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Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук 

ім. Яна Длугоша в Ченстохові 
Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і 

природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові 
Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

НЗКПЛ 
Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного 

сектору археології НЗКПЛ 
Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу 

історії та археології НЗКПЛ 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Місце проведення: НЗ “Києво-Печерська лавра”, корпус № 25, лекторій 

23 червня, четвер 
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23 червня, четвер 
НЗ “Києво-Печерська лавра”, вул. Лаврська, 9, корпус № 25, лекторій 

 

Zoom meeting: 
Topic: Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – 
суспільство: питання взаємодії” 
https://us02web.zoom.us/j/83884799711?pwd=YpsMeAxbujBaQXSEGSh4
MRHkf5rM5A.1 
Meeting ID: 838 8479 9711 
Passcode: 510106 

РАНКОВА СЕСІЯ 1000–1300 
Голова засідання: Костянтин Крайній, к.і.н., НЗКПЛ 
Співголова: Анна Яненко, к.і.н., НЗКПЛ 

 
Віктор Вечерський 

к.арх., начальник відділу архітектурної та містобудівної спадщини 
ПОГ “Інститут культурної спадщини” Всеукраїнської ради 

з охорони культурної спадщини України 
Сакральні пам’ятки у світових війнах 
 

Олена Ванжула 
заступниця генерального директора з наукової та культурно-просвітницької роботи 

“Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній” 
Архітектурні пам’ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–
ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення 
 

Гончарова Катерина 
к.і.н., Світовий Фонд Пам’яток (World Monument Fund) 

World Monument Fund в Україні: досвід та перспективи співпраці 
 

Ольга Травкіна 
к.і.н., завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності  

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній” 
Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького 
монастиря м. Чернігова 
 

Василь Іванов 
аспірант 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 
секретар Харківського міського центру 

захисту історико-культурної спадщини (ГО “УТОПІК”) 
Храми-пам’ятки м. Харкова, що постраждали під час бойових дій 

https://us02web.zoom.us/j/83884799711?pwd=YpsMeAxbujBaQXSEGSh4MRHkf5rM5A.1
https://us02web.zoom.us/j/83884799711?pwd=YpsMeAxbujBaQXSEGSh4MRHkf5rM5A.1


  

Ольга Вовк 
начальник відділу 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 
Евакуація церковного майна під час Першої світової війни 
за документами ЦДІАК України 
 

Володимир Парацій 
старший науковий співробітник 

Бережанський краєзнавчий музей 
Події Першої світової війни в долі сакральної спадщини історичного 
міста (Бережани, Тернопільщина) 
 

Андрій Комарницький 
к.мист., співголова іконописної майстерні “Алімпій” (Львів) 

Софійська Богородиця Оранта-Захисниця: історія про нерозірваний снаряд 
 

Олександр Пономарьов  
к.і.н., провідний науковий співробітник 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 
Чолобитні, подані під час російсько-турецької війни 1768–1774 років як 
джерело до біографії нобілітету України-Гетьманщини 

 
 

ВЕЧІРНЯ СЕСІЯ 1330–1700 
Голова засідання: Костянтин Крайній, к.і.н., НЗКПЛ 
Співголова: Анна Яненко, к.і.н., НЗКПЛ 

 

Ольга Крайня 
к.і.н., провідний науковий співробітник 

Наталя Онопрієнко 
художник-реставратор І категорії 

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” 
Ольга Вовк 

начальник відділу 
Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Пертурбація пам’яток Києво-Печерського Вознесенського монастиря з 
часів Північної війни 
 

Ганна Путова 
начальник відділу 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 
Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого 
Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення) 
 

Олексій Кузьмук 
к.і.н., завідувач сектору 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 
Межигірський монастир у війнах 
 



  

Євген Дубовінський 
головний спеціаліст 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 
Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 
1830–1831 рр. 
 

Лівія Сирбу 
віце-директор по зв’язкам із громадськістю 

Лілія Заболотна 
доцент, доктор історії хабілітат 

Національний музей історії Молдови, м. Кишинів 
Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії 
Молдови у рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності 
 

Ірина Жиленко 
кандидат богослов’я, провідний науковий співробітник 

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” 
100 років планів: чи не пора втілити? 
 

Ірина Черевко 
кандидат геологічних наук, завідувач сектору 

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” 
Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської 
лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення 
 

Олександр Романченко 
начальник наукового відділу 

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” 
Північна прибудова до пекарні (корпус № 12): дослідження, реставрація, 
інтерпретація 

 
Наталія Абашина 

к.і.н., провідний науковий співробітник 
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” 

Відтворення первісного вигляду Успенського собору Києво-Печерської лаври 
 

Сергій Тараненко 
к.і.н., завідувач сектору 

Костянтин Крайній 
к.і.н., заступник генерального директора з наукової роботи 

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” 
Тимчасова консервація пам’ятника Костянтину Олександровичу 
Іпсіланті на період воєнного стану 

 

 
 

 



  

 

24 червня, п’ятниця 
НЗ “Києво-Печерська лавра”, вул. Лаврська, 9, корпус № 25, лекторій 

 

Zoom meeting: 
Topic: Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – 
суспільство: питання взаємодії” 
https://us02web.zoom.us/j/83884799711?pwd=YpsMeAxbujBaQXSEGSh4MR
Hkf5rM5A.1 
Meeting ID: 838 8479 9711 
Passcode: 510106 

РАНКОВА СЕСІЯ 1000–1330 
Голова засідання: Анна Яненко, к.і.н., НЗКПЛ 
Співголова: Ольга Крайня, к.і.н., НЗКПЛ 

 

Ольга Гейда 
к.і.н., науковий співробітник 

Чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського 
Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігівської 
єпархії у XV–XVI ст. як складова гібридної війни 
 

Наталія Сінкевич 
к.і.н., науковий співробітник 

Мюнхенський університет Людвіга і Максиміліана 
Мілітарні культи Київської митрополії першої половини XVII ст. 
 

Dr. Norbert Morawiec 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

Rosja, Cerkiew/Kościół a „wojskowa operacja specjalna” w Ukrainie 
(na marginesie historiografii Teofana Prokopowicza) 
 

Alicja Adamus 
Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
Jan Marceli Gutkowski (1776–1863) – biskup podlaski wobec sporu toczonego 
z władzą rosyjską 
 

Людмила Петрушко 
к.і.н., науковий співробітник  

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній 
літературі 
 

Оксана Прокоп’юк 
к.і.н., провідний науковий співробітник 

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” 
Святині та війна: маршрут одного паломництва з Слобожанщини до Києва 

https://us02web.zoom.us/j/83884799711?pwd=YpsMeAxbujBaQXSEGSh4MRHkf5rM5A.1
https://us02web.zoom.us/j/83884799711?pwd=YpsMeAxbujBaQXSEGSh4MRHkf5rM5A.1


  

Валерій Ластовський 
д.і.н., професор 

Київський національний університет культури і мистецтв 
Церква і війна: історико-історіографічна проблематика 
 

Ігор Кривошея 
к.і.н., професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Юрій Стецик 

д.і.н., професор 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Насельники Уманського василіянського монастиря наприкінці 20-х – 
початку 30-х років ХІХ ст. 
 

Оксана Ластовська 
к.і.н., провідний науковий співробітник 

Національний заповідник “Софія Київська” 
Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона 
 

Дмитро Вєдєнєєв 
д.і.н., професор 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо 
протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни 
 

Dr. Karolina Studnicka- Mariańczyk 
Piotr Hubicki 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej 
 

В’ячеслав Оліцький 
к.і.н., в.о. завідувача кафедри історії України 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні 
 

Леонід Виговський 
д.філос.н., професор завідувач кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання 
Тетяна Виговська 

к.б.н., доцентка 
Хмельницький університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Безпекова функціональність релігії в умовах російсько-української 
війни (2014–2022) 



  

Ірина Кривошея 
д.і.н., професор 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Сучасні реєстри тестаментів козацької старшини XVII–XVIII ст. 
як спосіб збереження і поширення інформації 
 

Олена Осієвська 
аспірантка 

Київський національний університет культури і мистецтв 
Воєнна тематика в архівних документно-інформаційних ресурсах 
Київської митрополії ХІХ – початку ХХ століть 
 
 

ВЕЧІРНЯ СЕСІЯ 1400–1700 
Голова засідання: Костянтин Крайній, к.і.н., НЗКПЛ 
Співголова: Всеволод Івакін, к.і.н., ІА НАН України 

 
Аліна Сушко 

к.і.н., провідний науковий співробітник 
Музей історії міста Києва 

науковий співробітник 
Інститут археології НАН України 

Досвід Музею історії міста Києва у збереженні та презентації 
культурного надбання мовою пікселів та байтів 
 

Іван Зоценко 
молодший науковий співробітник  
Інститут археології НАН України 

Цифрове збереження наукового архіву Інституту археології НАН України 
в умовах збройного конфлікту 
 

Всеволод Івакін 
к.і.н., завідувач відділу археології Києва 

Інститут археології НАН України 
Визначення збитків по пам’яткам археології України в результаті 
військової агресії російської федерації: основні проблеми та перспективи 
 

Тимур Бобровський 
к.і.н., старший науковий співробітник 

Національний заповідник “Софія Київська” 
Монументальна споруда кінця ХІІ століття в садибі Софійського собору 
в Києві (за результатами археологічних досліджень 2018–2020 рр.) 
 



  

В’ячеслав Скороход 
к.і.н., старший науковий співробітник 

Віталій Жигола 
молодший науковий співробітник 
Інститут археології НАН України 

Юрій Ситий 
старший науковий співробітник 

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка 
Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р. 
 

Юрій Ситий 
старший науковий співробітник 

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка 
Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища 
 

Олена Черненко 
к.і.н., доцент 

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка 
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