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ПРОГРАМА 

 

Першої Міжнародної наукової конференції  

 

 

“Україна в світі: 

 

Польща і її сусіди  

в європейському житті України  

доби Середньовіччя” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ. 3 грудня 2021 р. 

 



 

Організаційний комітет 
 

Голова оргкомітету: д. іст. н. О. О. Маврін, заступник директора з 

наукової роботи Інституту української архео-

графії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-

кого НАН України; 

Заступник голови оргкомітету: д. іст. н. О. Б. Головко, старший нау-

ковий співробітник Інституту української архе-

ографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-

ського НАН України; 

Члени оргкомітету: к. іст. н. Д. С. Гордієнко, старший науковий 

співробітник Інституту української археографії 

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України; 

К. В. Ерфольг (секретарка), Інститут української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського НАН України. 

 

Конференція проводиться в рамках завершення виконання плано-

вої теми відділу зарубіжних джерел з історії України “Українсько-

польські взаємини в археографічній та архівно-документальній спадщи-

ні українських зарубіжних громадсько-політичних та культурних діячів 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.” (шифр: ІІІ-4-19). Державний 

реєстраційний номер роботи 0118U001530. 
 

 

Конференція відбудеться в on-line форматі 

 

On-line підключення: https://meet.google.com/qgk-xarg-

brq?fbclid=IwAR0K3QnRBMbTr2mhgEkJr0RqkcHpQFXcZefSwxV

y6mTW0XqvIFwcuM7inyE  
 

Початок конференції 3 грудня – о 11.00.  

                               Підключення – з 10.50. 
 

Регламент доповіді – до 20 хв. 
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Відкриття конференції: 

 

Модератори: д. іст. н. Олександр Маврін 

   к. іст. н. Дмитро Гордієнко 
 

Вітальне слово директора Інституту української археографії та джере-

лознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, д. іст. н. Георгія 

Папакіна. 
 

Презентація монографії: ОЛЕКСАНДР ГОЛОВКО, Русь і Польща в 

міжнародному житті Європи (Х – перша половина XIII ст.), НАН 

України, Інститут української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського, К., 2021, 600 с. + 117 іл. 
 

Презентація факсимільного видання: Молитовник Гертруди (Псал-

тир Егберта) X–XI ст.: Видання факсимільного типу. Дослідження, 

відп. ред. та упоряд. В. КОРНІЄНКО, К. (Горобець), 2021, 616 с., іл. 

 

 

Олександр Маврін – доктор історичних наук, заступник директора з 

наукової роботи Інституту української археографії та джерелознав-

ства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Тема україн-

сько-польських відносин у планах та виданнях Інституту україн-

ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України”. 
 

Олександр Головко – доктор історичних наук, старший науковий спів-

робітник Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Польські дослід-

ники історії взаємин Русі і Польщі”. 
 

Олег Ульянов – доктор історичних наук, професор, академік Росій-

ської Академії Природознавства (м. Москва, РФ): “Катастрофа 

1018 р.: захоплення Болеславом I Києва й доля спадку Володими-

ра Святого”. 
 

Павло Гайденко – доктор історичних наук, старший науковий спів-

робітник Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Болеслав Хоробрий і 

кияни (Етюдні начерки про поведінку киян і київського віча в 

період княжих усобиць XI ст.)”. 
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Ігор Ліхтей – кандидат історичних наук, завідувач кафедри Антично-

сті, Середньовіччя та історії України домодерної доби Ужгородсь-

кого національного університету (м. Ужгород): “Участь князя Данила 

Романовича та польських князів у бойових діях угорського мо-

нарха Бели IV проти Чеського королівства в 1253 році”. 
 

Вячеслав Корнієнко – доктор історичних наук, заступник генераль-

ного директора з наукової роботи Національного заповідника “Софія 

Київська” (м. Київ): “До питання ототожнення Ґертруди Мєшковни 

з Олісавою софійського графіті”. 
 

Дмитро Гордієнко – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України; провідний науковий співробітник 

Національного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Конфесійний 

аспект українсько-польських матримоніальних союзів XI ст. (на 

прикладі шлюбу Ґертруди)”. 
 

Володимир Поліщук – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту української археографії та джерелознав-

ства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Фальсифікат 

привілею великого князя литовського Свидригайла брацлавсь-

кому зем’янину К. І. Микулинському 1431 р. в публікації В. Ан-

тоновича і К. Козловського «Грамоты великих князей литовских 

с 1390 по 1569 год»: попередній джерелознавчий аналіз”. 
 

Олег Песчаний – кандидат історичних наук, старший науковий спів-

робітник Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): “Михайло Драгома-

нов і українська народна творчість про ставлення українців до 

польської держави та гніту магнатсько-польського панства”. 
 

Шандор Фйольдварі – PhD, Дебреценський університет (м. Дебрецен, 

Угорщина): “Мартін Берзевіций – угорський дипломат Польсько-

Литовської Речі Посполитої”. 

 

 

За матеріалами конференції буде видано науковий збірник 

 

 

 

 

 
 

4 


