
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Інститут археології НАН України 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ 
Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін  

імені О. М. Лазаревського Національного університету  
“Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка 

Лабораторія гуманітарних міждисциплінарних студій 
Університету ім. Адама Міцкевича в Познані 

Інститут релігійних наук cв. Томи Аквінського 
Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник 

 “Слово о полку Ігоревім” 
Товариство дослідників християнських старожитностей  

Центральної та Східної Європи 
 
 
 

 

Вісімнадцята Міжнародна наукова конференція 
“Церква – наука – суспільство: 

питання взаємодії” 
 

Присвячується пам’яті київського митрополита 
Євгенія (Болховітінова) 

 

травень – червень 2020 р. 
 

П Р О Г Р А М А 
 

СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ 
(29 травня, 2-3 червня)  



  

 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного Києво-

Печерського історико-культурного заповідника – голова 
Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник 

генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – співголова 
Ольга Музичук, директор Центрального державного історичного архіву 

України, м. Київ – співголова 
Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор 

Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 
дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету 
“Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – співголова 

Олена Матюк, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-
заповідника “Слово о полку Ігоревім” – співголова 

Петро Балог ОР, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. 
Томи Аквінського у Києві – співголова 

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-
дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – відповідальний 
секретар 

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний 
університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – 
відповідальний секретар чернігівської секції 

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ 
Димчик Рафал, доктор ґабілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані  
Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології 

Києва ІА НАН України 
Оксана Прокоп’юк, кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник НКПІКЗ 
Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник НКПІКЗ 
Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і 

природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові 
Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного 

сектору археології НКПІКЗ 
Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

НКПІКЗ 
Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

НКПІКЗ 



  

 

29 травня, п’ятниця 
Секція  

“Християнська церква ХІХ – початку ХХІ століть: джерела, 
історія та історіографія” 

 
930 – 1530 

Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89068550348?pwd=V1p5Ulp1WVFsN2d5V3dHL2hyK0lDZz09 
 
Модератор: Анна Яненко, кандидат історичних наук 
 
 

ПАНЕЛЬ І (1000 – 1130)  
Alicja Adamus,  

Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im J. Długosza w Częstochowie 

Instytut Historii  
The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth 
century to the dictatorship of General Franco 
 

Валерій Ластовський 
Доктор історичних наук, професор 

Київський національний університет культури і мистецтв 
Поява та поширення християнства на землях Русі в українській 
радянській історіографії (1987–1990 рр.) 
 

Антоніна Кізлова 
Доктор історичних наук, доцент 

НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 
Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені 
в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни) 
 
 

ПАНЕЛЬ ІІ (1200 – 1330)  
Олена Львова  

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України 

Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки 
та сучасних глобалізаційних викликів 

https://us02web.zoom.us/j/89068550348?pwd=V1p5Ulp1WVFsN2d5V3dHL2hyK0lDZz09


  

 
Оксана Ластовська 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Національний заповідник “Софія Київська” 

Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві 
у 1805 р. 
 
 

Олег Савчук 
Dr nauk humanistycznych, доцент 

Луцький національний технічний університет  
Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику 
першої половини ХХ ст. 
 
 

ПАНЕЛЬ ІІІ (1400 – 1530)  
Денис Яшний 

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 

Церква в об’єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження 
світлин релігійної тематики на українських теренах у другій 
половині ХІХ – початку ХХ ст. 
 
 

Анна Яненко 
Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та 
інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ 
Музейного містечка 1930-х рр. 
 
 
 
 
 
 



  

 
Секція  

“Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини” 
(вул. Г. Сковороди, 9б) 

 
1300 – 1600 

 
 
Головуючий: Всеволод Івакін, кандидат історичних наук 
  
 

Сергій Тараненко 
Кандидат історичних наук, завідувач н/д сектору археології 

Олена Махота 
Молодший науковий співробітник 

Дмитро Пефтіць 
Старший науковий співробітник 

Юлія Мисько 
Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-
Печерської лаври у 2019 р. 
Доповідачі: Сергій Тараненко, Олена Махота 
 
 

Дмитро Бібіков 
Кандидат історичних наук, науковий співробітник 

Інститут археології НАН України 
Дмитро Дяченко 

Провідний науковий співробітник 
Вишгородський історико-культурний заповідник 

Всеволод Івакін 
Кандидат історичних наук, завідувач відділу 

Інститут археології НАН України 
Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 
2019 р. (попереднє повідомлення) 
Доповідач: Всеволод Івакін 
 
 



  

Дмитро Моісєєв 
Молодший науковий співробітник  

Державне підприємство Науково-дослідницький центр “Охоронна 
археологічна служба України” Інституту археології НАН України 

Ольга Яшна 
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник  

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Про “загублену” церкву з п’ятигранною апсидою в Південно-
Західному Криму 
Доповідач: Ольга Яшна 
 
 

Дмитро Бібіков 
Кандидат історичних наук, науковий співробітник 

Інститут археології НАН України 
Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-
Західної Русі 
 
 

Іван Зоценко 
Молодший науковий співробітник відділу археології Києва 

Віталій Лавров 
Науковий співробітник Архітектурно-археологічної експедиції 

Інститут археології НАН України 
Археологічні пам’ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну 
Київської області 
Доповідач: Іван Зоценко 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

2 червня, вівторок 

Секція  
“Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до 

Нового часу: інтердисциплінарні дослідження” 
 

1000 – 1530 
Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/81854617746 
 
Модератори:  Ганна Філіпова, кандидат історичних наук 

Ганна Путова 
 
 

ПАНЕЛЬ І (1000 – 1130)  
Alicja Adamus,  

Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im J. Długosza w Częstochowie 

Instytut Historii  
Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt 
Wielkanocnych 
 
 

Мар’яна Нікітенко 
Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря 
(ХІ ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира 

 
 

Олена Ясинецька 
Кандидат історичних наук, 

завідувач сектору міжнародного співробітництва 
Національний заповідник “Софія Київська”  

Пам’ятки храмового будівництва Франції другої половини ХІ ст. – 
фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/81854617746


  

ПАНЕЛЬ ІІ (1200 – 1330) 
Ганна Путова  

начальник відділу 
Центральний державний історичний архів України, м Київ  

Нові документальні джерела до історії РКЦ на Правобережжі у 
світлі 700-річчя заснування київської єпископської латинської 
кафедри 
 

Ірина Жиленко 
Кандидат богослов’я, провідний науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
До житія прп. Лебедника: сурогати хліба 
 

Оксана Прокоп’юк 
Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського 
собору (за описами ризниці XVIII ст.) 
 
 

ПАНЕЛЬ ІІІ (1400 – 1530)  
Ганна Філіпова  

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 

Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі 
міфи та маловідомі факти  
 

Ольга Крайня 
Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Функціонування київських монастирів під час епідемій ХVIII–
ХІХ ст. 
 

Ярослав Литвиненко 
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Атрибуція плану Києво-Печерської лаври з колекції Національного 
Києво-Печерського історико-культурного заповідника 
 



  

 

3 червня, середа 
Секція  

“Дослідження та збереження християнських пам’яток: 
теорія і практика” 

(вул. Лаврська, 9, корпус № 25, лекторій) 
ПАНЕЛЬ І. Пам’яткознавчі дослідження  

1000 – 1200 
Головуючий: Костянтин Крайній, кандидат історичних наук 
 

Сергій Пивоваров 
Доктор історичних наук, професор, 

Заступник генерального директора з наукової роботи 
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 

Презентація нового видання: Пивоваров С. В., Крайня О. О., 
Курлов В. В. Хрест преподобного Марка Печерника. Пам’ятко-
знавче дослідження. Київ : НКПІКЗ ; Фенікс, 2020. 180 с.; іл. 
 

Олександр Романченко 
Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам’яток 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Стан об’єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври 
після Другої світової війни 
 

Віктор Вечерський 
Кандидат архітектури, начальник відділу архітектурної та 

містобудівної спадщини ПОГ “Інститут культурної спадщини” 
Всеукраїнської ради з охорони культурної спадщини України 

Ґенеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні 
 

Ірина Черевко 
Кандидат геологічних наук, завідувач науковим сектором 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
(Співавт.: Володимир Куциба, старший науковий співробітник; 

Вероніка Ситнікова, молодший науковий співробітник 
Інститут геологічних наук НАН України) 

Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території 
Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації 



  

 
ПАНЕЛЬ ІІ. Мистецтвознавчі дослідження  

1400 – 1600 

 
Головуючий: Костянтин Крайній, кандидат історичних наук 
 
 

Аліна Кондратюк 
Кандидат мистецтвознавства, 

начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини 
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 

Розписи Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври: 
історія, реставрація, нові знахідки 

 
Олена Походяща 

Кандидат історичних наук, заступник головного зберігача 
Національний музей історії України 

До наукової атрибуції портрета Димитрія Ростовського в колекції 
Національного музею історії України 
 
 

Аліна Варивода 
Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції 
пам’яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби 
 
 

Олена Сергій 
Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник 
Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника 
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