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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Будинок митрополита, Національний заповідник Софія Київська 

(вул. Володимирська, 24, м. Київ) 
 

Реєстрація учасників ………………….…………………. 9.30–10.00 

Відкриття конференції …………….………………….... 10.00–10.30 

Пленарне засідання ……………………….…………….. 10.30–12.45 

 

Навчальний корпус Київської православної богословської академії 

(вул. Трьохсвятительська, 8). 
 

Обід для учасників конференції ….…………………… 13.00–14.00 

 

Національний заповідник Софія Київська 

(вул. Володимирська, 24, м. Київ) 
 

Секційні засідання ………….…………………………… 14.00–17.00 

 

 

Регламент роботи: 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – до 15 хв. 

Дискусія – до 5 хв. 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Співголови оргкомітету: 

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Думенко, 

доктор наук з богослів’я, професор, предстоятель Української Право-

славної Церкви; 

Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій Рудюк, 

доктор церковно-історичних наук, професор, голова Інституту цер-

ковної історії; 

Неля Куковальська, генеральний директор Національного запо-

відника “Софія Київська”, провідний фахівець у галузі архітектури, 

реставрації, будівництва, практик пам’яткоохоронної та музейної 

справи; 

Георгій Папакін, доктор історичних наук, директор Інституту 

української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевсь-

кого НАН України; 

Протоієрей Олександр Трофимлюк, доктор наук з богослів’я, 

професор, ректор Київської православної богословської академії, 

голова Управління духовної освіти і богословської науки Право-

славної Церкви України. 

 

Члени оргкомітету: 

Протоієрей Віталій Клос, доктор наук з богослів’я, професор, 

проректор з наукової роботи Київської православної богословської 

академії; 

Вячеслав Корнієнко, доктор історичних наук, заступник гене-

рального директора з наукової роботи Національного заповідника 

“Софія Київська”; 

Дмитро Гордієнко, кандидат історичних наук, старший науко-

вий співробітник Інституту української археографії та джерелознав-

ства імені М. С. Грушевського НАН України. 

 

 

 

 



 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(Будинок митрополита, актова зала, Національний заповідник 

“Софія Київська”, вул. Володимирська, 24) 

 

Молитва 

Привітання учасникам та гостям конференції: 

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Думенко, 

доктор наук з богослів’я, професор, предстоятель Української Пра-

вославної Церкви; 

Неля Куковальська, генеральний директор Національного запо-

відника “Софія Київська”, провідний фахівець у галузі архітектури, 

реставрації, будівництва, практик пам’яткоохоронної та музейної 

справи; 

Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій Рудюк, 

доктор церковно-історичних наук, професор, голова Інституту цер-

ковної історії; 

Георгій Папакін, доктор історичних наук, директор Інституту 

української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевсь-

кого НАН України; 

Протоієрей Олександр Трофимлюк, доктор наук з богослів’я, 

професор, ректор Київської православної богословської академії, 

голова Управління духовної освіти і богословської науки Право-

славної Церкви України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератори: Вячеслав Корнієнко 

            прот. Віталій Клос 

 

Надія Нікітенко – доктор історичних наук, професор, завідувач 

відділу “Інститут «Свята Софія»” Національного заповідника “Со-

фія Київська” (м. Київ): “Анна Порфирородна – хрестителька 

Русі-України”.  

 

Шандор Фйольдварі – PhD, науковий співробітник Дебреценського 

Університету (м. Дебрецен, Угорщина): “Державний культ Божої 

Матері в Київської Русі й в Угорському Королівстві – порів-

няльний аналіз політичної теолоґії Богородиці щодо візантій-

ського походження”. 

 

Митрополит Львівський і Сокальський Димитрій Рудюк – доктор 

церковно-історичних наук, професор, голова Інституту церковної 

історії (м. Львів): “Митрополит Київський і всієї Руси Кипріан 

між Києвом і Москвою та зміцнення зв’язків з Константино-

польським Патріархом (1375–1406)”. 

 

Олександр Саган – доктор філософських наук, професор, провідний 

науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАН України (м. Київ): “Передумови Об’єднавчого Собору Пра-

вославної Церкви України”. 

 

Протоієрей Сергій Колот – кандидат наук з богослів’я, секретар 

вченої ради та викладач кафедри богослів’я та філології Київської 

православної богословської академії (м. Київ): “Першість Кон-

стантинопольського Патріарха і автокефалія Православної 

Церкви України в контексті сучасних міжправославних відно-

син”. 

 

 

 

 

 



 

Секція 1. Історія та історіографія 

(Адміністративний корпус, Національний заповідник  

“Софія Київська, вул. Володимирська, 24) 

 

Модератори: Ірина Преловська 

            Андрій Смирнов 

 

Ігор Ліхтей – кандидат історичних наук, завідувач кафедри Антич-

ності, Середньовіччя та історії України до модерної доби Ужго-

родського національного університету (м. Ужгород): “Висвітлення 

процесу християнізації слов’янських народів у науковому 

доробку Франтішка Дворніка”. 

 

Павло Гайденко – доктор історичних наук, доцент, співробітник 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського НАН України (м. Київ): “Прецеденти застосування 

візантійського законодавства в судах домонгольської Русі”. 

 

Михайло Несін – кандидат історичних наук, редактор наукового 

рецензованого журналу “Novogardia” (м. Санкт-Петербург, РФ): 

“Інститут архімандритів у Києві в домонгольський період”. 

 

Протоієрей Михаїл Йосифчук – кандидат наук з богослів’я, насто-

ятель парафії Ікони Божої Матері “Утамуй моя печалі” в м. Києві 

(м. Київ); Протоієрей Миколай Йосифчук, кандидат наук з бого-

слів’я, голова парафіяльної ради-настоятель Свято-Олександро-

Невської парафії в м. Києві (м. Київ); Володимир Ар’єв – Народ-

ний депутат України, Заслужений журналіст України, аспірант Істо-

ричного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (м. Київ): “Зносини з Вселенським Патріарха-

том у справі визнання автокефалії Української Православної 

Церкви урядом УНР”. 
 

Ірина Преловська – доктор історичних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник Інституту україн-

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

України; доктор церковно-історичних наук, професор Київської 

православної богословської академії (м. Київ): “Історико-джере-

лознавчий аспект публікації Патріаршого і Синодально-Кано-

нічного Томосу Вселенської Константинопольської Патріархії 

від 13 листопада 1924 р.” 

 



 

Андрій Смирнов – кандидат історичних наук, доцент кафедри істо-

рії Національного університету “Острозька академія” (м. Острог): 

“Відновлення євхаристійного спілкування Українських Пра-

вославних Церков у діаспорі з Вселенським Патріархатом 

наприкінці ХХ століття”. 

 

Олександр Єрємєєв – кандидат політичних наук, старший викладач 

кафедри політології Національного університету “Києво-Могилян-

ська академія” (м. Київ): “Проблеми становлення Української 

Православної Церкви (ПЦУ) в контексті сучасних політичних 

змін в Україні”. 
 

Павло Єремєєв – кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри історії Східної Європи історичного факультету Харківсь-

кого національного університету імені В. Н. Каразіна (м. Харків): 

“«Без правил ума образованного и Веры истинной»: образи 

давньоруського язичництва у творчості Миколи Карамзіна”. 

 

Володимир Підвойний – кандидат філологічних наук, доцент, стар-

ший науковий співробітник Національної бібліотеки ім. В. І. Вер-

надського (м. Київ): “Константинопольська тематика бібліотеки-

колекції Агатангела Кримського НБУВ”. 

 

Олександр Ганшин – науковий співробітник Національного запо-

відника “Софія Київська”; аспірант Відділу зарубіжних джерел 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського НАН України (м. Київ): “Князівська усипальня Деся-

тинної церкви Києва”. 
 

Андрій Кравцов – аспірант Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ): 

“Архіви релігійних установ Переяславщини”. 

 

Протоієрей Віталій Клос – доктор наук з богослів’я, професор, 

проректор з наукової роботи Київської православної богословської 

академії (м. Київ): “Перший київський архіпастир у контексті 

Оскольдового хрещення Руси-України”. 
 

Вячеслав Корнієнко – доктор історичних наук, заступник гене-

рального директора з наукової роботи Національного заповідника 

“Софія Київська” (м. Київ): “Алюзія житійного сюжету сліпоти 

князя Володимира у стінописі Софії Київської”. 



 

Секція 2. Культура та мистецтво  

(Митрополичий будинок, Національний заповідник  

“Софія Київська”, вул. Володимирська, 24) 

 

Модератори: Ірина Марголіна 

                    Оксана Полулях 

 

Наталія Солонська – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Відділу зарубіжної україніки Інституту книгознав-

ства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

НАН України (м. Київ): “Візантійська книга в історії бібліотеки 

Київського Софійського собору та  українського книгознав-

ства”. 

 

Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір Бубнюк – 

кандидат богословських наук (м. Полтава): “Преподобний 

Паїсій Величковського і грецькі православні просвіти-

телі”. 
 

Священик Олександр Тимошенко – магістрант Київської право-

славної богословської академії (м. Київ): “Визначні правителі 

Київської Держави, канонізовані в домонгольський період”. 

 

Протоієрей Сергій Чутченко – магістр богослів’я КВНЗ “Ніжин-

ський коледж культури і мистецтв ім. М. Заньковецької” (м. Ні-

жин): “Вплив візантійського богослів’я на формування кон-

цепції внутрішньої людини у вітчизняній богословській 

школі”. 

 

Ірина Марголіна – кандидат історичних наук, завідувач сектору 

комплексних наукових досліджень пам’яток заповідника науко-

во-дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” Національного 

заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Святі Костянтин та 

Єлена – патрони князів-ктиторів Кирилівської церкви Києва”. 

 

Мар’яна Нікітенко – кандидат історичних наук, провідний науковий 

співробітник Національного Києво-Печерського історико-куль-

турного заповідника (м. Київ): “Давній чин на заснування храму 

крізь призму інформації Києво-Печерського патерика. Новіт-

ній ієротопічний підхід”. 

 



Андрій Комарницький – кандидат мистецтвознавства, співголова 

іконописної майстерні “Алімпій”, член НТШ (м. Львів): “Київ-

ська школа іконопису XI–XIII ст.: нові відкриття”. 

 

Ірина Вільчинська – старший науковий співробітник науково-

дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” Національного 

заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “Ідея «Могилянського 

Відродження» в Акафістних сюжетах Софії Київської”. 

 

Протоієрей Іван Гарат – кандидат філософських наук (PhD), 

викладач Львівської Православної Богословської академії УПЦ 

(ПЦУ) (м. Львів): “Ідеї ісихазму у спадщині «Афонського 

старця» Івана Вишенського”. 

 

Тамара Рясная – завідувач сектору науково-методичної роботи 

науково-дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” Національ-

ного заповідника “Софія Київська” (м. Київ): “«К сему проше-

нию иконописный мастер Вильмонстрандской купец Макар 

Пешехонов руку приложил». На захист Макара Пєшехонова 

як реставратора Софії Київської”. 

 

Оксана Полулях – аспірантка Докторської школи імені родини 

Юхименків Національного університету “Києво-Могилянська ака-

демія” (м. Київ): “Образ турка в українському письменстві 

останньої чверті XVI – першої половини XVII ст.” 

 

Олександр Булига – директор комунального закладу “Рівненський 

обласний краєзнавчий музей” Рівненської обласної ради (м. Рівне): 

“Почаївський монастир – Волинський Афон: шлях від Церкви-

матері … до Церкви-матері (1597–1924 рр.)”. 

 

Дмитро Гордієнко – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту української археографії та джерелознав-

ства ім. М. С. Грушевського НАН України; провідник науковий 

співробітник Національного заповідника “Софія Київська” 

(м. Київ): “Ярослав Мудрий та становлення української школи 

сакральної архітектури”. 

 


