
 

 



ПРОГРАМА 
 

Перше засідання 
12.00 – 13.45 

філософський факультет, ауд. 243 
 

Модератор: Домановська Марина Євгенівна 
кандидат історичних наук, 

співробітник Центру українських студій імені Д. І. Багалія 
 

Вітальні слова 
Карпенко Іван Васильович, доктор філософських наук, професор, декан 
філософського факультету 
Сорочан Сергій Борисович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
історії стародавнього світу та середніх віків 
Чугуй Тарас Олексійович, кандидат історичних наук, директор Центру 
українських студій імені Д. І. Багалія 
 
Лукаш Іван Михайлович 
художник (м. Суми) 
Презентація портрета Федора Івановича Шміта 
 

Доповіді 
 
Павлова Ольга Григорівна 
кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та 
археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Федір Іванович Шміт – мистецтвознавець, професор Харківського університету 
 

Костючок Олександр Васильович 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник сектору 
комплексних наукових досліджень пам’яток Заповідника науково-дослідного 
відділу «Інститут Свята Софія» Національного заповідника «Софія Київська» 
Федір Шміт як організатор справи вивчення Софійського собору ХІ ст. 
 

Сыченкова Лидия Алексеевна 
доктор исторических наук, профессор кафедры всемирного культурного 
наследия Казанского (Приволжского) Федерального университета 
Новые подходы к переосмыслению наследия Ф. Шмита в современном 
историко-культурном знании 
 

Побожій Сергій Іванович 
кандидат мистецтвознавства, доцент Сумського державного університету 
Олена Нікольська – нескорений учень Федора Шміта 
 

Кава-брейк  



Друге засідання 
14.00 – 17.00 

Центр українських студій імені Д. І. Багалія, ауд. 487 
 

Модератор: 
Домановська Марина Євгенівна 

кандидат історичних наук, 
співробітник Центру українських студій імені Д. І. Багалія 

 
Філіппенко Ростислав Ігоревич 
кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства та 
латинської мови Національного фармацевтичного університету 
Харківська школа історії мистецтва. Вільний факультет мистецтв 
 
Лиман Сергей Иванович 
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедры 
туристического бизнеса Харьковской государственной академии культуры 
Балканские исследования в Харьковском университете в годы работы в нём 
профессора Ф. И. Шмита 
 
Романовський Валерій Станіславович 
кандидат історичних наук, 
член Харківського історико-філологічного товариства 
Пам’яткознавча діяльність Федора Шміта у Харкові 
 
Матвеева Юлия Геннадиевна 
кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры проектирования 
художественно-декоративных тканей и одежды Харьковской 
государственной академии дизайна и искусств 
Ткани-обрамления как главный контекст сюжетов: 
храм как шатер в мозаиках Равенны 
 
Сорочан Катерина Сергеевна 
кандидат исторических наук, руководитель Украинско-Итальянского 
академического центра, старший преподаватель кафедры прикладной 
социологии социологического факультета Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина 
Византийские мозаики Равенны в культуре современной Италии 

 
Кава-брейк 

15.30 – 15.45  



 
Гордієнко Дмитро Сергійович 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту 
української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 
України; провідний фахівець Відділу зв’язків з громадськістю Національного 
заповідника «Софія Київська» 
Ґенеза середньовічної української архітектури в осмисленні Федора Шміта 
 
Чекаль Олексій Георгійович 
мистецтвознавець, викладач Британської школи дизайну, засновник школи 
каліграфії у Харкові 
Іконографія Євангелістів у Cофії Київській та каліграфічна культура Візантії 
 
Савчук Олександр Олегович 
кандидат філософських наук, доц. кафедри теорії культури і філософії науки 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
Федір Шміт і Стефан Таранушенко: вчитель та учень 
 
Домановський Андрій Миколайович 
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та 
середніх віків історичного факультету, доцент кафедри українознавства 
філософського факультету Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна 
Візантинознавство і політика: вимушені роздуми Ф. І. Шміта на тлі доби 
 

 
 

Христос Пантократор (Вседержитель) 
Мозаїчне зображення 

Головний купол Софії Київської 


