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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Куковальська Н.М. 
(голова 
оргкомітету) 

генеральний директор НЗСК, дійсний член 
Української академії архітектури, заслужений 
працівник культури України 

Корнієнко В.В. 
(заступник 
голови оргкомітету) 

заступник генерального директора з наукової 
роботи НЗСК, д.і.н. 

Труш І.В.  
(секретар 
оргкомітету) 

учений секретар НЗСК, заслужений працівник 
культури України 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Абрамова І.В. завідувач сектору «Музей «Будинок митрополита» 
відділу «Софійський музей» НЗСК  

Петрачек К.Г. заступник генерального директора з культурно-
просвітницької діяльності НЗСК  

Гаврильченко О.П. завідувач юридичного сектору НЗСК  
Гордієнко Д.С. провідний науковий співробітник сектору 

комплексних наукових досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного відділу 
«Інститут «Свята Софія» НЗСК, к.і.н. 

Заєць Н.А. заступник генерального директора з економічних 
та загальних питань НЗСК  

Кириленко В.В. перший заступник генерального директора НЗСК  
Марголіна І.Є. завідувач сектору комплексних наукових 

досліджень пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут «Свята Софія» 
НЗСК, к.і.н., заслужений працівник культури 
України  

Нікітенко Н.М. завідувач науково-дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК, д.і.н., професор, 
заслужений працівник культури України  

Панченко М.В. завідувач сектору видавничої роботи науково-
дослідного відділу «Інститут «Свята Софія» НЗСК 

Яринич С.В. завідувач відділу культурно-освітньої та 
експозиційної роботи НЗСК  

Для оформлення програми використано малюнок Раміза Нетовкіна 
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Регламент конференції: 

Доповіді – до 20 хв. 
Повідомлення – до 10 хв. 

Виступ в обговоренні – до 3 хв. 

Відкриття конференції та пленарне засідання 
Трапезна, актова зала  

 

1-а секція 
Археологія та історія Судака, Криму, Північного 

Причорномор’я, Руси-України з найдавніших часів 
Будинок митрополита, зала засідань 

 

2-а секція 
Візантія – Крим – Русь – Україна: зв’язки і культурні 

контакти (історія та археологія) 
Адміністративний корпус, зала засідань 

 

3-я секція 
Пам’яткоохоронна та реставраційна діяльність. 

Проблеми культурної політики 
Трапезна, актова зала 
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27 вересня 
9.00–10.00 Реєстрація учасників 

Трапезна, актова зала 

10.00–11.00 Відкриття конференції: 
Трапезна, актова зала 

Вступне слово 
генерального директора 

Національного заповідника «Софія Київська» 
Куковальської Нелі Михайлівни, 

дійсного члена Української академії архітектури, 
заслуженого працівника культури України 

 
Виступи почесних гостей: 

 

Нищук  
Євген Миколайович 

Міністр культури України, 
народний артист України 

Стріха  
Максим Віталійович 

Заступник Міністра освіти і науки України, 
Президент Українського фізичного товариства, 
Віце-президент АН вищої школи України, 
Віце-президент Асоціації українських письмен-
ників, доктор фізико-математичних наук 

Павленко 
Ростислав Миколайович 

Директор Національного інституту 
стратегічних досліджень, кандидат 
політичних наук 

Юраш  
Андрій Васильович 

Директор Департаменту у справах релігій  
та національностей Міністерства культури 
України 

Баллоні 
Нікола Франко 
 

Аташе з питань освіти, культури та науки 
Посольства Італійської Республіки в 
Україні,Doctor of Philology, Почесний професор 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Одеського національного 
університету ім. І.І Мечникова та 
Маріупольського державного університету 

Папакін  
Георгій Володимирович

Директор Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 
НАН України, доктор історичних наук 

Патриляк  
Іван Казимирович 

Декан історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор історичних наук 
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11.00–12.30 Пленарне засідання 

Головуючі:  

д.і.н. Нікітенко Надія Миколаївна 
д.і.н. Корнієнко Вячеслав Васильович 

Куковальська  
Неля Михайлівна,  
генеральний директор НЗСК, 
дійсний член Української академії 
архітектури, заслужений 
працівник культури України 
(м. Київ) 

Пам’яті завідувача музею 
«Судацька фортеця», 
 к.і.н. О.М. Фарбея 

Нікітенко  
Надія Миколаївна,  
д.і.н., професор, завідувач  
науково-дослідного відділу 
«Інститут «Свята Софія» 
НЗСК, заслужений працівник 
культури України 
(м. Київ) 

Відлуння Беласиці  
в Софії Київській 

Отець Георгій (Коваленко), 
ректор Відкритого 
Православного Університету 
Святої Софії – Премудрості 
(м. Київ) 

Чий Крим? Як на це питання 
відповіли б жителі півострова  
і світова спільнота за часів 
Хрещення Русі та протягом 
наступних 1030 років 

Сінкевич  
Наталія Олександрівна, 
к.і.н., н.с. дослідницького проекту 
«Релігійне знання у 
ранньомодерній  
Європі 800 –1800 рр.»  
при Тюбінгенському 
університеті  
(м.Тюбінгем, ФРН) 

Діяльність у Криму  
братів-пілігримів  
заради Христа: інформація на 
полях одного стародруку 

Ульяновський  
Василь Іринархович, 
д.і.н., професор кафедри давньої 
та нової історії України  
КНУ імені Тараса Шевченка  
(м. Київ) 

«Диявольська людина»  
в київському Кирилівському 
монастирі: писар Московського 
драгунського полку 
Дмитро Андреєв 
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Марголіна 
Ірина Євгенівна,  
к.і.н., завідувач сектору 
комплексних наукових досліджень 
пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК, 
заслужений працівник культури 
України (м. Київ) 

Хрещальня чи молитовня  
у нартексі Кирилівської церкви 
Києва? 
 (дискусія з М. Медведєвою) 

 
27 вересня 

12.30 Доповідь-екскурсія у Софійському  соборі: Графіті на фресці 
з образом св. Онуфрія: деякі підсумки дослідження. 
Екскурсію проводить д.і.н., старший науковий співробітник, заступник 
генерального директора з наукової роботи НЗСК Корнієнко Вячеслав 
Васильович  

 
13.30 – 14.30 Обідня перерва 
14.30 – 17.30 Секційні засідання 

 
 

Секція 1 

АРХЕОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ СУДАКА, КРИМУ,  
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я, РУСИ-УКРАЇНИ 

З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ 

Головуючі: 

Джанов Олександр Віталійович 
к.і.н. Алфьоров Олександр Анатолійович 

 
Алфьоров  
Олександр Анатолійович,  
к.і.н., н.с. ІІУ НАН України (м. Київ) 

Нові сфрагістичні пам’ятки Сугдеї 
(з окупованого Криму)  

Гордієнко 
Дмитро Сергійович, 
к.і.н., пров.н.с. сектору 
комплексних наукових досліджень 
пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК (м. Київ) 

Житіє Стефана Сурожського 
як історичне джерело 
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Джанов 
Олександр Віталійович, 
с.н.с. сектору комплексних 
наукових досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут «Свята 
Софія» НЗСК (м. Київ) 

Кубок Солдайї. Спортивні 
змагання та святкування в Судаку 
в другій половині ХІV–ХV ст. за 
даними писемних джерел  

Арпентьєва 
Маріам Равільєвна, 
д.психол.н., доцент, член-
кореспондент Російської академії 
природознавства, професор 
кафедри психології розвитку та 
освіти КДУ ім. К.Е. Ціолковського 
(м. Калуга, РФ) 

Епос у фольклорі народів Криму 

Вахрамеєва  
Ганна Вікторівна,  
н.с. НМУНДМ (м. Київ) 

Занепад культу Деметри на 
Боспорі в елліністичний період 

Абдулаєва  
Гульнара,  
редактор і автор історичного 
проекту: «Altin devir» («Золота 
епоха») на першому кримсько-
татарському телеканалі ATR 
(м. Київ) 

Релігійна терпимість в політиці 
Кримського ханства 

Купрієць  
Ірина Дмитрівна, 
головний зберігач фондів 
(завідувач науково-фондового 
відділу) НЗСК (м. Київ) 

До історії формування 
«кримських колекцій» фондового 
зібрання Національного 
заповідника «Софія Київська» 

Охріменко  
Олександр Святославович, 
к.і.н., асистент кафедри історії 
стародавнього світу та 
середніх віків КНУ  імені Тараса 
Шевченка (м. Київ) 

Крим на портолані Граціозо 
Бенінкаси XV ст. (з колекції 
Інституту рукопису  
НБУ ім. В.І. Вернадського) 

Палажченко  
Світлана Михайлівна,  
м.н.с. сектору обліку науково-
фондового відділу НЗСК (м. Київ) 

Проекти 1970–1980-х рр. архітектора 
Є.І. Лопушинської щодо реставрації 
пам’яток Судацької фортеці (за 
матеріалами колекції архітектурної 
графіки з фондового зібрання 
Національного заповідника 
«Софія Київська») 



 9 

Секція 2 

 
ВІЗАНТІЯ – КРИМ – РУСЬ – УКРАЇНА: ЗВ’ЯЗКИ І КУЛЬТУРНІ 

КОНТАКТИ (ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ) 
 

Головуючі: 

к.і.н. Костючок Олександр Васильович 
к.і.н. Верещагіна Надія В’ячеславівна 

 
Нетудихаткін  
Ігор Анатолійович,  
к.і.н., завідувач сектору «Музей 
«Андріївська церква» НЗСК 
(м. Київ) 

Життя та смерть Київського 
митрополита Сильвестра Косова: 
особливості резиденції 
архіпастиря та загадка його 
поховання у Святій Софії 

Абрамова  
Ірина Валентинівна, 
завідувач сектору «Музей 
«Будинок митрополита» відділу 
«Софійський музей» НЗСК 
(м. Київ) 

До питання датування Києво-
Софійського митрополичого 
будинку 

Шакула  
Світлана Володимирівна, 
с.н.с. науково-фондового 
відділу НЗСК 
(м. Київ) 

Софія Київська у творах 
декоративної кераміки  
(за матеріалами фондового 
зібрання Національного 
заповідника «Софія Київська») 

Костючок  
Олександр Васильович,  
к.і.н., пров.н.с. сектору 
комплексних наукових досліджень 
пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК (м. Київ) 

Софійський собор ХІ ст. у Києві в 
радянській історіографії кінця 
1930-х – початку 1950-х рр. 

Рясная  
Тамара Миколаївна,  
завідувач сектору науково-
методичної роботи науково-
дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК (м. Київ) 

Роботи іконописця Макара 
Пєшехонова над фресками 
Христологічного циклу Софії 
Київської 
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Вільчинська  
Ірина Миколаївна, 
с.н.с. сектору науково-
методичної роботи науково-
дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК (м. Київ) 

Образи святих жон в олійному 
живописі на західній арці 
центральної нави Софії Київської 

Верещагіна  
Надія В’ячеславівна,  
к.і.н., доцент 
ОНУ ім. І.І. Мечникова 
(м. Одеса) 

Культ святих  
у Кирило-Мефодіївській духовній 
спадщині 

Багро 
Сергій Олександрович, 
c.н.с. науково-фондового відділу 
НЗСК (м. Київ) 

Огляд нових документів з архіву 
архітектора М.В. Холостенка 
стосовно досліджень Кирилівсь-
кої церкви (за матеріалами 
фондового зібрання) 

Борисов 
Денис Вадимович,  
н.с. сектору комплексних 
наукових досліджень пам'яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут «Свята 
Софія» НЗСК (м. Київ) 

Економічне правління 
Софійського Архієрейського дому 
наприкінці XVIII ст. 

Бобровський  
Тимур Анатолійович,  
к.і.н., м.н.с. сектору комплексних 
наукових досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут «Свята 
Софія» НЗСК (м. Київ) 

«Микола Мокрий»: з історії 
найдавнішого чудотворного 
образу Софії Київської 
 

Грищенко  
Тетяна Рубілівна,  
к.і.н., с.н.с., завідувач сектору 
архівів Інституту історії 
аграрної науки, освіти та 
техніки ННСГБ НААН України 
(м. Київ)  

Софія Київська в історії розбудови 
сільськогосподарського вченого 
комітету України 
 

Пашкевич  
Галина Олександрівна,  
д.біолог.н. 
(м. Київ)   

Палеоботанічні знахідки на 
території монастирів України 
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Секція 3 

 
ПАМ’ЯТКООХОРОННА 

ТА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.  
ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Головуючі: 

к.т.н. Баркова Ольга Валентинівна 
 Ніщук Лариса Олексіївна 

  
Баркова  
Ольга Валентинівна,  
к.т.н., н.с. УкрІНТЕІ, н.с. 
Національного центру «Мала 
академія наук України», 
заступник голови технічного 
комітету стандартизації 
України «Інформація і 
документація», заступник 
директора з розвитку ІКТ 
Спеціалізованого Центру БАЛІ, 
керівник заходів «Оцифроване 
надбання, фахівець  ІКТ та 
цифрових технологій (м. Київ) 

Застосування цифрових 
технологій в процесах охорони  
та реставрації пам’яток 

Іванченко  
Леся Антонівна,  
к.і.н., пров.н.с. Музею книги і 
друкарства (м. Київ) 

Стан збереження, проблеми 
охорони та реставрації пам’яток  
у провінціях України: архітектурна 
спадщина ХVIIІ–ХІХ ст. у селі 
Дубовичі (Кролевецький р-н, 
Сумська обл.) 

Молочкова  
Надія Миколаївна, 
к.т.н., пров.н.с. науково-
дослідного відділу охорони 
пам’яток архітектури НЗСК 
(м. Київ) 
Ніщук  
Лариса Олексіївна, 
с.н.с. науково-дослідного відділу 
охорони пам’яток архітектури 
НЗСК (м. Київ) 

Техногенне навантаження на 
ансамбль споруд Софійського 
собору від масових заходів, які 
проводяться на Софійській площі 
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Остапчук  
Анатолій Миколайович, 
завідувач реставраційної 
майстерні «Науково-
реставраційна майстерня» 
НЗСК, художник-реставратор 
вищої кваліфікаційної категорії, 
заслужений художник України 
(м. Київ) 
Мінько  
Віктор Іванович, 
художник-реставратор вищої 
кваліфікаційної категорії (м. Київ) 
Яковенко  
Іван Васильович, 
художник-реставратор (м. Київ) 
Мироненко  
Володимир Львович, 
художник-реставратор (м. Київ) 

Реставрації ікон з іконостасу 
Андріївської церкви Києва  
2017–2018 рр.  

Капоріков  
Дорат Лірійович, 
художник-реставратор  
І категорії реставраційної 
майстерні «Науково-
реставраційна майстерня» 
НЗСК, художник-реставратор  
І кваліфікаційної категорії  
(м. Київ)   

Реставрація південної вежі 
Софійського собору  
у 2016–2017 рр. 

Кондратюк 
Тетяна Олексіївна, 
к.біол.н., с.н.с. ННЦ «Інститут 
біології та медицини»  
КНУ імені Тараса Шевченка 
(м. Київ) 

Мікробіологічний моніторинг 
як ефективна складова 
в збереженні настінного живопису 
пам’яток історії та культури 

Гуцуляк  
Роман Борисович,  
к.хім.н., завідувач сектору 
«Музей «Золоті ворота» відділу 
«Софійський музей» НЗСК 
(м. Київ) 

Будівельні матеріали та технології 
Києва Х–ХІІ ст. 
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Кондратюк 
Тетяна Олексіївна, 
к.біол.н., с.н.с. ННЦ «Інститут 
біології та медицини»  
КНУ імені Тараса Шевченка 
(м. Київ) 

Мікроорганізми-пошкоджувачі 
настінного живопису, будівельних 
матеріалів пам’яток архітектури  
та заходи, спрямовані  
на збереження національного 
надбання 

Комаренко  
Олена Іванівна, 
завідувач наукового відділу 
кліматології ННДРЦУ (м. Київ) 
Молочкова  
Надія Миколаївна, 
к.т.н., с.н.с., пров.н.с. науково-
дослідного відділу охорони пам’яток 
архітектури НЗСК (м. Київ) 
Ніщук  
Лариса Олексіївна, 
с.н.с. науково-дослідного відділу 
охорони пам’яток архітектури 
НЗСК (м. Київ) 

Оптимізація мікроклімату  
в музейних приміщеннях 

Черевко  
Ірина Анатоліївна,  
к.геол.н., завідувач наукового 
сектору моніторингу нерухомих 
пам’яток НКПІКЗ (м. Київ) 
Літвінчук  
Дмитро Валерійович,  
к. геол.н., м.н.с. сектору 
моніторингу нерухомих пам’яток 
НКПІКЗ (м. Київ)  
Головатенко  
Юлія Георгіївна, 
к.геол.н., с.н.с. сектору 
моніторингу нерухомих пам’яток 
НКПІКЗ (м. Київ) 

Вплив природних та техногенних 
факторів на технічний стан 
конструкцій підземних пам’яток 
 (у контексті їх збереження) 

Преловська 
Ірина Миколаївна, 
д.і.н., с.н.с.  
ІУАД ім. М.С. Грушевського НАН 
України; д.церк-іст.н., професор 
КПБА УПЦ КП (м. Київ) 

Документальні джерела до 
вивчення кримознавчої                      
спадщини українських вчених 
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28 вересня 
 

09.00 – 17.30 Секційні засідання 
13.00 – 14.00 Обідня перерва 

 

Секція 1 

АРХЕОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ СУДАКА, КРИМУ,  
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я, РУСИ-УКРАЇНИ З НАЙДАВНІШИХ 

ЧАСІВ 

Головуючі: 

к.і.н. Гордієнко Дмитро Сергійович 
Гайдук Вячеслав Михайлович 

 
Рахно 
Костянтин Юрійович, 
д.і.н., с.н.с. Національного музею-
заповідника українського 
гончарства, м.н.с. Інституту 
керамології – відділення 
Інституту народознавства НАН 
України (c. Опішня, Полтавська 
обл.) 

Вступ до етногенезу чи 
квазіетнологічна побудова? 
З нагоди монографії Леонтія 
Войтовича 

Бобровський  
Тимур Анатолійович,  
к.і.н., м.н.с. сектору комплексних 
досліджень пам’яток заповідника 
науково-дослідного відділу 
«Інститут «Свята Софія» НЗСК 
(м. Київ) 
Стрихар  
Максим Миколайович,  
художник-реставратор  
І категорії реставраційної 
майстерні «Науково-
реставраційна майстерня» 
НЗСК, художник-реставратор 
І кваліфікаційної категорії 
(м. Київ) 

Попередні результати 
спелео-археологічних досліджень 
2018 р. у садибі Софійського 
собору у м. Києві 
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Савицький  
Володимир Миколайович,  
с.н.с. сектору комплексних дослід-
жень пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК (м. Київ) 
Бірюліна  
Олена Андріївна, 
завідувач Музею історії Луцького 
братства (відділу Волинського 
краєзнавчого музею) (м. Луцьк) 

Середньовічні пірофілітові плити  
з Луцької Хрестовоздвиженської 
церкви XVII ст.  

Гайдук 
Вячеслав Михайлович, 
н.с. науково-фондового відділу 
НЗСК (м. Київ) 

До історії археологічних досліджень 
Софійського подвір’я у 1980-х рр. 
(деякі неопубліковані матеріали 
особистого архіву І.Ф. Тоцької з 
фондового зібрання Національного 
заповідника «Софія Київська») 

Опимах  
Оксана Григорівна, 
завідувач сектору обліку науково-
фондового відділу НЗСК (м. Київ) 

Срібні монети джучидських ханів 
Шадибека та Пулада в 
нумізматичній колекції фондового 
зібрання Національного 
заповідника «Софія Київська» 

Рахно  
Михайло Юрійович, 
к.філол.н., в.о. зав.кафедри 
англійської та німецької філології 
ПНПУ ім. В.Г. Короленка (м. Полтава)

Аланізми кримсько-готської мови 

Савицький  
Володимир Миколайович,  
с.н.с. сектору комплексних дослід-
жень пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК (м. Київ) 

Знахідки виробів із кольорових 
металів під час археологічних 
досліджень садиби Софії 
Київської у 2018 році  

Калініченко 
Віталій Андрійович, 
к. і. н., асистент кафедри історії 
стародавнього світу, середніх віків 
та музеєзнавства факультету 
історії, політології та міжнародних 
відносин Чернівецького 
національного університету імені 
Юрія Федьковича (м. Чернівці). 

Середньовічні кінські решми з 
центрально-східної Європи: 
зброєзнавчий аналіз 
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Секція 2 

ВІЗАНТІЯ – КРИМ – РУСЬ – УКРАЇНА: ЗВ’ЯЗКИ І КУЛЬТУРНІ 
КОНТАКТИ (ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ) 

Головуючі: 

к.і.н. Чигирик Інна Іванівна 
к.і.н. Нетудихаткін Ігор Анатолійович 

 

Кондратюк  
Аліна Юріївна, 
к. мистецтвознавства, начальник 
науково-дослідного відділу вивчення 
мистецької спадщини НКПІКЗ (м. Київ)

Тема мученицького подвигу в 
системі розписів церкви Спаса  
на Берестові  

Кузьмінський  
Іван Юрійович,  
к. мистецтвознавства, докторант
НМАУ ім. П.І. Чайковського (м. Київ) 

Музичні інструменти давньої 
України: від Античності до 
Пізнього Середньовіччя 

Нікітенко 
Мар’яна Михайлівна,  
к.і.н., пров.н.с. науково-дослідного 
відділу вивчення мистецької 
спадщини НКПІКЗ (м. Київ) 

Ідея смерті та воскресіння у 
сакральному просторі печер 
Києво-Печерської лаври 

Ластовська 
Оксана Леонідівна,  
к.і.н., с.н.с. сектору комплексних 
наукових досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут «Свята 
Софія» НЗСК (м. Київ) 

Золоті ворота та Софія Київська 
у науковій спадщині Михайла 
Грушевського 

Бабій Ольга Вікторівна, 
студентка IV курсу факультету 
історії, політології та міжнародних 
відносин Чернівецького націо-
нального університету імені 
Юрія Федьковича (м. Чернівці) 

Похід Романа Мстиславича на 
половців 1201-1202 рр. в 
рецепції Никити Хоніята 

Чигирик  
Інна Іванівна,  
к.і.н., пров.н.с. сектору 
комплексних наукових досліджень 
пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
«Свята Софія» НЗСК (м. Київ) 

Надгробки митрополитів Платона 
Городецького та Євгенія 
Болховітінова в соборі Св. Софії  
у Києві 
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Проніна 
Марина Володимирівна, 
с.н.с. сектору комплексних 
наукових досліджень пам’яток 
заповідника  науково-дослідного 
відділу «Інститут «Свята 
Софія» НЗСК (м. Київ) 

Клір Свято-Троїцької Кирилівської 
церкви у ХІХ – поч. ХХ ст. 

Марченко 
Ірина Миколаївна, 
н.с. сектору комплексних 
наукових досліджень пам’яток 
заповідника  науково-дослідного 
відділу «Інститут «Свята 
Софія» НЗСК (м. Київ) 

Рахункова книга А.В. Прахова  
з фондів ДНАББ 
ім. В.Г. Заболотного як джерело 
дослідження творчості художників 
ХІХ ст. в Кирилівській церкві 

Пахачук 
Юлія Миколаївна, 
м.н.с. сектору комплексних 
наукових досліджень пам'яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут «Свята 
Софія» НЗСК (м. Київ) 

Протоієрей Іван Скворцов: 
основні віхи діяльності 

Мазькова  
Тетяна Миколаївна, 
с.н.с. сектору комплексних 
наукових досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут «Свята 
Софія» НЗСК (м. Київ) 

Дослідник давньоруської 
архітектури Микола Холостенко 

Мосякіна  
Тіна Володимирівна, 
студентка 3 курсу кафедри 
культурології НаУКМА  (м. Київ) 

Гуманістична софіологія 
Климента Смолятича  
та Гільдеґарди Бінґенської: 
порівняльний аналіз у руслі 
тринітарної антропології 

 
 
 

 
17.30 – 17.45 Підведення підсумків конференції 

Трапезна, актова зала 
18.00 Урочисте закриття конференції 

 
 



 18 

Скорочені назви установ: 
ДНАББ ім. В.Г. Заболотного – Державна наукова архітектурно-
будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного  
Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН 
України – Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 
аграрних наук України 
ІІУ НАН України - Інститут історії України Національної академії наук 
України 
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 
ІУАД  ім. М.С. Грушевського НАН України -  Інститут української 
археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної 
академії наук України 
КДУ ім. К.Е. Ціолковського – Калузький державний університет 
імені К.Е. Ціолковського 
КНУ імені Тараса Шевченка – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 
КПБА УПЦ КП –  Київська православна богословська академія 
Української Православної Церкви Київського Патріархату 
НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська академія» 
НБУ ім. В.І. Вернадського – Національна бібліотека України 
імені В.І. Вернадського 
НЗСК – Національний заповідник «Софія Київська» 
НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник 
НМАУ ім. П.І. Чайковського – Національна музична академія України 
імені П.І. Чайковського  
НМУНДМ – Національний музей українського народного декоративного 
мистецтва 
ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр 
України 
ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка – 
Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова 
ПНПУ ім. В.Г. Короленка – Полтавський національний педагогічний 
університет імені В.Г. Короленка 
УкрІНТЕІ МОН України – Український  інститут науково-технічної 
експертизи та інформації Міністерства освіти і науки України 



З усіх питань звертатися  
до оргкомітету конференції: 

учений секретар 
Труш Ірина Володимирівна 

тел.: (044) 278 62 53, моб. тел.: (067) 871 42 34 



Національний заповідник 
«Софія Київська» 

вул. Володимирська, 24,  
м. Київ, 01001,  

Україна 
т/ф (044) 278-67-06 

https://st-sophia.org.ua/ 
sophia.kievska@gmail.com 
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