НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК
«КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА»

ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ІСТОРІЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ ХІХ–ХХ ст.
(до 100-річчя заснування
Лаврського музею культів та побуту)

13–14 січня

2022
Київ

Програма конференції
13 січня
9.30–10.00 – реєстрація учасників
10.00–10.15 – відкриття конференції
10.15–13.30 – ранкова сесія
13.30–14.00 – перерва на обід
14.00–18.00 – вечірня сесія
14 січня
9.30–13.30 – ранкова сесія
13.30–14.00 – перерва на обід
14.00–17.00 – вечірня сесія
17.00–17.15 – закриття конференції
Засідання відбуватимуться за адресою:
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 25
а також онлайн у форматі Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83134131415?pwd=WjRvalFsMXR5Vk4zRS9YUWh
NRHZLQT09
Ідентифікатор конференції: 831 3413 1415
Код доступу: 948861
Регламент виступів – 15 хв.

13 січня
Відкриття конференції (10.00)
Вітальне слово
Олександр Рудник, в. о. генерального директора Національного
заповідника «Києво-Печерська лавра»
Костянтин Крайній, к. і. н., заступник генерального директора з наукової
роботи Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Ранкова сесія (10.15–13.30)
Модератор: к. і. н. Костянтин Крайній
(Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»)
к. і. н. Наталя Булик
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
д. і. н., проф. Роман Берест
Львівський національний університет імені Івана Франка
«Подбати, щоби музей мав зовсім окреме, спеціальне приміщення…»:
до історії музеїв у будинку НТШ у Львові
д. і. н., проф. Галина Ковальчук
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Спроби створити Музей книги в Києві в 1920-х рр.
к. і. н., доц. Олена Ляпіна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Музей старожитностей Університету Св. Володимира: доля колекції у
1920-х рр.
к. мист., доц. Тетяна Тимченко
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Реставраційна майстерня Музею культів та побуту та її значення для
розвитку наукової реставрації в Україні
д. і. н., доц. Олександр Музичко
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
к. і. н. Віра Солодова
Одеський історико-краєзнавчтй музей
Формування фондів музею «Степова Україна» в Одесі наприкінці
1920-х – на початку 1930-х років та його доля

к. і. н. Ігор Опацький
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
Формування та доля колекції Уманського краєзнавчого музею
Наталія Захарчук
Музей історії міста Бердичева
З історії музейної справи в м. Бердичеві
к. арх., заслужений працівник культури України
Віктор Вечерський
Інститут культурної спадщини
Дослідження українських дерев’яних церков Г. Павлуцьким і
С. Таранушенком та сучасна «доповнена реальність» у віртуальному й
реальному світах
к. і. н. Денис Яшний
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
Фотографія як «музей пам’яті» у концепціях другої половини ХІХ –
ХХ ст.: церковні сюжети
к. і. н. Оксана Юркова
Інститут історії України НАН України
Електронний ресурс «Візуальна історія Інституту історії України НАН
України»: завдання, структура, контент
к. і. н. Анна Яненко
Інна Олексюк
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
Причинки до візуальної історії Київського антирелігійного музею –
Володимирського філіалу Всеукраїнського музейного городка

Вечірня сесія (14.00–18.00)
Модератор: к. і. н. Наталя Булик
(Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України)
Володимир Колибенко
Національний музей історії України
Матеріали довоєнних археологічних досліджень як джерело
постійного перечитування
Ірина Македон
Незалежна дослідниця
Походження графічних робіт Олександри Екстер із колекцій Музею
театрального, музичного та кіномистецтва України (Київ) та
Дніпропетровського художнього музею (Дніпро)
Інна Івакіна
д. мист. Ольга Рижова
Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра»
Ікони з церкви св. Миколая с. Синява в колекції Національного
заповідника «Києво-Печерська Лавра»: історія, іконографія та стилістика
д. і. н., с. н. с. Микола Тарасенко
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Дінара Герейханова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Три невідомі світлини давньоєгипетських старожитностей з фондів
Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Наталя Онопрієнко
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
Пам’ятки золотарства монастирів Києва з колекції Національного
заповідника «Києво-Печерська лавра»
д. і. н., п. н. с. Сергій Кот
Інститут історії України НАН України
Радянська
евакуація
музейних
цінностей
з
території
Києво-Печерської лаври у 1941 р.: пошуки, знахідки і запитання
Роман Качан
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
Огляд джерел з історії формування групи зберігання «Метал»
фондової колекції Національного заповідника «Києво-Печерська
лавра»

к. і. н. Анна Титаренко
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
Шляхи надходження текстилю ісламського походження до колекції
Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
к. і. н. Яна Яковишина
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Оксана Куценяк
Львівський історичний музей
Трипільська антропоморфна пластика у фондах Львівського
історичного музею: історія формування збірки
к. і. н. Марія Войтович
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Оксана Куценяк
Львівський історичний музей
Матеріали культури шнурової кераміки у фондах Львівського
історичного музею
к. і. н. Віторія Колеснікова,
к. і. н. Артем Борисов
Інститут археології НАН України
Пам’яткоохоронна і дослідницька діяльність громадських об’єднань
(історія питання)
Василь Іванов
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
Харківський міський центр
захисту історико-культурної спадщини ГО «УТОПІК»
Пам’яткоохоронна та краєзнавча діяльність на Харківщині в наші дні

14 січня
Ранкова сесія (9.30–13.30)
Модератор: к. і. н. Анна Яненко
(Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»)
к. і. н., доц. Сергій Ховрич
Незалежний дослідник
Світські книги в бібліотеці Київської духовної академії
Юлія Зиновіїва
Центр Тихоокеанських досліджень (Київ)
Тихоокеанські студії у науковій спадщині Хведора Вовка
Володимир Парацій
Бережанський краєзнавчий музей
Маурицій Мацішевський як «першопроходець» Бережанського
краєзнавства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
к. і. н. Тамара Куцаєва
Національний музей історії України
Причинки до біографії Якова Новицького: книга в житті вченого
к. і. н. Валентин Ребенок
Чернігівський обласний історичний музей
імені В. В. Тарновського
«Музей слов’янської старовини» або археологічна колекція Д. Я. Самоквасова
у Імператорському Варшавському університеті 1873–1890 рр.
к. і. н., доц. Олександр Бонь
Київський університету імені Бориса Грінченка
Спогади Олекси Варавви про Юрка Тютюнника
к. і. н., доц. Людмила Ясновська
Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка
Пам’яткоохоронна та музейна діяльність на Чернігівщині Валентина
Шугаєвського

Мар’яна Максимів
Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького
Галина Хорунжа
Незалежна дослідниця
Ідеологічна деформація українського образотворчого мистецтва
1930-х рр. (за матеріалами архіву бойчукістки Антоніни Іванової)
к. і. н, с. н. с. Наталія Абашина
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
Володимир Богусевич – археолог і музейник
к. і. н. Олена Мокроусова
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та
використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
Листування з архітекторами та їх нащадками як підготовчий етап
написання «Історії архітектури Української РСР»
Анатолій Бараннік
Національний музей історії України
Вадим Олександрович Сидоренко (1911–1983): біографія істориказброєзнавця
Тетяна Борисова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
к. і. н. Артем Борисов
Черкаський археологічний музей Середньої Наддніпрянщини
Інститут археології НАН України
Повсякденне життя та документальна спадщина дослідника
археології Повисуння Анатолія Сікорського
Павло Майборода
Національний університет «Одеська морська академія»
Творча адаптація вчених-гуманітаріїв до умов ранньої радянської дійсності
(на прикладі М. М. Розенталя, К. О. Кузнєцова та А. Г. Готалова-Готліба)
к. філол. н. Оксана Пашко
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Якими були дослідницькі роботи студента-філолога КІНО 1920-х рр.?
к. і. н. Олена Попельницька
Національний музей історії України
Листи
К. К. Косцюшко-Валюжиніча
до
К. В. Болсуновського
(за матеріалами архіву Національного музею історії України)

Вечірня сесія (14.00–17.00)
Модератор: к. і. н. Наталя Булик
(Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України)
д. і. н., проф. Валерій Ластовський
Київський національний університет культури і мистецтв

Гуманітаристика і початок археологічних досліджень на Черкащині у ХІХ ст.
Наталя Хамайко
Інститут археології НАН України

Початки вивчення давньоруського світогляду методами археології
к. і. н. Ярослав Литвиненко
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Історія археологічних досліджень лаврських печерних комплексів
Ірина Луцик
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Саркофаги з літописного Василева: відкриття, атрибуція, подальша доля
к. і. н. Руслан Коропецький
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

к. і. н. Орест Корчинський
Адміністрація історико-культурного заповідника
“Стільське городище”

Дослідження городища у с. Стільсько на Львівщині у 80–90-х рр. ХХ ст.
Олександра Бузько
Інститут археології НАН України

Марія Вязьмітіна на розкопках Ніси – столиці Парфянської держави
к. і. н. Олена Оногда
Національний культурно-мистецький та
музейний комплекс «Мистецький Арсенал»

Вивчення археологічного комплексу з розкопок на території Старого
арсеналу: що вдалось зафіксувати за понад 15 років після початку робіт?
д. і. н., проф. Дмитро Вєдєнєєв
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Інституалізація досліджень з історії національних спецслужб в Службі
безпеки України (1991–2001)
к. і. н. Анна Яненко
Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

«Хроніка археології та мистецтва. Ч. 4–5»: перспективи текстової
реконструкції та відновлення інтелектуальної традиції

