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930 – 1000 – реєстрація учасників 

 

1000 – відкриття наукової конференції (зал засідань Вченої ради 

Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, к. 318) 

 
Вітальне слово директора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України, члена-кореспондента НАНУ 

Єрмоленка Анатолія Миколайовича 

 

Наукові доповіді 

 

Регламент: 

 

Наукові доповіді – до 10 хв. 

Обговорення доповідей – до 5 хв. 

 
Вячеслав Ціватий (Київ, Україна), кандидат історичних наук, 

доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри 
історії світового українства Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка: “Зовнішньополітична історія 

середньовічної Європи в «Хроніці» Тітмара Мерзебурзького: інсти-

туціональний дискурс” 

 



Дмитро Гордієнко (Київ, Україна), кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту української археографії 

та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; 

провідний науковий співробітник Національного заповідника “Со-

фія Київська”  

“Київ у «Хроніці» Тітмара Мерзебурзького”. 

 

Олена Сирцова (Київ, Україна), кандидат філософських наук, 

старший науковий співробітник Інституту філософії імені 

Г.С. Сковороди НАН України 

“«Хроніка» Тітмара Мерзебурзького і феномен помилки в історич-

ному оповіданні” 

 

Ніна Поліщук (Київ, Україна), доктор філософських наук, про-

відний науковий співробітник Інституту філософії імені 

Г.С. Сковороди НАН України 

“Готизм і модернізм початку ХХ ст.: площини перетину” 

 

Ігор Ліхтей (Ужгород, Україна), кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків 

Ужгородського національного університету 

“Місіонерська діяльність св. Мефодія у Великоморавській державі 

й початок християнізації Чеського князівства Борживоя (70–80-ті 
роки ІХ ст.)” 

 

Павло Гайденко (Казань, Санкт-Петербург, Росія), доктор 

історичних наук, професор, голова редакційної ради журналу 

“Давня Русь: у часі, в особистостях, в ідеях” 

“Чи існувала в руській церкві місія? (Кілька зауважень до питання 

про розуміння християнської проповіді в Київській Русі)” 

 

Олена Колибенко (Переяслав-Хмельницький, Україна), кандидат 

історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ 

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди”; Олександр Колибенко (Переяслав-

Хмельницький), кандидат історичних наук, професор, заступник 

генерального директора Національного історико-етнографічного 

заповідника “Переяслав” з наукової роботи 

“Антропонімія Переяславля Руського: проблема розширення дже-

рельної бази” 

 



Вячеслав Корнієнко (Київ, Україна), доктор історичних наук, 

заступник генерального директора з наукової роботи Національ-

ного заповідника “Софія Київська” 

“Молитва княжого мечника Сави: нова знахідка середньовічного 

графіті у Софії Київській” 

 

Лариса Довга (Київ, Україна), доктор філософських наук, доцент 

кафедри культурології Національного університету «Києво-Моги-

лянська академія» 

“Принципи цитування Святого Письма в українських текстах 
XVII ст.” 

 

Ярослава Стратій (Київ, Україна), кандидат філософських наук, 

старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Ско-

вороди НАН України 
“Інтерпретація арістотелівського визначення душі Теофаном 

Прокоповичем і Георгієм Кониським” 

 

Наталя Солонська (Київ, Україна), кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки 

Інституту книгознавства НБУВ 

“Атрибуція книжних фондів історичних книгозбірень (на прикладі 

бібліотеки XI ст. Київського Софійського собору” 
 

Микола Симчич (Київ, Україна), кандидат філософських наук, 

науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України 

“Києво-могилянські рукописні філософські курси (XVII-XVIII ст.) як 
історико-філософське джерело” 

 

Олександр Охріменко (Київ, Україна), кандидат історичних наук, 

асистент кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків 

Історичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

“Сцена оплакування Христа зі середньовічного Часослову з колекції 

НБУВ: жести, емоції та одяг” 

 

Анджей Ковальчик; Ельжбета Індицька; Магда Місяк 

(Ледногора, Польща), наукові співробітники Музею перших Пястів 

на Ледниці 

“Ранньосередньовічні археологічні артефакти з острова Ледниць-

кого і Геча східного руського / Київського походження” 



 

Олександр Алфьоров (Київ, Україна), кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник Інституту історії України НАН 

України 

“Невідома печатка Константинопольського патріарха Сергія II” 

 

Олександр Джанов (Київ, Україна), старший науковий співробіт-

ник Національного заповідника “Софія Київська” 

“Участь генуезців Кафи у боротьбі за кримський престол у 1456 р. 

Guera Agicarei” 

 

Олена Ясинецька (Київ, Україна), координатор міжнародного 

співробітництва Національного заповідника “Софія Київська” 

“Дочки святого Бориса та їх нащадки у Європі: нова генеалогічна 

версія” 

 

Володимир Савицький (Київ, Україна), старший науковий співро-

бітник Національного заповідника “Софія Київська” 

“Середньовічні енколпіони з території Волині: хронологія, 

топографія та класифікація” 

 

Олександр Ганшин (Київ, Україна), науковий співробітник 

Національного заповідника “Софія Київська”; аспірант Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України 

“Сакральна організація князівської усипальні Кирилівської церкви 
Києва та датування її фрескових розписів” 

 
Олександр Киричок (Київ, Україна), доктор філософських наук, 

науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України 

“Нові перспективи дослідження «Діалектики» Йоана Дамаскіна” 

 

Софія Дімітрієва (Київ, Україна), студентка 1 курсу Київського 

національного університету будівництва та архітектури 

“Візантійські (грецькі) джерела та проблеми їх дослідження” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, 

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 

 

 

 

 

 

 

 


