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Друга Міжнародна наукова конференція 

“Крим в історії України”,  

присвячена 160-й річниці капітуляції Росії у Кримській війні 

1853–1856 рр. 

 

8 жовтня 2015 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 – кандидат 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; старший науковий 

співробітник Відділу пам’яток заповідника 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. 

 

8 жовтня 2015 р., четвер 

9
30

 – 10
00

 Реєстрація учасників 

10
00

 – 10
30

 Відкриття конференції 

10
30

 – 16
00 

Робоче засідання 

16
00

 – 18
00

 Екскурсія по Софії Київській 

 

Регламент:   доповідь на засіданні секції до 15 хв. 

повідомлення до 10 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. 

 

Презентація першого випуску збірки “Наш Крим”: 

Вячеслав Корнієнко, Дмитро Гордієнко. 

 

 

Робоче засідання 
 

 

Головують: к. іст. н. Дмитро Гордієнко 

к. іст. н. Вячеслав Корнієнко 

 

Георгій Папакін – д. іст. н., директор Інституту української 

археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 

України: “Джерела кримської історії: до концепції кримського 

дипломатарію”. 

Рафал Кавальчик – професор, професор Інституту історії Лодзь-

кого університету: “Україна до і після Кримської війни”. 

Лукаш Бартосік – професор Інституту історії Лодзького універси-

тету: “Поляки по відношенню Кримської війни, 1853–1856 рр.”. 

Володимир Потульницький – д. іст. н., професор, провідний 

науковий співробітник Інституту української археографії та 

джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України: “Пред-

ставник польського консерватизму Міхал Чайковський як учасник 

Кримської війни”. 

Анатолій Скрипник – к. іст. н., доцент, докторант Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка: 

“Участь населення Правобережної України у розбудові військової 

інфраструктури та постачанні продовольчих і матеріальних ресурсів 

до Криму (1799–1855 рр.)”. 



Тетяна Котенко – провідник археограф Інституту української 

археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 

України: “Історична поема-хроніка Пилипа Морачевського “До 

чумака, або война ягло-хранцузо-турецька у 1853 і 64 роках” про 

героїзм і мужність севастопольців підчас Кримської війни”. 

Дмитро Гордієнко – докторант Інституту української археографії 

та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; 

старший науковий співробітник Національного заповідника “Софія 

Київська”: “Спогади учасника Кримської війни Прокопія Підпалова 

у записі В. Ляскоронського”. 

Надія Нікітенко – д. іст. н., професор, провідний науковий співро-

бітник Національного заповідника “Софія Київська”: “Образ 

св. Климента Римського в мозаїці Софії Київської”. 

Ірина Марголіна – к. і. н., заступник завідувача відділу історії 

пам’яток заповідника Національного заповідника “Софія Київська”, 

заслужений працівник культури України: “Ушанування папи 

Климента Римського у розписі Кирилівської церкви у Києві”. 

Вячеслав Корнієнко – к. іст. н., заступник директора з наукової 

роботи Національного заповідника “Софія Київська”: “Кримські 

святі в стінописі Софії Київської”. 

Андрій Домановський – к. іст. н., доцент Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна: “Cоціальна специфіка торгівлі 

продовольством у візантійському Херсоні доби “темних віків” (на 

прикладі листів папи Мартина І)”. 

Марія Пархоменко – аспірантка Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна: “Варвари чи ромеї? До питання 

про етнічний склад населення кримського Херсонеса-Херсона за 

доби раннього середньовіччя”. 

Марія Тимошенко – молодший науковий співробітник Національного 

заповідника “Софія Київська”: “Вироби з металу у складі комплексу 

корабельної аварії ХІІІ ст. з бухти Судак-Лімен”. 



Дмитро Гордієнко – докторант Інституту української археографії 

та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; 

старший науковий співробітник Національного заповідника “Софія 

Київська”: “Чорноморська політика Володимира Великого”. 

Оксана Господаренко – к. іст. н., доцент Навчально-наукового 

інституту історії, політології та права Миколаївського націо-

нального університету імені В. О. Сухомлинського: “Торгово-

економічні відносини Золотої Орди та італійських морських 

республік”. 

Наталія Сінкевич – к. іст. н., докторант Тюбінгенського університету 

Карла Еберхарда: “Домініканська місія у Криму в XIV–XVII ст.” 

Андрій Живачівський – магістр, докторант (аспірант) Інституту 

історії ім. Т. Мантойфля Польської Академії Наук: “Бахчисарай і 

Кефе (кінець XVI – початок XVII століття): стосунки між ханом та 

губернатором Кефе”. 

Олександр Джанов – науковий співробітник Національного 

заповідника “Софія Київська”: “Козацький фактор: вихід християн-

ського населення з південного берега Криму в 1-й половині 

XVII ст.”. 

Олександра Шутко – к. мистецтв., журналіст: “Політичні шлюби 

османських султанів: від християнських принцес – до доньки 

Гіреїв”. 

Іван Синяк – к. іст. н., старший науковий співробітник Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України: “Договори (інструменти) Війська Запорозького 

Низового з Кримським ханством у добу Нової Січі як історичне 

джерело”. 

Ярослав Пилипчук – к. іст. н., молодший науковий співробітник 

Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України: 

“Боротьба кримськотатарського народу за незалежність (1774–

1783)”. 



Світлана Потапенко – к. іст. н., старший науковий співробітник 

Інституту української археографії та джерелознавства імені 

М. С. Грушевського НАН України: “Под образом дружбы и 

откровенности”: нові документи про “татарську комісію” Євдокима 

Щербініна 1770–1775 рр.” 

Марина Кравець – Університет Торонто: “Використання кадійських 

реєстрів Кримського ханату за часів Російської імперії, 1783–

1905 рр.”. 

Наталія Єржиківська – к. філол. н., науковий співробітник Інституту 

літератури ім. Т. Г. Шевченка: “Кримські сонети” Адама Міцкевича 

в українських перекладах М. Рильського, Б. Тена, Л. Степаненко й 

О. Криштальської”. 

Віктор Філас – к. іст. н., докторант Інституту української археографії 

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: “Альбом 

гравюр П. Сумарокова “Досуги кримского судьи или второе 

путешествие в Тавриду”: дискусійні питання атрибуції та 

інтерпретації”. 

Ольга Гураль – к. іст. н., заступник директора з наукової роботи 

Музею видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи 

Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького: “Гастролі 

трупи Михайла Старицького в Криму”. 

Леся Генералюк – д. філол. н., старший науковий співробітник 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка: “Більшовизм і червоний 

терор у Криму (1918–1921 рр.) в рецепції Максиміліана Волошина”. 

Олександр Маврін – к. іст. н., заступник директора Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України: “Археографія Кримської області в міжвоєнний період 

(1945–2014 рр.). 



Загальні вимоги до оформлення тексту 

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць 

“Наш Крим”, вип. 2.  

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, кримськотатар-

ська, англійська. Кінцевий термін подачі матеріалів 15 січня 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”. 
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Для нотаток 


