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Організаційний	комітет:	

Голова оргкомітету: 
Куковальська Н.М. 

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

Заступник голови 
оргкомітету: 
Корнієнко В.В. 

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

Секретар оргкомітету: 
Труш І.В. 

учений секретар, заслужений працівник 
культури України 

Члени оргкомітету: 

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

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

Кириленко В.В. перший заступник генерального директора  

Марголіна І.Є. завідувач сектору комплексних наукових 
досліджень памʼяток заповідника  
науково-дослідного відділу «Інститут 
“Свята Софія”», к.і.н., заслужений 
працівник культури України 

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

Панченко М.В. завідувач видавничого сектору науково-
дослідного відділу «Інститут “Свята Софія”» 

Петрачек К.Г. заступник генерального директора з 
культурно-просвітницької діяльності, 
заслужений працівник культури України 

Яринич С.В. 
 

завідувач відділу культурно-освітньої та 
експозиційної роботи 
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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 
Памʼяткоохоронна та реставраційна діяльність. 

Проблеми культурної політики 
Трапезна, актова зала 

 
 

2-а секція 
Історія культури, мистецтвознавство. Історія 

архітектури 
Адміністративний корпус, зала засідань 

 
 

3-я секція 
Історіографія, джерелознавство, археологія, 

музеєзнавство 
Будинок митрополита, зала засідань 
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19 вересня 
 

9.00–10.00 Реєстрація учасників 
Трапезна 

10.00–11.00 Відкриття конференції 
Трапезна 

Вступне слово-презентація 
генерального директора 

Національного заповідника «Софія Київська» 
Куковальської Нелі Михайлівни, 

заслуженого працівника культури України, 
дійсного члена Української академії архітектури 

Виступи почесних гостей: 

Папакін  
Георгій 
Володимирович 

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

Стріха  
Максим 
Віталійович 

Заступник міністра освіти і науки України, 
Президент Українського фізичного 
товариства; Віце-президент АН вищої 
школи України; Віце-президент Асоціації 
українських письменників, доктор фізико-
математичних наук 

Степовик  
Дмитро 
Власович 
 

Провідний науковий співробітник 
Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М.Т. Рильського 
НАН України; професор історії мистецтва 
Київської Православної Богословської 
Академії Православної Церкви України; 
професор історії культури Українського 
вільного університету в Мюнхені 
(Німеччина), доктор мистецтвознавства, 
доктор богословʼя, доктор філософії,  
професор 
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19 вересня  
 

11.00–13.00 Пленарне засідання 

Головуючі:  
д.і.н. Нікітенко Надія Миколаївна, 
д.і.н. Ульяновський Василь Іринархович 

Стромелюк  
Любов Василівна,  
к.і.н., провідний науковий 
співробітник  науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК (м. Київ)  

Національному 
заповіднику «Софія 
Київська»  85 років 

Марголіна  
Ірина Євгенівна,  
к.і.н., завідувач сектору 
комплексних наукових досліджень 
памʼяток заповідника  науково-
дослідного відділу «Інститут “Свята 
Софія”» НЗСК, заслужений 
працівник культури України 
(м. Київ) 

90-річчя музею 
«Кирилівська церква» 
 

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

Автографи Володимира 
Великого у Софії 
Київській 

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

Стара/нова загадка 
київської Кирилівської 
церкви: таємна ніша та 
знайдені в ній речі 
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Божко  
Сергій Олександрович, 
к.політ.н.,  
старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК 
(м. Київ) 

Києво-Софійський собор-
музей у міжнародній 
комунікації в радянський 
період 

Костючок  
Олександр Васильович, 
к.і.н., провідний науковий 
співробітник  
науково-дослідного відділу  
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК 
(м. Київ) 

 Державний 
архітектурно-історичний 
заповідник «Софійський 
музей» у системі Академії 
архітектури УРСР (1944-
1949 рр.) 

 
13.00–14.00 Обід 

 
 
 

14.00–18.00 Секційні засідання 

 
 

Секція 1 

ПАМʼЯТКООХОРОННА ТА РЕСТАВРАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Головуючі: 
к.хім.н. Гуцуляк Роман Борисович,  
к.т.н. Молочкова Надія Миколаївна 

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

Будівельні матеріали і 
технології Києва Х-ХІІ ст. 
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Гавриленко  
Марина Валентинівна, 
студентка 4-го курсу факультету 
біології КНУ імені Тараса Шевченка  
(м. Київ) 

Фоміна 
Марина Олександрівна, 
д.біолог.н., провідний науковий 
співробітник ІМВ НАН України 
(м. Київ) 

Динаміка біозабруднень 
повітря в Софійському 
соборі у березні-вересні 
2019 року 
 

Терновий 
Віталій Іванович, 
к.т.н., професор 
кафедри технології будівельного 
виробництва 
КНУБА (м. Київ) 
Уманець 
Ірина Михайлівна, 
к.т.н., доцент 
кафедри технології будівельного 
виробництва 
КНУБА (м. Київ) 

Перспективи 
впровадження 
вітчизняних сануючих 
штукатурок 

Черевко  
Ірина Анатоліївна, 
к.геолог.н., завідувач наукового 
сектору моніторингу нерухомих 
памʼяток НКПІКЗ (м. Київ) 

Мікроклімат печерних 
комплексів Києво-
Печерської лаври: 
чинники впливу та 
проблеми оптимізації 

Парацій 
Володимир Михайлович, 
завідувач науково-дослідного та 
музейно-просвітницького відділу 
ДІАЗ у м. Бережани  
(Тернопільська обл.) 

Вірменська церква 
Св. Григорія в 
Бережанах як обʼєкт 
памʼяткознавчих і 
памʼяткоохоронних 
ініціатив 
(ХІХ ст. – 1930-і рр.) 
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Луценко  
Вероніка Олександрівна, 
студентка 4 курсу факультету 
природничих наук НаУКМА (м. Київ) 
Поліщук  
Людмила Василівна,  
к.  біолог. н.,  старший науковий 
співробітник ІМВ  НАН України 
(м. Київ) 
Фоміна  
Марина Олександрівна,  
д. біолог. н., провідний науковий спів-
робітник ІМВ НАН України  (м. Київ) 

Ідентифікація штаму 
ксеротолерантних грибів, 
ізольованого із 
пошкоджених стін 
Софійського собору 
м. Києва 

Молочкова  
Надія Миколаївна, 
к.т.н., провідний науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу охорони памʼяток 
архітектури НЗСК (м. Київ) 

Ніщук  
Лариса Олексіївна, 
старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу охорони 
памʼяток архітектури НЗСК 
(м. Київ) 

Дослідження 
деформованого стану 
Кирилівської церкви 

Молочкова  
Надія Миколаївна, 
к.т.н., провідний науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу охорони памʼяток 
архітектури НЗСК (м. Київ) 

Ніщук  
Лариса Олексіївна, 
старший науковий співробітник 

 
 
 
 
 
 

Аспекти збереження 
памʼяток спільного 
користування 
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науково-дослідного відділу охорони 
памʼяток архітектури НЗСК 
(м. Київ) 

Комаренко 
Олена Іванівна, 
завідувач наукового відділу 
кліматології  ННДРЦУ 
МК України (м.Київ) 

на прикладі Андріївської 
церкви 
 

 
 

Секція 2 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО, 
ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ 

 
Головуючі: 
к.і.н. Марголіна Ірина Євгенівна, 
к. мистецтвознавства Кондратюк Аліна Юріївна 

Демчук  
Руслана Вікторівна, 
доктор культурології,  
доцент кафедри культурології  
НаУКМА (м. Київ) 

Сигнатура світла  у 
християнському храмі 

Фйольдварі  
Шандор  
(Földvári Sándor), 
dr. phil з філології Дебреценського 
Універсітету  (Debrecen University, 
Hungary) 
науковий співробітник, 
історик і теолог (богослов) 
(м. Дебрецен, Угорщина) 

Політична теолоґія Божої 
Матері в Київській Русі й 
в Угорському 
Королівстві – 
порівняльний аналіз 
культу Богородиці 
візантійського 
походження 
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Нікітенко  
Марʼяна Михайлівна, 
к.і.н., провідний науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу вивчення мистецької 
спадщини Києво-Печерської лаври 
НКПІКЗ  (м. Київ) 

Втілення ідеї Хреста у 
сакральному просторі 
Великої Печерської 
церкви  

Марголіна 
Ірина Євгенівна, 
к.і.н., завідувач сектору 
комплексних наукових досліджень 
памʼяток заповідника  науково-
дослідного відділу  
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК, 
заслужений працівник культури 
України (м. Київ) 

Парні святі у стінописі 
Кирилівської церкви 
Києва  

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

Розписи церкви Спаса на 
Берестові 40-х рр. XVII 
ст. як памʼятка 
поствізантійського 
мистецтва: стилістичні 
особливості 

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

Колористичні рішення  
Ф.-Б. Растреллі в 
інтерʼєрах Андріївської 
церкви: результати 
новітніх досліджень  

 
 

 

Секція 3 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, АРХЕОЛОГІЯ, 
МУЗЕЄЗНАВСТВО 
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Головуючі: 
к.і.н. Чигирик Інна Іванівна, 
Джанов Олександр Віталійович 

Корнієнко  
Вячеслав Васильович,  
д.і.н., старший науковий 
співробітник, заступник 
генерального директора з наукової 
роботи НЗСК (м. Київ) 

Епіграфічні памʼятки  на 
фрагментах фрескового 
тиньку з Борисоглібського 
собору Чернігова у фон-
довій збірці Національ-
ного заповідника «Софія 
Київська» 

Джанов 
Олександр Віталійович, 
старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”»  
НЗСК (м. Київ) 

Генуезька закладна 
плита  1467 року, 
знайдена у 2017 році в с. 
Шигони Самарської 
області (РФ) 

Чигирик  
Інна Іванівна,  
к.і.н., провідний науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК (м. Київ) 

Графічне джерело XIX ст. 
до історії святих мощей  
Софії Київської  

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

Фондова збірка 
Національного 
заповідника «Софія 
Київська»:  історія 
формування 

Багро 
Сергій Олександрович, 
к.і.н., старший науковий 
співробітник науково-фондового 
відділу НЗСК  
(м. Київ) 
 

Узагальнення М.В. 
Холостенка  про періоди-
зацію «древнерусскаго 
зодчества» (за матеріалами 
науково-фондового відділу 
Національного заповід-
ника «Софія Київська») 
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Марасіна  
Світлана Іванівна, 
старший науковий співробітник 
науково-фондового відділу НЗСК  
(м. Київ ) 
 

До історії створення та 
формування колекції 
«Фрагменти 
монументального 
живопису»  з фондів 
Національного 
заповідника «Софія 
Київська 

Березкін  
Олександр Павлович, 
завідувач виставки (пересувної) 
НКПІКЗ (м. Київ) 

Стосовно експертизи 
експонатів  із приватних 
колекцій  

Миронова  
Юлія Сергіївна, 
мистецтвознавець, експерт 
(м. Київ) 

Один із аспектів 
експертизи хрестів-
енколпіонів  

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

Феномен фальшивої 
монети на київських 
землях доби Гетьманщини 
(за матеріалами 
нумізматичної збірки 
Національного 
заповідника  «Софія 
Київська»)   

Гордієнко 
Дмитро Сергійович,  
к.і.н., провідний науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК, докторант ІУАД  
ім. М.С. Грушевського  
НАН України (м. Київ) 

Місцеблюститель 
Методій: московський 
агент чи церковний 
авантюрист  
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Шакула 
Світлана Володимирівна, 
старший науковий співробітник 
науково-фондового відділу НЗСК  
(м. Київ) 

Кахляні печі кінця ХІХ 
ст., створені на заводі 
Шапіро і Альперовича (з 
фондової колекції Націо-
нального заповідника 
«Софія Київська») 

Янченко  
Ліна Василівна,  
старший науковий співробітник  
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК 
(м. Київ) 

Музейна складова історії 
Андріївської церкви у  
другій половині ХХ ст.   

 
                                                                      

                                                                            20 вересня 
 

9.00-13.00 Секційні засідання 
Секція 1 

ПАМʼЯТКООХОРОННА ТА РЕСТАВРАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Головуючі: 
Остапчук Анатолій Миколайович, 
Абрамова Ірина Валентинівна 

Скоріков  
Олександр Анатолійович,  
директор КБ «Технопарк Меридіан» 
ГС «Український інженерний 
Легіон» (м. Київ) 
Палагін   
Олександр Васильович,     
академік НАН України, д.т.н., 
професор, ІК імені В.М. Глушкова 
НАН України (м. Київ) 

 
 
 
 
 
 
 
Підготовка міжнародної 
взаємодії наукових 
інститутів у реалізації  
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Збруцький  
Олександр Васильович, 
 д.т.н., професор, завідувач кафедри 
системи керування літальними 
апаратами, заслужений діяч 
науки і техніки України, лауреат 
Державних премій,  ІАТ КПІ імені 
Ігоря Сікорського (м. Київ) 

програми «Доступне 
середовище» із 
застосуванням 
алгоритмів машинного 
зору та доповненої 
реальності   
 
 

Саприкін  
Володимир Юрійович, 
провідний інженер ІГН  
НАН України (м. Київ) 
Скальський  
Олександр Сергійович, 
к.геол-мін.н., старший науковий 
співробітник ІГН НАН України 
(м. Київ) 
Молочкова  
Надія Миколаївна, 
к.т.н., провідний науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу охорони памʼяток 
архітектури НЗСК (м. Київ) 
Ніщук  
Лариса Олексіївна,  
старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу охорони 
памʼяток архітектури НЗСК 
(м. Київ) 

Режимні спостереження 
за рівнем ґрунтових вод 
на території ансамблю 
споруд Софійського 
собору  

Филипович  
Володимир Євгенович,  
к.геол.н., завідувач відділу 
аерокосмічних досліджень в 
геоекології  ЦАКДЗ ІГН  
НАН України (м. Київ) 
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Шевчук  
Руслан Миколайович, 
аспірант, інженер відділу 
аерокосмічних досліджень в 
геоекології  ЦАКДЗ ІГН НАН  
України (м. Київ) 
Ліщенко  
Людмила Павлівна,  
к.геол.н., с.н.с. відділу аерокосмічних 
досліджень в геоекології  ЦАКДЗ 
ІГН НАН України (м. Київ) 
Пазинич  
Наталія Вікторівна,  
к.геогр.н., с.н.с. відділу аерокосмічних 
досліджень в геоекології  ЦАКДЗ 
ІГН НАН України (м. Київ) 

Моніторинг літніх 
поверхневих температур 
в межах історико-
культурних заповідників 
Києва (Софія Київська та  
Києво-Печерська Лавра)  
за супутниковими 
даними 

Титаренко  
Володимир Анатолійович,  
к.т.н., старший науковий співро-
бітник, завідувач відділення дослід-
жень технічного стану будівель та 
споруд при небезпечних геологічних 
процесах  ДП НДІБК (м. Київ) 
Костецька  
Світлана Миколаївна,  
провідний інженер відділення дослід-
жень технічного стану будівель та 
споруд при небезпечних геологічних 
процесах ДП НДІБК (м. Київ)  
Косточка  
Єгор Геннадійович,   
науковий співробітник відділення 
досліджень технічного стану будівель 
та споруд при небезпечних геологіч-
них процесах ДП НДІБК (м. Київ) 

Геотехнічні аспекти 
реставрації з 
пристосуванням будівлі 
колишньої комендатури  
по вул. І. Мазепи, 1 в 
місті Києві 
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Остапчук 
Анатолій Миколайович,  
завідувач реставраційної 
майстерні «Науково-
реставраційна майстерня» НЗСК, 
реставратор вищої 
кваліфікаційної категорії, 
заслужений художник України  
(м. Київ) 
Капоріков  
Дорат Лірійович,  
художник-реставратор І категорії 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК (м. Київ) 
Колодницький  
Леонід Болеславович, 
художник-реставратор І категорії 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК (м. Київ) 
Федорук  
Олександра Вікторівна, 
художник-реставратор І категорії 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК (м. Київ) 

Реставрація 
монументального 
живопису південного  
трансепту та південної 
частини підкупольного 
простору Софійського 
собору в Києві у 2018 р. 

 

Секція 2 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. 
ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ 

Головуючі: 
д.філос.н. Остащук Іван Богданович, 
Рясная Тамара Миколаївна 
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Остащук 
Іван Богданович, 
професор, д.філос.н., професор 
кафедри богословʼя та 
релігієзнавства НПУ 
ім. М.П. Драгоманова (м. Київ) 

Рослинні орнаменти 
інтерʼєру Софійського 
собору  як вираження 
образу раю  

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

До питання атрибуції 
пізнішого живопису на 
північній частині 
княжого портрета Софії 
Київської  

Максимів  
Марʼяна Ігорівна, 
науковий співробітник відділу 
«Музей європейського мистецтва 
ХІХ – ХХІ ст.» ЛНГМ імені 
Бориса Возницького (м. Львів) 

Сакральне мистецтво  
Антіна Манастирського:  
художньо-стильові 
особливості  

Маричевська  
Оксана Миколаївна, 
старший науковий співробітник 
НХМУ (м. Київ) 

Сакральний живопис  
Якова Гніздовського  

Марченко  
Ірина Миколаївна,  
науковий співробітник науково-
дослідного відділу «Інститут 
“Свята Софія”» НЗСК (м. Київ) 

Художник Пилип Чирко – 
учасник науково-
практичних заходів, 
проваджених в Кирилів-
ській церкві в 1881 р. 

Пітатєлєва  
Олена Володимирівна, 
провідний науковий співробітник 
відділу вивчення мистецької 
спадщини Києво-Печерської лаври 
НКПІКЗ (м. Київ) 

«Портрети» святителів у  
стінопису лаврської 
Трапезної  
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Скоп 
Лев Андрійович, 
художник-реставратор 
музею «Дрогобиччина» 
(м. Дрогобич Львівської обл.) 

Ікона «Святі велико-
мучениці Варвара та 
Параскева» із Дрогобича  
як зразок стилістики  
Перемишльської 
художньої школи першої 
половини  XVI ст.   

Скоп 
Михайло Львович, 
адміністратор www.icon.org.ua  
(м. Львів) 

Семіотика елементів  
українських ікон  «Спас 
Нерукотворний»  XV – 
XVI ст. 

Мосякіна 
Тіна Володимирівна, 
студентка 4 курсу кафедри 
культурології НаУКМА (м. Київ) 

Естетичні виміри ідеї 
софійності у сакральному 
просторі Софії Київської  

 
 
 

Секція 3 
 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, АРХЕОЛОГІЯ, 
МУЗЕЄЗНАВСТВО 

 
Головуючі: 
к.і.н. Костючок Олександр Васильович, 
к.і.н. Ластовська Оксана Леонідівна 

Ластовська  
Оксана Леонідівна, 
к.і.н., провідний науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК (м. Київ) 

Духовенство початку ХІХ ст.  
у щоденнику Серапіона 
Александровського 
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Підвойний 
Володимир Миколайович,  
к. філол. наук, доцент, старший 
науковий співробітник НБУВ 
(м. Київ) 

Свята Софія Константи-
нопольська в мандрів-
ному дискурсі ХІХ ст. (на 
матеріалах бібліотеки-
колекції А. Кримського) 

Заєць 
Олена Василівна,  
к.і.н., завідувач відділу 
бібліотечних зібрань та 
історичних колекцій 
НБУВ НАН України (м. Київ) 

Бібліотека протоієрея 
Києво-Софійського 
собору Петра 
Лебединцева – зразок 
книжкової культури 
другої половини ХІХ ст. 

Прокопʼюк 
Оксана Борисівна, 
к.і.н., провідний науковий 
співробітник НКПІКЗ (м. Київ) 

Соціальний склад 
вкладників Софійського 
кафедрального монастиря 
та Києво-Печерської лаври 
за ризничими описами 

Проніна  
Марина Володимирівна,   
старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”»  
НЗСК (м. Київ) 

Штрихи до колективного 
портрету духовенства 
Кирилівської церкви у 
ХІХ – початку ХХ ст. 

Мазькова 
Тетяна Миколаївна, 
старший науковий співробітник  
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК 
(м. Київ) 

Дослідниця Золотих 
воріт у Києві Олена 
Дмитрівна Корж  
(до 110-річчя від дня 
народження) 

Сінкевич  
Наталія Олександрівна,  
к.і.н., науковий співробітник 
дослідницького проекту «Релігійне 
знання у ранньомодерній Європі. 
800 - 1800 рр.» при Тюбінгенському 
університеті (м. Тюбінген, ФРН) 

Культ святих у Софії 
Київській в процесі 
конструювання традицій 
Київської митрополії 



21 
 

13.00 – 14.00 Обід 
 
 

14.00 – 17.30 Секційні засідання 

Секція 1 

ПАМʼЯТКООХОРОННА ТА РЕСТАВРАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ. ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Головуючі: 
Остапчук Анатолій Миколайович, 
Абрамова Ірина Валентинівна 

Шамраєва  
Амелія Маріанівна, 
мистецтвознавець  
(м. Київ) 

Історичний огляд 
забудови та формування 
території «Софії Київської» 
як «митрополії Київської» 
за картографічними і 
документальними мате-
ріалами (кінець Х – 
початок ХХ ст.) 

Абрамова  
Ірина Валентинівна,  
завідувач сектору «Музей «Будинок 
митрополита» відділу «Софійський 
музей» НЗСК (м. Київ) 
Кириленко  
Вадим Вікторович, 
перший заступник генерального 
директора НЗСК (м. Київ) 

Нова кругла піч в 
інтерʼєрі Будинку 
митрополита 

Козлова  
Наталія Вікторівна, 
к. архітектури, доцент кафедри 
основ архітектури та архітектур-
ного проектування КНУБА  (м. Київ) 

Церква початку ХХ ст. 
(1914 р.)  в Пріцьках 
Миронівського району 
Київської області 
(польовий щоденник) 
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Палажченко  
Світлана Михайлівна, 
молодший науковий співробітник 
науково-фондового відділу НЗСК  
(м. Київ) 

Київські проекти 
архітектора  
В.М. Рикова 

Шамраєва  
Амелія Маріанівна, 
мистецтвознавець 
(м. Київ) 

До історії заснування в 
Україні першого 
художнього закладу – 
Української академії 
мистецтва (за новітніми 
дослідженнями) 

Отченашко 
Віталій Федорович, 
заслужений архітектор України 
(м. Київ) 

Первісна мурована 
дзвонниця Софії 
Київської 

------------------------ 
Софія Київська та Софія 
Новгородська – порівняль-
на характеристика 
обмірно-просторової 
композиції 

 
Секція 2 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО. 
ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ 

Головуючі: 
к.і.н. Нетудихаткін Ігор Анатолійович, 
Вільчинська Ірина Миколаївна  

Терещенко 
Олександр Вікторович, 
старший науковий співробітник 
НУЧК ім. Т.Г. Шевченка  
(м. Чернігів) 

До питання про малюнок-
зображення Вознесенсько-
го собору Вознесенського 
Печерського монастиря з 
колекції Ф.-В. фон 
Бергхольця 
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Вільчинська  
Ірина Миколаївна, 
старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК 
(м. Київ) 

Київський історичний 
контекст  
у живописі ХІХ ст.  
Софії Київської 

Комарницький  
Андрій Степанович, 
к. мистецтвознавства, 
викладач студії іконопису, 
співголова іконописної майстерні 
«Алімпій» 
(м. Львів) 

Богоматір як Діва-Захисниця 
у сакральному просторі 
храмів Руси-України ХІ ст. 

Сергій  
Олена Сергіївна, 
старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу вивчення 
мистецької спадщини Києво-
Печерської лаври НКПІКЗ 
(м. Київ) 

Культові предмети у 
літургійному обряді 
православної церкви. 
Символіка. Іконографія. 
(за матеріалами колекції 
Національного Києво-
Печерського історико-
культурного 
заповідника) 

Думан  
Тетяна Михайлівна, 
завідуюча інформаційно-
видавничого відділу музею 
«Дрогобиччина» 
(м. Дрогобич) 

Особливості ікони 
«Воздвиження Чесного 
Хреста» початку XVI ст.  
із Дрогобича. Іконогра-
фічний, стилістичний та 
палеографічний аналіз 
твору. 

Дмитренко 
Наталія Віталіївна, 
аспірант кафедри теорії та 
історії мистецтва НАОМА 
(м. Київ) 

Місце сюжету «Таємна 
вечеря» в монументальних 
оздобленнях візантійських 
храмів ХІІ– ХIV століть 
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Скворцова 
Ірина Миколаївна, 
к. мистецтвознавства, провідний 
науковий співробітник наукового 
відділу методичного та інформацій-
ного забезпечення судово-експертної 
діяльності Науково-практичного 
центру ДКСЕ Республіки Білорусь 
(м. Мінськ) 

Кунтушові пояси у 
літургічному вбранні з 
білоруських музейних 
колекцій 

Мiцкевич 
Анжелiка Георгiївна, 
к. біолог. наук, провідний науковий 
співробітник наукового відділу 
технічних та спеціальних досліджень 
Науково-практичного центру 
ДКСЕ Республіки Білорусь (м. Мінськ) 

До питання атрибуції 
поліського образу “Мати 
Божа Одигитрія” з фондів 
Національного художнього 
музею Республіки Білорусь 

Пітатєлєва  
Олена Володимирівна, 
провідний науковий співробітник 
відділу вивчення мистецької 
спадщини Києво-Печерської лаври 
НКПІКЗ (м. Київ) 
Литвиненко 
Ярослав Володимирович, 
к.і.н., старший науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу історії та археології 
НКПІКЗ (м. Київ) 

Нова атрибуція 
ктиторської фрески 
церкви Спаса на 
Берестові 
 

Григорʼєва 
Марина Віталіївна, 
фахівець 1 категорії відділу 
реклами та брендингу центру 
звʼязків із громадськістю ХНУ 
ім. В.Н. Каразіна (м. Харків) 

Свято-Покровський собор  
міста Харкова як памʼятка  
козацького бароко 
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Шашкова 
Агнета Олександрівна, 
аспірант 2 року навчання при 
факультеті теорії та історії 
мистецтв НАОМА  
(м. Київ) 

Авторські правки як 
особливість періоду 
творчості І.С. Їжакевича 
1943-1945 рр.  
(Покровський храм на 
Пріорці)  

 
 
 

Секція 3 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, 
АРХЕОЛОГІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО 

Головуючі:  
Борисов Денис Володимирович, 
Савицький Володимир Миколайович 

Борисов  
Денис Вадимович,  
науковий співробітник  
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК (м. Київ) 

Упорядкування діяльності 
Економічного правління  
при Києво-Софійському 
Архієрейському домі в 
1800 р. 

Бобровський  
Тимур Анатолійович,  
к.і.н., старший науковий співро-
бітник науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК 
(м. Київ) 
Савицький 
Володимир Миколайович,  
старший науковий співробітник 
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК 
(м. Київ) 

Результати 
археологічних 
досліджень у садибі 
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Стрихар  
Максим Миколайович,  
художник-реставратор  
І категорії реставраційної 
майстерні «Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК 
(м. Київ) 

Софії Київської за 2018 – 
2019 рр. 

Парацій 
Володимир Михайлович, 
завідувач науково-дослідного та 
культурно-освітнього відділу 
ДІАЗ у м. Бережани  
(Тернопільська обл.) 

Археологічне вивчення 
Вірменської церкви 
Св. Григорія у Бережанах: 
первинні результати та 
визначення дослідниць-
ких перспектив 

Гайдук  
Вʼячеслав Михайлович, 
науковий співробітник науково-
фондового відділу НЗСК 
(м. Київ) 

Комплекс археологічних 
знахідок з розкопок 
І. Тоцької 1980 року 

Ясинецька  
Олена Андріївна, 
к.і.н., завідувач сектору 
міжнародного співробітництва 
НЗСК 
 (м. Київ) 

Фундаційна діяльність 
польсько-руських 
династичних пар ХІ ‒ 
ХІІ ст. у Польщі: 
генеалогічний та 
памʼяткознавчий аспекти 

Костюк  
Наталія Василівна, 
молодший науковий 
співробітник науково-дослідного 
сектору «Музей кобзарства» 
НІЕЗ «Переяслав»  
(м. Переяслав-Хмельницький 
Київської обл.) 

Відмінності у проявах 
української традиційної 
культури – кобзарства та 
новітнього модернового 
професійного мистецтва 
музикантів-бандуристів 
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Пахачук  
Юлія Миколаївна,  
молодший науковий співробітник  
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» НЗСК 
(м. Київ) 

Києво-Софійський собор 
на сторінках «Киевских 
епархиальных 
ведомостей» 1861-1870 рр. 

Коваленко  
Ірина Віталіївна, 
студентка 3 курсу  
інституту філології КНУ  
імені Тараса Шевченка 
(м. Київ) 

Софійський собор – краса, 
народжена з протесту  
(на матеріалі роману  
Павла Загребельного 
«Диво») 

 
 
 

17.30 – 17.45 Підведення підсумків конференції 
на секціях 

   
 
 
 

21 вересня 
(субота) 

 
 

1. Оглядова екскурсія Софійським собором  
2. Оглядова екскурсія Кирилівською церквою  
3. Оглядова екскурсія Золотими воротами 
4. Екскурсія «Анна Ярославна: екскурс в історію» - 

Брама Заборовського 
 
 

Запис на екскурсії здійснює 
учений секретар Заповідника 
Труш Ірина Володимирівна 

тел.: (067) 871 42 34 
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Скорочені назви установ: 

ДІАЗ у м. Бережани – Державний історико-архітектурний 
заповідник у м. Бережани (Тернопільська обл.) 

ДКСЕ Республіки Білорусь – Державний комітет судових 
експертиз Республіки Білорусь 

ДП НДІБК – Державне підприємство «Державний науково-
дослідний інститут будівельних конструкцій» 

ЦАКДЗ ІГН НАН України – Державна установа «Науковий 
Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 
наук Національної академії наук України»  

ІАТ КПІ імені Ігоря Сікорського – Інститут аерокосмічних 
технологій Київського політехнічного інституту імені Ігоря 
Сікорського 

ІГН НАН України  – Інститут геологічних наук Національної 
академії наук України  

ІК НАНУ – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

ІМВ НАН України – Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України 

ІУАД ім. М.С. Грушевського НАНУ – Інститут української 
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 
Національної академії наук України 

КНМЦ – Київський науково-методичний центр по охороні, 
реставрації та використанню памʼяток історії, культури і 
заповідних територій 

КНУБА – Київський національний університет будівництва і 
архітектури 

КНУ імені Тараса Шевченка – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 

КПЛ – Києво-Печерська лавра 
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ЛНГМ імені Бориса Возницького – Львівська національна 
галерея мистецтв імені Бориса Возницького 

НАОМА – Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури 

НаУКМА – Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 

НБУВ НАН України – Національна бібліотека України 
ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України 

НЗСК – Національний заповідник «Софія Київська» 

НІЕЗ «Переяслав» – Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав» 

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-
культурний заповідник 

ННДРЦ МК України – Національний науково-дослідний 
реставраційний центр Міністерства культури України  

НПУ ім. М.П. Драгоманова – Національний педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова 

НУЧК ім. Т.Г. Шевченка – Національний університет 
«Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка 

НХМУ – Національний  художній музей України 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна – Харківський національний 
університет  ім. В.Н. Каразіна 
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Програма конференції 

19 вересня 

09.00–10.00 Реєстрація учасників конференції 
Трапезна, актова зала 

10.00–11.00 Відкриття конференції 
Трапезна, актова зала 

11.00–13.00 Пленарне засідання 
Трапезна, актова зала 

13.00–14.00 Перерва на обід 

14.00–17.00 Секційні засідання 

20 вересня 

 9.00–13.00 Секційні засідання  

13.00–14.00 Перерва на обід 

14.00–17.30 Секційні засідання 

17.30–17.45 
Підведення підсумків конференції  
(по секціях)  

21 вересня  

Протягом 
роботи 
конференції 
можна 
здійснити 
запис на 
екскурсії, які 
відбудуться 21 
вересня об 
11.00 

1. Оглядова екскурсія Софійським собором;  
2. Оглядова екскурсія Кирилівською церквою;  
3. Оглядова екскурсія Золотими воротами; 
4. Екскурсія «Анна Ярославна: екскурс в 
історію» - Брама Заборовського 
5. Екскурсія музеєм «Будинок митрополита» 

Запис на екскурсії здійснює  
учений секретар Заповідника 
Труш Ірина Володимирівна 

тел. (067) 871 42 34 
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З питань роботи конференції звертатися 
до ученого секретаря Заповідника 

Труш Ірини Володимирівни 
моб. тел. (067) 871 42 34 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Україна 
т/ф: (044) 278-67-06 

https://st-sophia.org.ua/uk/ 
e-mail: office@st-sophia.org.ua 
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