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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Голова 
оргкомітету: 

 
Куковальська Н. М. 

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

Заступник 
голови 
оргкомітету: 

 
 
Корнієнко В. В. 

 
 
заступник генерального 
директора з наукової 
роботи НЗСК, д-р іст. наук 

Секретар 
оргкомітету: 

 
Труш І. В. 

 
учений секретар НЗСК, 
заслужений працівник 
культури України 

 
Члени оргкомітету: 

 Абрамова І. В. завідувач сектору «Музей 
«Будинок митрополита» 
відділу «Софійський музей» 
НЗСК, член УНК 
ІКОМОС 

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

 Кириленко В. В. перший заступник 
генерального директора 
НЗСК, член УНК 
ІКОМОС 
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 Марголіна І. Є. завідувач сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-
дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК, канд. іст. наук, 
заслужений працівник 
культури України  

 Нікітенко Н. М. завідувач науково-
дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК, д-р іст. наук, 
професор, заслужений 
працівник культури 
України  

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

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

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

 
 

Доповіді – до 20 хв. 

Повідомлення – до 10 хв. 

Виступ в обговоренні – до 3 хв. 

 
 

Відкриття конференції і пленарне засідання 
Трапезна, актова зала 

 
 

1-а секція 
Пам’яткоохоронна і 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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24 вересня  
 

9.00–10.00 Реєстрація учасників 
Трапезна, актова зала 

10.00–11.00 Відкриття конференції 
Трапезна, актова зала 

11.00–13.00 Пленарне засідання 
 

Головуючі: 
д-р іст. наук Нікітенко Надія Миколаївна, 
д-р іст. наук Преловська Ірина Миколаївна 

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

 Вітальна промова 

Тимкович  
Василь Юрійович,  
канд. техн. наук, в.о. директора 
Інституту 
«УкрНДІпроектреставрація», 
член УНК ІКОМОС (м. Київ), 

Гончарова  
Катерина Володимирівна, 
канд. іст. наук, член УНК 
ІКОМОС (м. Київ) 

Реанімація ідентичності: 
реставраційна спадщина 
Є. І. Лопушинської 

Нікітенко  
Надія Миколаївна,  
д-р іст. наук, проф., 
зав. науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК, заслужений працівник 
культури України (м. Київ) 

Володимир Великий на 
фресках Софії Київської  
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Преловська 
Ірина Миколаївна,  
д-р іст. наук, старший науковий 
співробітник відділу джерело-
знавства новітньої історії 
України ІУАД ім. М. С. Грушев-
ського НАН України; д-р церк.-іст. 
наук, проф. КПБА ПЦУ (м. Київ) 

Об’єднавчий Православний 
Церковний Собор 
Православної Церкви 
України 15 грудня 2018 р. в 
контексті відновлення 
відносин між 
Константинополем і Києвом 

Ульяновський  
Василь Іринархович, 
д-р іст. наук, проф. 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 

Корнієнко  
Вячеслав Васильович,  
д-р іст. наук, заступник 
генерального директора з 
наукової роботи НЗСК (м. Київ) 

Графіті Кирилівської церкви 
ХІІ–XVIII ст.: деякі підсумки 
дослідження 2019–2020 рр. 

Марголіна  
Ірина Євгенівна,  
канд. іст. наук, зав. сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» НЗСК, заслужений 
працівник культури України 
(м. Київ) 

Сакруми у стінах 
Кирилівського храму ХІІ ст. 

 
 
 

13.00–14.00: перерва 
 
 

14.00–18.00: секційні засідання 
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Секція 1 

ПАМ’ЯТКООХОРОННА  
І РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.  

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

Головуючі: 
канд. хім. наук Гуцуляк Роман Борисович, 

канд. техн. наук Молочкова Надія Миколаївна 

Яшний 
Денис Володимирович,  
канд. іст. наук, провідний 
науковий співробітник науково-
дослідного відділу вивчення 
мистецької спадщини Києво-
Печерської лаври НКПІКЗ (м. Київ) 

Музей «Судацька фортеця» у 
2014–2020 рр.: наслідки і 
загрози 

Цяук  
Лариса Ігорівна,  
головний архітектор Інституту 
«УкрНДІпроектреставрація»,  
член УНК ІКОМОС (м. Київ), 
Гончарова  
Катерина Володимирівна, 
канд. іст. наук, член УНК 
ІКОМОС (м. Київ), 

Самойленко  
Ольга Георгіївна,  
архітектор, член УНК ІКОМОС 
(м. Київ) 

Крим в авторських проєктах 
реставрації Євгенії 
Лопушинської  

Бобровський  
Тимур Анатолійович,  
канд. іст. наук, старший 
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» НЗСК (м. Київ) 

Об’єкт Світової спадщини 
«Стародавнє місто Херсонес 
Таврійський та його хора»: 
старі й нові фактори ризику  



 8 

Гуцуляк  
Роман Борисович,  
канд. хім. наук, зав. сектору 
«Музей “Золоті ворота”» відділу 
«Софіський музей» НЗСК, 
член УНК ІКОМОС (м. Київ),  

Хоменко 
Володимир Михайлович,  
канд. геол.-мін. наук, провідний 
науковий співробітник 
Інституту геохімії, мінералогії 
та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка НАН України 
(м. Київ),  

Шевченко  
Наталія Олександрівна, 
провідний інженер  
науково-дослідного відділу 
охорони пам’яток архітектури 
НЗСК (м. Київ), 

Косоруков  
Олександр Олександрович, 
канд. хім. наук, старший 
науковий співробітник 
Інституту геохімії, мінералогії 
та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка НАН України 
(м. Київ)  

Комплексні дослідження 
мінерального складу 
мозаїчних і фрескових 
розчинів стін південного 
крила трансепта Софійського 
собору  

Шевчук 
Вадим Ростиславович, 
художник-реставратор 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК (м. Київ) 

Зондажні дослідження 
скульптурної групи 
«Голгофа», виконані під час 
реставрації іконостаса 
Андріївської церкви у 2020 р. 



 9 

Гуцуляк  
Роман Борисович,  
канд. хім. наук, зав. сектору 
«Музей «Золоті ворота» відділу 
«Софійський музей» НЗСК, 
член УНК ІКОМОС (м. Київ), 

Андріанова 
Олена Борисівна, 
канд. хім. наук, директор 
ТОВ «Бюро науково-технічної 
експертизи «АРТ-ЛАБ» 
(м. Київ),  

Шевченко 
Наталія Олександрівна, 
провідний інженер  
науково-дослідного відділу 
охорони пам’яток архітектури 
НЗСК (м. Київ),  

Біскулова 
Світлана Олександрівна, 
канд. хім. наук, 
ТОВ «Бюро науково-технічної 
експертизи «АРТ-ЛАБ» 
(м. Київ) 

Науково-технологічні 
дослідження фарбових шарів 
та основ настінного живопису 
на південній стіні головного 
трансепта Софійського собору 
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Секція 2 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО.  
ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ 

 
Головуючі: 

канд. іст. наук Марголіна Ірина Євгенівна, 
канд. мистецтвознавства Кондратюк Аліна Юріївна 

 
Алфьоров 
Олександр Анатолійович, 
канд. іст. наук, науковий 
співробітник сектору 
генеалогічних та геральдичних 
досліджень відділу спеціальних 
галузей історичної науки та 
електронних інформаційних 
ресурсів Інституту історії 
України НАН України (м. Київ) 

Печатка Ярослава Мудрого: 
зображення князя, титул та 
іконографія 

Кондратюк 
Аліна Юріївна, 
канд. мист., начальник науково-
дослідного відділу вивчення 
мистецької спадщини Києво-
Печерської лаври НКПІКЗ (м. Київ) 

Давньоруська фреска церкви 
Спаса на Берестові. До 
питання іконографії й 
іконології 

Нікітенко  
Мар’яна Михайлівна, 
канд. іст. наук, провідний 
науковий співробітник науково-
дослідного відділу вивчення 
мистецької спадщини Києво-
Печерської лаври НКПІКЗ (м. Київ) 

Священні виміри Великої 
Печерської церкви крізь 
призму вчення ісихазму  

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

Про бароковий живопис 
ХVІІІ ст. в Софії Київській у 
контексті подій реставрації 
Ф. Солнцева 1843–1853 рр.  
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Стромилюк  
Любов Василівна, 
канд. іст. наук, провідний 
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових досліджень 
пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
“Свята Софія”» НЗСК (м. Київ) 

Реставрація Брами 
Заборовського під 
керівництвом Я. Штейнберга 
1946-1947, 1954 роки: 
джерелознавчий аналіз  

Нетудихаткін  
Ігор Анатолійович,  
канд. іст. наук, зав. сектору 
«Музей “Андріївська церква”» 
НЗСК (м. Київ) 

Еволюція вхідної групи 
Андріївської церкви: 
історична ретроспектива 

Вільчинська  
Ірина Миколаївна, 
старший науковий співробітник 
сектору науково-методичної 
роботи науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» НЗСК (м. Київ) 

Образи святих воїнів у 
олійному живописі ХІХ ст. 
Софії Київської 

Янченко 
Ліна Василівна,  
старший науковий співробітник 
сектору комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» НЗСК (м. Київ) 

Фотонегативний фонд 
Національного заповідника 
«Софія Київська» як джерело 
дослідження оздоблення 
інтер’єру Андріївської церкви 
у другій половині ХХ ст.  

Сінкевич 
Наталія Олександрівна,  
канд. іст. наук, науковий 
співробітник дослідницького 
проєкту «Релігійне знання в 
ранньомодерній Європі. 
800–1800 рр.» при 
Тюбінгенському університеті 
(м. Тюбінген, ФРН) 

Візантійські автори в 
бібліотеці Києво-Софійського 
монастиря XVIII ст.  
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Секція 3 
 

  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, АРХЕОЛОГІЯ, 
МУЗЕЄЗНАВСТВО 

 
Головуючі: 

канд. іст. наук Костючок Олександр Васильович, 
Джанов Олександр Віталійович 

Джанов 
Олександр Віталійович, 
старший науковий співробітник 
сектору комплексних наукових 
досліджень пам’яток заповідника 
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК (м. Київ) 

Нелегкий шлях до трону. 
Боротьба за владу султана 
Менглі-Ґірея (1466–1468) 

Мокроусова 
Олена Георгіївна,  
канд. іст. наук., головний 
фахівець Київського науково-
методичного центру з охорони, 
реставрації та використання 
пам’яток історії, культури і 
заповідних територій (м. Київ) 

Кримський період життя 
українського архітектора 
Павла Голландського 
(1861–1939)  

Костючок  
Олександр Васильович, 
канд. іст. наук, провідний 
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових досліджень 
пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
“Свята Софія”» 
НЗСК (м. Київ)  

Еволюція образу настоятеля 
Софійського собору ХІ ст. в 
Києві: за матеріалами 
клірових відомостей ХІХ – 
початку ХХ ст.  
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Чигирик  
Інна Іванівна,  
канд. іст. наук, провідний 
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» НЗСК (м. Київ) 

«Король регентів» 
Я. Калішевський в історії 
Києво-Софійського собору  

Божко 
Сергій Олександрович, 
канд. політ. наук, старший 
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» (м. Київ) 

Софія Київська в 
міжнародних зв’язках 
Київської Русі в 
домонгольський період 

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

«Скарб Спендіарової» як 
нумізматичне джерело для 
вивчення торговельних 
зв’язків Криму (деякі аспекти 
взаємовідносин із 
середньовічною Європою) 

Нікітенко  
Михайло Михайлович, 
археолог (м. Київ) 

Деякі особливості технології 
влаштування давніх 
київських валів 

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

Цегла з виробничими 
клеймами заводів Київської 
губернії ХІХ – початку ХХ ст. 
(за фондовими матеріалами 
Національного заповідника 
«Софія Київська») 
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Марасіна  
Світлана Іванівна, 
старший науковий співробітник 
науково-фондового відділу НЗСК 
(м. Київ) 

Колекція фрагментів фресок 
Трьохсвятительської церкви 
ХІІ ст. у фондах 
Національного заповідника 
«Софія Київська» 

Мазькова  
Тетяна Миколаївна, 
старший науковий співробітник 
сектору комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» (м. Київ) 

Владислав Адольфович 
Обремський – дослідник 
Золотих воріт  

Векленко 
Віктор Олексійович,  
директор Громадського 
історико-етнографічного 
ставрографічного Музею Хреста 
(м. Дніпро) 

Запорозькі хрести Харківської 
області  
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25 вересня 
9.00–13.00 Секційні засідання 

Секція 1 

ПАМ’ЯТКООХОРОННА  
І РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.  

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 
Головуючі: 

канд. хім. наук Гуцуляк Роман Борисович, 
канд. техн. наук Молочкова Надія Миколаївна 

Остапчук  
Анатолій Миколайович,  
зав. реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК, художник-
реставратор вищої кваліфіка-
ційної категорії, заслужений 
художник України (м. Київ), 
Капоріков  
Дорат Лірійович, 
художник-реставратор І категорії 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК, художник-
реставратор вищої кваліфіка-
ційної категорії (м. Київ), 
Колодницький  
Леонід Болеславович, 
художник-реставратор 
І категорії реставраційної май-
стерні «Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК, художник-
реставратор І кваліфікаційної 
категорії (м. Київ), 

Федорук 
Олександра Вікторівна, 
художник-реставратор І категорії 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 

Реставраційні роботи в 
північно-західному 
компартименті хорів 
Кирилівської церкви у 2019 р. 
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майстерня» НЗСК, художник-
реставратор ІІ кваліфікаційної 
категорії (м. Київ) 

 

Остапчук  
Анатолій Миколайович,  
зав. реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК, художник-
реставратор вищої кваліфіка-
ційної категорії, заслужений 
художник України (м. Київ), 

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

Колодницький  
Леонід Болеславович, 
художник-реставратор І категорії 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК, художник-
реставратор І кваліфікаційної 
категорії (м. Київ),  

Федорук  
Олександра Вікторівна, 
художник-реставратор 
І категорії реставраційної май-
стерні «Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК, художник-
реставратор ІІ кваліфікаційної 
категорії (м. Київ) 

Шевчук  
Вадим Ростиславович, 
художник-реставратор 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК (м. Київ) 

Розкриття з-під тонувань і 
реставрація олійного 
живопису в західних 
компартиментах центральної 
нави Софії Київської у 2020 р. 



 17 

Остапчук  
Анатолій Миколайович,  
завідувач реставраційної май-
стерні «Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК, художник-
реставратор вищої кваліфіка-
ційної категорії, заслужений 
художник України (м. Київ), 

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

Колодницький  
Леонід Болеславович, 
художник-реставратор 
І категорії реставраційної май-
стерні «Науково-реставраційна 
майстерня» НЗСК, художник-
реставратор І кваліфікаційної 
категорії (м. Київ),  

Федорук  
Олександра Вікторівна, 
художник-реставратор І категорії 
реставраційної майстерні 
«Науково-реставраційна майстер-
ня» НЗСК, художник-реставратор 
ІІ кваліфікаційної категорії 
(м. Київ) 

Реставраційні роботи у 
приділі Св. Миколи Мокрого 
Софійського собору в Києві у 
2019 р.  
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Молочкова  
Надія Миколаївна, 
канд. техн. наук, провідний 
науковий співробітник науково-
дослідного відділу охорони 
пам’яток архітектури НЗСК 
(м. Київ), 

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

Гірак  
Павло Олексійович, 
директор ТОВ «СОЛІТОН» 
(м. Київ), 

Макуха  
Юрій Вікторович,  
начальник відділу системної 
інтеграції ТОВ «СОЛІТОН» 
(м. Київ) 

Влаштування 
автоматизованої системи 
контролю мікроклімату 
Софійського собору  
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Секція 2 
 

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО.  
ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ 

 
Головуючі: 

канд. іст. наук Нетудихаткін Ігор Анатолійович, 
Рясная Тамара Миколаївна 

 

Марченко 
Ірина Миколаївна, 
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» (м. Київ) 

Розкриття фрески 
Кирилівської церкви у 
60–70-х роках XIX ст. 

Кришень  
Людмила Петрівна, 
 науковий співробітник сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» (м. Київ) 

Кирилівська церква в 
образотворчій практиці 
науковців і художників 
XIX ст. 

Проніна 
Марина Володимирівна, 
старший науковий 
співробітник сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» (м. Київ) 

Персональний склад кліру 
Свято-Троїцької Києво-
Кирилівської церкви у ХІХ ст. 
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Москаленко  
Світлана Іванівна, 
старший науковий співробітник 
сектору комплексних наукових 
досліджень пам’яток заповідника 
науково-дослідного відділу «Інсти-
тут “Свята Софія”» (м. Київ) 

Невідомий напис на іконі 
«Богоматір Печерська» 
ХVІІ ст. (за даними 
П. С. Мусієнка) 

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

Хрест єрусалимського 
патріарха Феофана. Нові 
дослідження 

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

Фрескове зображення церкви 
Спаса на Берестові у 
ктиторській композиції  

Пітатєлєва  
Олена Володимирівна, 
провідний науковий 
співробітник науково-дослідного 
відділу вивчення мистецької 
спадщини Києво-Печерської 
лаври НКПІКЗ (м. Київ), 
Литвиненко 
Ярослав Володимирович, 
заступник начальника відділу 
експозиційної роботи НКПІКЗ  
(м. Київ) 

Цокольний ряд іконостаса 
Троїцької Надбрамної церкви 
Києво-Печерської лаври та 
європейський мистецький 
вплив  

Литвиненко 
Ярослав Володимирович, 
заступник начальника відділу 
експозиційної роботи НКПІКЗ 
(м. Київ) 

Нові – старі графіті церкви 
Спаса на Берестові 
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Секція 3 
 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, 
АРХЕОЛОГІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО 

 
Головуючі: 

канд. іст. наук Гордієнко Дмитро Сергійович, 
канд. іст. наук Ластовська Оксана Леонідівна 

 

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

До історії формування 
археологічних «кримських 
колекцій» у фондовому 
зібранні Національного 
заповідника «Софія 
Київська». Короткий огляд 

Гордієнко 
Дмитро Сергійович,  
канд. іст. наук, провідний 
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» (м. Київ), старший 
науковий співробітник ІУАД 
ім. М. С. Грушевського 
НАН України (м. Київ) 

Крим у роки Української 
революції: питання 
політичної юрисдикції 
півострова  

Ластовська 
Оксана Леонідівна, 
канд. іст. наук, провідний 
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових 
досліджень пам’яток 
заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут “Свята 
Софія”» НЗСК (м. Київ) 

Золоті ворота на сторінках 
періодичних видань 
1908–1938 рр. 
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Багро 
Сергій Олександрович, 
канд. іст. наук, старший 
науковий співробітник науково-
фондового відділу НЗСК  
(м. Київ) 

Дослідження 
Борисоглібського собору 
м. Чернігова в науковій 
спадщині М. В. Холостенка 
(за фондовими матеріалами 
Національного заповідника 
«Софія Київська») 

Абрамова  
Ірина Валентинівна, 
зав. сектору «Музей “Будинок 
митрополита”» відділу 
«Софійський музей» НЗСК, член 
УНК ІКОМОС (м. Київ) 

До історії Будинку 
митрополита: Академія 
архітектури України 
(1944–1962) 

Шакула 
Світлана Володимирівна, 
старший науковий 
співробітник науково-фондового 
відділу НЗСК (м. Київ) 

Облицювальні плитки кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. з 
фондової колекції 
Національного заповідника 
«Софія Київська» 

Палажченко  
Світлана Михайлівна, 
молодший науковий 
співробітник науково-фондового 
відділу НЗСК (м. Київ) 

Проєкти станцій київського 
метро у фондовому зібранні 
архітектурної графіки 
Національного заповідника 
«Софія Київська» (до 60-річчя 
Київського метрополітену) 

 
 

13.00–14.00 Перерва 
 

14.00–17.30 Секційні засідання 
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Секція 3 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, 
АРХЕОЛОГІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО 

Головуючі: 
канд. іст. наук Ясинецька Олена Андріївна, 

Борисов Денис Володимирович 

Ясинецька  
Олена Андріївна, 
канд. іст. наук, зав. сектору 
міжнародного співробітництва 
НЗСК (м. Київ)  

Україна-Швеція: дійові особи 
та нерухомі пам’ятки 
династичної історії               
ХІ‒ХІІ ст.» 

Борисов  
Денис Володимирович,  
науковий співробітник сектору 
комплексних наукових досліджень 
пам’яток заповідника науково-
дослідного відділу «Інститут 
“Свята Софія”» НЗСК (м. Київ) 

Передача майна Софійського 
архиєрейського дому від 
попереднього економа до 
новопризначеного 
на початку XIX ст. 

Пахачук  
Юлія Миколаївна,  
молодший науковий співробітник 
сектору комплексних наукових 
досліджень пам’яток заповідника 
науково-дослідного відділу 
«Інститут “Свята Софія”» 
НЗСК (м. Київ) 

Протоієрей Григорій Крамарєв 
(за матеріалами часопису 
«Киевские епархиальные 
ведомости» та архівними 
джерелами) 

Михальчук  
Василь Васильович,  
оглядач бізнес-порталу Delo, 
випускник історичного 
факультету КНУ 
імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

Знищення історичної 
забудови міста Кременчука в 
часи Незалежності (1991–
2020) на прикладі пам’яток 
архітектури, що перебувають 
у державній власності 

Горішній  
Максим Миколайович,  
краєзнавець (Запорізька обл.) 

До питання ідентифікації 
призначення хреста-
енколпіона 



 24 

 
 17.30–17.45 Підведення підсумків конференції на 

секціях 
   

  
26 вересня 

Протягом роботи конференції можна записатися на 
екскурсії, які почнуться 26 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. 

Запис на екскурсії здійснює учений секретар Заповідника 
Труш Ірина Володимирівна, телефон: +38 067 871 42 34.  

 
Оглядова екскурсія Митрополичим будинком. Запис за 

телефоном: +38 097 266 06 57 (зав. сектору «Музей “Будинок 
митрополита”» Ірина Валентинівна Абрамова). 
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Скорочені назви установ: 

 

ІУАД 
ім. М. С. Грушевського 
НАН України 

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

КНУ 
імені Тараса Шевченка 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

КПБА ПЦУ Київська православна богословська 
академія Православної Церкви України 

НАН України Національна академія наук України 

НЗСК Національний заповідник «Софія 
Київська» 

НКПІКЗ Національний Києво-Печерський 
історико-культурний заповідник 

УкрНДІпроектреставрація Український державний науково-
дослідний та проектний інститут 
«УкрНДІпроектреставрація» 
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Режим роботи конференції 

 
24 вересня 

9.00–10.00 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 

14.00–18.00 Секційні засідання 

 
25 вересня 

 9.00–13.00 Секційні засідання  

13.00–14.00 Перерва 

14.00–17.30 Секційні засідання 
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З питаннями звертатися 
до оргкомітету конференції: 

 
 

з питань роботи конференції – 
до заступника генерального директора 

з наукової роботи 
Корнієнка Вячеслава Васильовича, 

телефон: +38 097 180 01 06; 
 
 

з організаційних питань – 
до ученого секретаря 

Труш Ірини Володимирівни, 
телефон: +38 067 871 42 34. 
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