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ПРОГРАМА
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Організаційний комітет
Сергій Йосипенко – доктор філософських наук, заступник директора з наукової роботи Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН
України, завідувач відділу історії філософії України;
Олександр Маврін – кандидат історичних наук; заступник директора з наукової роботи Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; завідувач відділу зарубіжних джерел з історії України;
Євген Луняк – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
Вячеслав Корнієнко – доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Софія Київська”;
Павло Гайденко – доктор історичних наук, професор, голова редакційної ради журналу “Давня Русь: у часі, в особистостях, в ідеях”;
Олександр Киричок – доктор філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, заступник головного редактора наукового часопису “Ucrainica Mediaevalia”;
Дмитро Гордієнко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України, заступник редактора наукового
часопису “Ucrainica Mediaevalia” (секретар оргкомітету).

Місце проведення: ауд. 421, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (вул. Трьохсвятительська, 4 (4-й поверх),
м. Київ).
Реєстрація – 10.00.
Початок роботи – 10.30
Регламент доповіді – до 15 хв.
Обговорення – до 5 хв.
Робочі мови: українська, англійська, російська

Відкриття конференції
Вітальне слово заступника директора з наукової роботи Інституту
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, завідувача відділу
історії філософії України доктора філософських наук Сергія Йосипенка;
Вітальне слово заступника директора з наукової роботи Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, завідувача відділу Зарубіжних джерел з історії України кандидата історичних наук Олександра Мавріна;
Вітальне слово завідувача кафедри історії України Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя доктора історичних наук, професора Євгена Луняка;
Вітальне слово голови редакційної ради журналу “Давня Русь: у
часі, в особистостях, в ідеях” доктора історичних наук, професора Павла Гайденка;
Вітальне слово заступника генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Софія Київська” доктора історичних наук Вячеслава Корнієнка.

Робоче засідання
Ведучі:
д. філос. н. Олександр Киричок
д. іст. н. Євген Луняк

Сергій Леп’явко – д. іст. н., професор Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин): “«Зелені чоловічки» кінця XV ст. на Сіверщині”.
Павел Гайденко – д. ист. наук, проф., председатель редакционного
совета “Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях” (г. Казань, г. Санкт-Петербург, РФ): “Сколько раз Киев подвергался
разграблению в домонгольский период?”
Татьяна Фомина – к. ист. н., доцент, докторант, независимый исследователь (г. Набережные Челны, Республика Татарстан, РФ):
“«Митрополию въ немъ хотяще сотворити»: церковная политика Андрея Боголюбского”.
Вячеслав Корнієнко – д. іст. н., заступник генерального директора
з наукової роботи Національного заповідника “Софія Київська”
(м. Київ): “Пошанування святих воїнів у Середньовічній Україні у світлі епіграфічних пам’яток Софійського собору”.
Александр Алмазов – к. ист. н., доцент Государственного академического университета гуманитарных наук (г. Москва, РФ):
“Практика рассмотрения воеводой, магистратом и полковым
судом конфликтов «ратных людей» нежинского гарнизона с
нежинскими мещанами и казаками во 2-й пол. XVII в.”
Євген Луняк – д. іст. н., проф., завідувач кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин): “Участь українського козацтва у московській Смуті
(за свідченнями французьких авторів XVII–XVIII ст.)”.

Юрій Пелешенко – д. філол. н., провідний науковий співробітник
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
(м. Київ): “Мізогінні мотиви у творах Григорія Цамблака”.
Тэймур Галимов – к. ист. н., старший научный сотрудник Института истории имени Ш. Марджани АН Республики Татарстан
(г. Казань, Республика Татарстан, РФ): “Эволюция позиции
высшей церковной иерархии Руси к монгольскому господству
(1237–1250-е гг.)”.
Олена Колибенко – к. іст. н., доцент, доцент ДВНЗ “ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”; Олександр Колибенко – к. іст. н., проф., заступник генерального директора з наукової роботи Національного
історико-етнографічного заповідника “Переяслав” (м. Переяслав-Хмельницький): “«Коли бо прийшов на Ізяслава Мстиславовича з половцями»: Переяславль Руський через призму
протистоянь Ізяслава Мстиславича та Юрія Долгорукого”.
Анастасия Симонова – к. ист. н., доцент Московского государственного педагогического университета (г. Москва, РФ): “Епископские посохи Древней Руси: сакрализация и восприятие в
народом религиозном сознании”.
Ігор Ліхтей – к. іст. н., доцент, завідувач кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків Ужгородського національного університету (м. Ужгород): “Війна Пршемисла Отакара ІІ з баварськими герцогами Віттельсбахами 1266 року та її наслідки для Чеського королівства”.
Тарас Чугуй – к. іст. н., директор Центру українських студій імені
Д. І. Багалія Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна (м. Харків): “Особливості політичних відносин
князів Романа Мстиславовича і Всеволода Велике Гніздо наприкінці ХІІ – на початку ХІІІ ст.”

Іван Кедун – к. іст. н., доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; голова ГО “Ніжинське археологічне
товариство” (м. Ніжин): “Новгород-Сіверський у Х–XVII ст.
як об’єкт військового протистояння”.
Тимур Хайдаров – к. ист. н., доцент Казанского (Приволжского)
федерального университета (г. Казань, Республика Татарстан,
РФ): “Эпоха «Черной смерти» на территории Украины (кон.
XIII – втор. пол. XVII вв.)”.
Валерій Ластовський – д. іст. н., професор Київського національного
університету культури і мистецтв (м. Київ): “Політична ситуація на Русі середини ХІІ ст. і розгадка «загадки» Зарубського монастиря”.
Олена Ясинецька – к. іст. н., координатор міжнародного співробітництва Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ):
“Святі нащадки святого Бориса у Західній Європі”.
Андрій Гомоляко – к. іст. н., заступник начальника Комунального
підприємства “Виробниче управління комунального господарства” (м. Ніжин): “Питання феодальної роздробленості на Русі
в працях Василя Данилевича”.
Євгенія Страшко – к. іст. н., доцент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (м. Ніжин): “Образ Андрія Боголюбського у творчому доробку Ярослава Пеленського”.
Олена Пелешенко – аспірантка Національного університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ): “Трансформація житійних
матриць у апокрифічному оповіданні «Пилат і св. Стефан»”.
Олександр Ганшин – аспірант Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; молодший науковий співробітник Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Нова атрибуція фрески невідомого
святого воїна-мученика південної нави Кирилівської церкви
Києва (південний пілон південно-західного підкупольного
опорного стовпа)”.

Дмитро Гордієнко – к. іст. н., старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства ім.
М. С. Грушевського НАН України; провідний науковий співробітник Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ):
“Падіння Києва 1169 р. та падіння Константинополя 1204 р. у
контексті «цивілізаційних розломів» Семюеля Гантінґтона”.
Олександр Киричок – д. філос. н., старший науковий співробітник
Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (м. Київ): “Ідейний фон військових дій доби Середньовіччя та напад на Київ 1169 р.”.

Матеріали конференції будуть опубліковані в часописі “Ucrainica Mediaevalia”, vol. III.
Статті приймаються такими мовами: українська, англійська.
Кінцевий термін подачі матеріалів 1 червня 2019 р.
Обсяг 0,5–1 друк. арк.
Оформлення статей згідно вимог часопису: http://um.inf.ua
Електронний варіант статті надсилати за адресами:
kyryrchok73@gmail.com;
dmytro.gordiyenko@gmail.com;
ed@um.inf.ua
Оргвнесок – 200 грн.

