НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Національний заповідник “Софія Київська”

ПРОГРАМА

Третя Міжнародна наукова конференція

“Крим в історії України”,
до 700-ліття проголошення Кафи
головною генуезькою колонією в Криму

2 червня 2016 р.
м. Київ

Оргкомітет конференції
Співголови:
Г. В. Папакін – доктор історичних наук, директор Інституту
української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України;
Н. М. Куковальська – генеральний директор Національного заповідника
“Софія Київська”, заслужений працівник культури України,
дійсний член Української академії архітектури.
Члени оргкомітету:
В. В. Корнієнко – доктор історичних наук, заступник директора з
наукової роботи Національного заповідника “Софія
Київська”;
Д. С. Гордієнко – кандидат історичних наук, докторант Інституту
української археографії та джерелознавства імені
М. С. Грушевського НАН України; провідний науковий
співробітник Національного заповідника “Софія Київська”.

Програма роботи конференції
Місце проведення: зала засідань музею “Будинок митрополита”
Національного заповідника “Софія Київська” за
адресою:
м. Київ, вул. Володимирська 24.
2 червня 2016 р., четвер
930 – 1000 Реєстрація учасників
1000 – 1030 Відкриття конференції
1030 – 1600 Робоче засідання
1600 – 1800 Екскурсія по Софії Київській
Регламент: доповідь на засіданні секції до 20 хв.
повідомлення до 15 хв.
участь у дискусії, запитання, відповіді до 5 хв.

Вітальне слово генерального директора Національного заповідника
“Софія Київська” Нелі Михайлівни Куковальської.
Вітальне слова директора Інституту української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, д. іст. н.
Георгія Володимировича Папакіна.
Презентації:
– О.В. Соболєва, Весілля кримських татар: традиційні форми та
трансформації, Біла Церква 2015, 360 с.: Олена Соболєва;
– О. Шутко, Роксолана: міфи та реалії, вид. 2-ге, переробл.,
доповн., Тернопіль 2016, 272 с.: Олександра Шутко;
– Другий випуск збірки “Наш Крим”: Вячеслав Корнієнко,
Дмитро Гордієнко.
Робоче засідання
Головують: д. іст. н. Вячеслав Корнієнко
к. іст. н. Дмитро Гордієнко
Оксана Господаренко – к. іст. н., доцент Навчально-наукового
інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв):
“Етноконфесійний склад населення Кафи (за даними археологічних
та письмових джерел)”.
Анатолій Кузь – к. іст. н., асистент кафедри історії стародавнього
світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці): “«Doctoris
medicinae» на службі в генуезькій Кафі (XV ст.)”.
Вячеслав Корнієнко – д. іст. н., заступник директора з наукової
роботи Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ):
“Видання повного корпусу епіграфічних пам’яток Судака: до
постановки проблеми”.
Олександр Джанов – науковий співробітник Національного
заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Просопографія пізньосередньовічної Сугдеї за даними «Сугдейського синаксаря»”.

Ярослав Пилипчук – к. іст. н., молодший науковий співробітник
Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
(м. Київ): “Татари та Тевтонський орден (1241–1439)”.
Канат Жусупов (м. Костанай, Республіка Казахстан): “«Кодекс
Куманікус» – писемна пам’ятка кримськотатарської мови”.
Олександра Шутко – к. мистецтв., журналіст (м. Київ): “Роксолана
та Хатідже Турхан: шлях з полону кримського хана до гарему
султана”.
Марія Арсенян – к. архіт., провідний архітектор Національного
заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Типологія вірменських
храмів Криму”.
Руслан Підставка – Заступник генерального директора з наукової і
культурно-просвітницької роботи Національного заповідника
“Замки Тернопілля” (м. Збараж); Зоряна Мазуранчик – Молодший
науковий співробітник науково-дослідницького відділу Національного заповідника “Замки Тернопілля” (м. Збараж): “Кримські
татари під Збаражем 1474 р.: до проблеми ідентифікації історичних
осіб”.
Михайло Несін – незалежний дослідник (м. Санкт-Петербург,
Російська Федерація): “Набіги Кримських татар на Литовські і
Польські землі, вчинені з ініціативи московського князя Івана ІІІ,
1490–1504-х рр.”
Рафал Ковальчик – доктор габ., професор Інституту історії Лодзького університету (м. Лодзь, Польща): “Роль Кримського Ханату –
гаранта рівноваги політичних сил у регіоні Чорного моря в XVII–
XVIII віках”.
Олексій Савченко – науковий співробітник відділу історичних
пам’яток Науково-дослідного інституту українознавства (м. Київ):
“Служиві татари Речі Посполитої в українській історії ІІ пол.
XVII ст.”.
Ольга Посунько – к. іст. н., доцент кафедри історії України
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
(м. Дніпро): “«Кримські справи» у матеріалах Новоросійської палати
суду і розправи останньої чверті ХVІІІ ст.”

Маргарита Араджионі – к. іст. н., старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник Інституту Сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАН України (м. Київ): “Соціокультурний
профіль грецької спільноти Бахчисарая наприкінці XVIII–ХІХ ст. за
архівними документами”.
Руслана Демчук – к. філос. н., доцент кафедри культурології
Національного університету “Києво-Могилянська академія”
(м. Київ): “«Легендарний» Севастополь: міфопоетика посттравматичної ментальності”.
Лідія Дворніцька – науковий співробітник відділу освітніх технологій
та популяризації українознавства Науково-дослідного інституту
українознавства (м. Київ): “Національна етносимволіка в кримських
спогадах українських письменників ХІХ – поч. XX ст.”
Григорій Кондратюк – д. іст. н., доцент, доцент Кримського
інженерно-педагогічного університету м. Сімферополь (м. Сімферополь): “Економічні процеси в Кримській АРСР за доби НЕПу
(1920-ті роки)”.
Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, провідний
науковий співробітник Інституту української археографії та
джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ):
“До історії однієї гіпотези, або яким чином Кримське питання
постало в середовищі українських монархістів у Німеччині у 1943
році”.
Олена Соболєва – к. іст. н., співробітник Українського етнологічного
центру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (м. Київ): “Ландшафт,
культура, ідентичність: субетнічі та етнотериторіальні групи кримських татар у ХХ столітті”.
Олена Газізова – к. іст. н., старший науковий співробітник відділу
геополітики та глобалістики Науково-дослідного інституту
українознавства (м. Київ): “Україномовна освіта в Криму в 50–
80-х рр. XX ст.”
Дмитро Гордієнко – к. іст. н., докторант Інституту української
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН
України; провідний науковий співробітник Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Кримські сюжети в творчій
спадщині Дмитра Дорошенка”.

Надія Гончаренко – викладач кафедри суспільних наук Міжнародного
науково-технічного університету (м. Київ): “Висвітлення депортації
кримськотатарського народу в сучасних шкільних підручниках з
історії України”.
Ольга Максименко – провідний соціолог відділу методології та
методів соціології Інституту соціології НАН України (м. Київ):
“Реалії сталінського режиму в книзі спогадів репресованого
кримськотатарського поета і тюрколога Шевкія Бекторе (Şevqiy
Bektöre) «Волги червона течія» (Volga qızıl aqarken)”.
Олександр Стрижак – д. тех. н., старший науковий співробітник,
заступник директора з наукової роботи Національного центру
“Мала Академія наук України” (м. Київ): “Відображення історикокультурної спадщини Кримського регіону у цифровому просторі
світової спільноти”.

Загальні вимоги до оформлення тексту
За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць
“Наш Крим”, вип. 3.
У документах використовуйте шрифт Times New Roman (12
кегль, відстань у півтора інтервала між рядками – у статті, у примітках
– одинарний інтервал з розміром шрифту 10 кеглів). Великі цитати
(більше одного речення) подавайте, будь ласка, як блокові цитати, 10
шрифтом та одинарним інтервалом.
Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська. Кінцевий термін подачі матеріалів 15 вересня 2016 р.
Обсяг 0,5 друк. арк. Посилання автоматичні внизу сторінки за
зразком:
1. На статтю: О. Головко, Які держави існували на території
Кримського півострова у давнину? Крим: шлях крізь віки. Історія у
запитаннях і відповідях, відп. ред. В. А. Смолій, упоряд. Г. В. Боряк, К.
2014, с. 47.
2. На книгу: В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко, Східна (Кримська)
війна 1853–1856 рр.: український вимір, Миколаїв 2010, 198 с.
3. На документ: ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 38786, арк. 5.
До статті додати назву, ім’я автора і розширені анотації (близько
500 друк. знаків) українською та англійською мовами. Ілюстрації, за
наявності, подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю
не менше 300 dpi.
Електронний варіант статті надсилати за адресами:
aqwila@ukr.net або dmytro.gordiyenko@gmail.com з позначкою
“Матеріали конференції”.

Для нотаток

