
НАУКОВА РОБОТА
Національного заповідника

«Софія Київська»
за 2020 р.



• Науково-дослідний відділ «Інститут “Свята Софія”»

• Науково-фондовий відділ

• Науково-реставраційна майстерня

• Науково-дослідний відділ охорони пам’яток 

архітектури



Організація наукової роботи Заповідника

У 2020 р наукова робота реалізовувалась шляхом:

- виконання наукових досліджень за напрямками 
чотирьох магістральних наукових тем, що розбиті 
на менші за обсягами тематичні блоки;

- публікацій  результатів наукових досліджень у 
монографіях, збірниках статей та періодичних 
виданнях;

- оприлюднення результатів наукових досліджень 
на конференціях, круглих столах тощо, в тому 
числі організованих Заповідником самостійно або 
спільно з іншими установами;

- збереження та облік предметів фондових колекцій

- моніторинг стану збереження пам’яток



Організація наукової роботи Заповідника

- завершення атестації наукових співробітників 
заповідника;

- виконання реставраційних робіт та 
здійснення передреставраційних, 
реставраційних та післяреставраційних
заходів;

- підготовка історичних довідок та іншої 
документації;

- участь в організації та реалізації виставкових 
проектів, екскурсійній роботі;

- популяризація результатів досліджень під час 
лекцій, надання інтерв'ю ЗМІ.



Організація наукової роботи 

Здійснено підготовку та затверджено вченою 
радою заповідника:

• Комплексну програму розвитку Національного
заповідника «Софія Київська» на 2020-2025 рр.



Організація наукової роботи 

Завершено наукову атестацію співробітників 
Заповідника



Організація наукової роботи 

Організовано порядок конкурсного добору 
на заміщення вакантних посад:

Створено:
«Положення про порядок 
проведення конкурсу на 
заміщення вакантних наукових
посад Національного
заповідника «Софія Київська»

Розпочато роботу «Постійно діючої 
комісії з проведення конкурсу на 
заміщення вакантних наукових посад 
Національного заповідника «Софія
Київська»



Організація наукової роботи 

• 1 засідання вченої ради;
• 8 засідань науково-методичної ради;
• 7 засідань науково-реставраційної ради



"Пам'ятки Національного заповідника "Софія Київська": Історія, архітектура, 
монументальний живопис, декоративно-вжиткове мистецтво, персоналії, 

мистецька традиція (нові дослідження)",
керівник наукової роботи – д.і.н. Нікітенко Н.М.

Усі чотири магістральні теми зареєстровані в УкрІНТЕІ

(дві фундаментальні - 0118U002066, 0118U3755 та дві прикладні - 0118U003756, 
0118U003757).

Термін виконання: 2018-2022 рр. 

"Джерела з історії пам’яток Національного заповідника «Софія Київська» (ХІ –
ХХ ст.)",

керівник наукової роботи – д.і.н. Корнієнко В.В.

"Дослідження фондових колекцій Національного заповідника «Софія 
Київська»",

керівник наукової роботи – д.і.н. Корнієнко В.В.

«Аналіз результатів комплексного науково-технічного моніторингу технічного 
стану нерухомих пам'яток історико-культурної спадщини Національного 
заповідника "Софія Київська" з метою прогнозування та попередження 

можливих загроз для їх збереження",
керівник наукової роботи – к.т.н. Молочкова Н.М.



Пам'ятки Національного заповідника "Софія Київська": Історія, архітектура, 
монументальний живопис, декоративно-вжиткове мистецтво, персоналії, мистецька 

традиція (нові дослідження)

Підготовлено до друку 2 випуски періодичних видань заповідника, які у грудні 2020 р. згідно чинного 
законодавства передані до Міністерства юстиції України

Підготовка проєктів – М. Панченко та О. Джанов (вертска, дизайн), М. Тарахан (літературне 
редагування) 

В рамках 
виконання

наукової теми 
здійснено 44 

наукові
публікації



Пам'ятки Національного заповідника "Софія Київська": Історія, архітектура, 
монументальний живопис, декоративно-вжиткове мистецтво, персоналії, мистецька 

традиція (нові дослідження)

Проведення 

археологічних 

розкопок, здійснення 

архівних пошуків, 

натурні дослідження 

пам’яток



Пам'ятки Національного заповідника "Софія Київська": Історія, архітектура, 
монументальний живопис, декоративно-вжиткове мистецтво, персоналії, мистецька 

традиція (нові дослідження)

Підготовлено та подано

документи на 

отримання гранту 

ЮНЕСКО для 

дослідження

приміщення хрещальні



Пам'ятки Національного заповідника "Софія Київська": Історія, архітектура, 
монументальний живопис, декоративно-вжиткове мистецтво, персоналії, мистецька 

традиція (нові дослідження)

Участь у наукових конференціях – виголошено 44 доповіді



Пам'ятки Національного заповідника "Софія Київська": Історія, архітектура, 
монументальний живопис, декоративно-вжиткове мистецтво, персоналії, мистецька 

традиція (нові дослідження)

В рамках популяризації 

теми:

- проведено 6 лекцій;

- проведено 258 

екскурсій;

- написано 63 

інформаційні довідки 

для сайту заповідника 

( рубрика «пам’ятки

розповідають»)

- надано 32 інтерв’ю



«Джерела з історії пам’яток Національного заповідника «Софія Київська» (ХІ – ХХ ст.)"

Завершено роботу над публікацією багатотомного «Корпусу графіті 
Софії Київської» (ведеться з 2006 р.)

Опубліковано
595 графіті
у 1-му томі

та

728 графіті й 
дипінті

у 2-му томі



«Джерела з історії пам’яток Національного заповідника «Софія Київська» (ХІ – ХХ ст.)"

Завершено роботу над підготовкою до друку 
наукової монографії «Графіті Кирилівської 
церкви». 
До монографії увійшли 683 епіграфічні пам’ятки
ХІІ – XVIII ст. 

Розпочато роботу над підготовкою тексту 
екскурсії «Графіті Кирилівської церкви», було 
проведено 2 пробні екскурсії



«Джерела з історії пам’яток Національного заповідника «Софія Київська» (ХІ – ХХ ст.)"

З метою популяризації результатів досліджень 
було:
- прочитано 3 тематичні лекції онлайн (понад 50 000 

переглядів);
- проведено 9 екскурсій;
- надано 18 інтерв’ю або прямих радіоефірів



«Джерела з історії пам’яток Національного заповідника «Софія Київська» (ХІ – ХХ ст.)"

Завершено цифровий набір та повну збірку рукопису книги 
о. Андрія Лінчевського «Святая София Киевская» (1914), 
розпочато підготовку до її археографічної публікації



«Дослідження фондових колекцій Національного заповідника «Софія Київська»

В рамках роботи над плановою науковою темою співробітниками науково-фондового 
відділу підготовлено рукописи каталогів:

Цегли з клеймами у фондах НЗСК

Кахлів з фондів НЗСК

Фрагментів тиньку з графіті



«Дослідження фондових колекцій Національного заповідника «Софія Київська»

Завершено роботу над рукописом 
монографії-каталогу «Відбудова Хрещатика
в колекціях архітектурної графіки»;
- здійснене наукове редагування тексту;
- опрацьовано фонд «ЦДАВО України»



«Дослідження фондових колекцій Національного заповідника «Софія Київська»

Розпочато підготовку до археографічної публікації документів з архіву А. Прахова, що 
зберігаються у фондовій збірці НЗСК 



«Дослідження фондових колекцій Національного заповідника «Софія Київська»

Розпочато проект «Археологічний літопис Софії Київської»
завершено підготовку до друку матеріалів з археологічних досліджень у 1945-1961 рр.

- здійснено 4 публікації;
- взято участь у 9 конференціях;
- надано 3 інтерв’ю



1. Моніторинг технічного стану споруд.
2. Моніторинг температурно-вологісного стану.
3. Акустичний моніторинг.
4. Тепловізійний моніторинг.
5. Мікробіологічний моніторинг.

«Аналіз результатів комплексного науково-технічного моніторингу технічного стану 
нерухомих пам'яток історико-культурної спадщини Національного заповідника "Софія 

Київська" з метою прогнозування та попередження можливих загроз для їх 
збереження»



Аналіз результатів комплексного науково-технічного моніторингу технічного стану 
нерухомих пам'яток історико-культурної спадщини Національного заповідника "Софія 

Київська" з метою прогнозування та попередження можливих загроз для їх 
збереження

Мікробіологічне дослідження 
(контрольні та періодичні 
мікробіологічні обстеження) стану стін, 
настінного живопису та повітря 
Софійського собору, особливо 
підвальних приміщень на предмет 
наявності мікроорганізмів з метою 
запобігання розвитку 
біодеструктивного процесу та 
визначення ефективності 
знешкодження біодеструкторів



«Аналіз результатів комплексного науково-технічного моніторингу технічного стану 
нерухомих пам'яток історико-культурної спадщини Національного заповідника "Софія 

Київська" з метою прогнозування та попередження можливих загроз для їх 
збереження»

Обстеження технічного стану споруд

Мікробіологічні дослідження

- здійснено 10 публікацій;
- взято участь у 3 конференціях



«Аналіз результатів комплексного науково-технічного моніторингу технічного стану 
нерухомих пам'яток історико-культурної спадщини Національного заповідника "Софія 

Київська" з метою прогнозування та попередження можливих загроз для їх 
збереження»

Встановлення системи осушування стін Bio Dry

Софійський
собор

Трапезна

Південна 
башта

Будинок 
митрополита

Дзвіниця та 
прилеглі 

мури



Видання, в яких опубліковані праці співробітників Заповідника

Загальна кількість публікацій - 88



Загальна кількість публікацій науковців Заповідника за 2012-2020 рр.
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Конференції, в яких взяли участь науковці заповідника

Загальна кількість виступів – 72
Кількість конференцій - 5
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Загальна кількість виступів на конференціях науковців Заповідника за 2012-2020 рр.



Науково-фондова робота

• завершено звірення предметів науково-допоміжного фонду (14 260 одиниць зберігання);

• проведено 6 засідань фондово-закупівельної комісії;

• складено 735 науково-уніфікованих паспортів на музейні предмети (за планом - 700).

1. Відомство: 

Міністерство культури України

2. Адміністративне підпорядкування:

Міністерство культури України

3. Музей: Національний заповідник «Софія Київська»

4. Адреса: 01001, Київ, вул. Володимирська, 24

5. Відділ: науково-дослідний «Інститут Свята Софія»

6. Розділ: Убранство Софійського собору,

монументальний живопис

7. Кн.:

8. Інв. № 

9. Спец. інв. № 

10. Старі інв. № 

11. Колекційний опис № 

12. Запис в інф. систему № 

13. Дата введ. в інф. систему

14. Негатив №

16. Топографічний шифр Топографічний шифр м. Київ,

Софійський собор, західна внутрішня галерея, другий

з півдня компартимент, східний схил склепіння.

15. Фото

17. Назва: олійне зображення «Архангел»

18. Автор або виробник: Невідомий художник ХІХ ст.

19. Час і місце створення (виготовлення): 

Середина XIX століття; Київ, Софійський собор.

20. Час і місце виявлення: Середина XIX ст.,

м. Київ, Софійський собор.

21. Час і місце побутування: З ХІХ ст. по

сьогодні; м. Київ, Софійський собор.

22. Джерело надходження: замовлення.

23. Спосіб надходження: закупка , замовлення , дарунок , передача 

24. Документи: не виявлені

25. Класифікація: 

Образотворчі джерела

26. Типологія:

Образотворче мистецтво.

Монументальний живопис

27. 

Кількість

:

1

28. Розміри (см/см): 

29. Матеріал: Олійні фарби 30. Техніка: Олійний живопис

31. Дорогоцінні метали: - 32. Дорогоцінне каміння: -

Назва Маса (г) Проба Назва і вид 

огранування

К-ть Маса (кар,г) Розміри (мм)

__

З

агальна 

–

Л

ігатурна 

–

У

чистоті –

__ __ _

_

__ __

1. Відомство:

Міністерство культури України

2. Адміністративне підпорядкування:

Міністерство культури України

3. Музей:

Національний заповідник «Софія Київська»

4. Адреса: 01001, Київ, вул. Володимирська, 24

5. Відділ: «Музей «Кирилівська церква»

6. Розділ: Образотворче мистецтво

7. Кн.:

8. Інв. № МЖ КЦ – 81

9. Спец. інв. №

10. Старі інв. №

11. Колекційний опис №

12. Запис в інф. систему №

13. Дата введ. в інф. систему

14. Негатив №

16. Топографічний шифр:

Кирилівська церква, південний вівтарний стовп, західна грань, 3-й регістр від
цоколя

15.Фото

17. Назва: Апостол Павло. Одноосібне зображення

18. Автор або виробник:

Невідомий художник ХІІ ст.,

Їжакевич І.С. (?) (1864 – 1962) та Данилов Ф.І. (?) (1863 – 1927)

19. Час і місце створення (виготовлення):

ХІІ ст., 1883 – 1884 р., м. Київ, Кирилівська церква

20. Час і місце виявлення:

1881 – 1889 р., м. Київ, Кирилівська церква

21. Час і місце побутування:

З ХІХ ст. по сьогодні; м. Київ, Кирилівська церква, південний вівтарний стовп, західна грань, 3-й регістр від цоколя

22. Джерело надходження:

Виконано невідомим майстром ХІІ ст.; Їжакевич І.С. (?) та Данилова Ф.І. (?) у 1883 – 1884 рр.

23. Спосіб надходження:

Закупка, замовлення , дарунок , передача

24. Документи: Не виявлені

25. Класифікація:

Образотворчі джерела

26. Типологія:

Монументальний живопис

27.
Кількіс
ть:

1

28. Розміри (см/мм):
h = 3,6 м
l = 1,5 м

29. Матеріал: Мінеральні фарби, тиньк, олійні фарби 30. Техніка: Фреска, олійний живопис

31. Дорогоцінні метали: - 32. Дорогоцінне каміння: -

Назва Маса
(г)

Проба Назва і
вид
гранув
ання

К-ть Маса (кар,г) Розміри (мм)

__

З
агальн
а –

Л
ігатурн
а –

У
чистот
і –

__ _
_

_
_

__ __



Науково-фондова робота

Прийнято на державний облік 
1 060 предметів



Реставрація пам’яток та музейних предметів

Розкриття з-під тонувань 
живопису XVIII – XIX ст. у 
західному компартименті
центральної нави



Реставрація пам’яток та музейних предметів

Розкриття з-під тонувань 
живопису XVIII – XIX ст. у 
другому із заходу 
компартименті центральної 
нави



Здійснено графічну реставрацію частини давньої мозаїчної підлоги у південному 
рукаві трасепту Софійського собору 



Монтаж ікон в іконостасі Андріївської церкви



Завершено реставраційні роботи на хорах Кирилівської церкви



Реставрація пам’яток та музейних предметів: архітектурна графіка (5 од.)



Реставрація пам’яток та музейних предметів: археологічна кераміка (2 од.)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


