’єктом Всесвітньої спадщини «Київ: собор 

святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра» 

Директор ТОВ «Консалтинговий центр культурного надбання» 
2016-2017 – Експерт Евросоюзу по розвитку малих історичних місць 

«Comus». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Членство в Інституті громадського суспільства:   
З 2004 – віце-президент Українського національного комітету 

Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS); 
З 2016 – виконавчий директор Українського національного комітету 

Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS); 

З 2011 – голова ради Київської міської організації Українського 

товариства охорони пам'яток історії та культури; 
З 2016 -  голова правління ГС «Київська міська організація 

Українське товариство охорони пам'яток історії та культури». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА 
закінчена вища, Київський державний педагогічний інститут, фахова 

спеціалізація – історик 
 

 

 

 

 

 Участь в організації та проведенні ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках всесвітньої спадщини, 

національного та місцевого значення, 1996-2015 рр. 

 
 Член штабу, організатор та координатор служби замовника з реставраційного відтворення: комплексу пам'яток 

Михайлівського Золотоверхого монастиря ХІІ-ХІХ ст., Михайлівського Золоверхого собору, дзвіниці, 

Варваринського корпусу, Півчого корпусу, мурів; Успенського собору, реставрації фасадів Трапезної церкви, 

корпусів келій соборних старців Києво-Печерської лаври; церкви Різдва Христового на Поштовій площі в м. 
Києві; Володимирського собору, Херсонеса Таврійського та реставрації фасадів корпусів келій (АР Крим, м. 

Севастополь). 

 
 Координатор міжнародних програм Україна-США по дослідженню та створенню проекту консервації і 

реставрації пам'яток архітектури національного значення: церкви Спаса на Берестові (XII ст.), Троїцької 

Надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври та церкви Св. Михаїла Видубицького монастиря (XII ст.). 

 Організатор та координатор проведення комплексу ремонтно-реставраційних робіт Житлового будинку 

Биковського («Будинок Петра І») та Будинку контори торгового дому «Апштейн Т.М. і сини» за адресою 
Спаська, 12, колони Магдебурзького права, пам’ятника Князя Володимира у м. Києві. 

 

 Координатор та організатор робіт: з проведення консервації та реставрації колекції монументального живопису 
Михайлівського Золотоверхого монастиря ХІІ ст. (спеціальний фонд посла США в Україні), національний 

заповідник «Софія Київська»; з проведення консервації та реставрації колекції монументального живопису ХІ ст. 

в північній частині під купольного простору Софійського Собору в м. Києві; з розробки комплексного проекту 

дослідження, консервації та реставрації пам'яток Генуезької фортеці в м. Судак АР Крим. 
 

 Координатор розробки проектів реставрації пам'яток національного значення ансамблю Софійського Монастиря 

ХVIII ст. в м. Києві: Трапезної церкви, Південної в’їздної башти Хлібні, мурів.  
 

 


