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Конференція відбудеться в змішаному форматі – онлайн та офлайн 
 

РОЗКЛАД 
 

17 листопада, четвер 
 

09.30-09.55 – реєстрація учасників секції «Соціально-політична історія міста» 
10.00-10.05 – вітальне слово 
10.05-11.25 – секція «Соціально-політична історія міста» 

11.25-11.35 – перерва 
11.35-12.35 – продовження роботи секції «Соціально-політична історія міста» 

12.35-12.50 – перерва 
12.45 – завершення реєстрації учасників секції «Музейні студії» 

12.50-14.30 – секція «Музейні студії» 
14.30-14.45 – перерва 
14.40 – завершення реєстрації учасників секції «Матеріальна культура міста» 

14.45-16.05 – секція «Матеріальна культура міста» 
16.05-16.15 – перерва 

16.15-17.15 – продовження роботи секції «Матеріальна культура міста» 
 

18 листопада, п’ятниця 
 

09.30-09.55 – реєстрація учасників секції «Київські постаті» 
10.00-11.40 – секція «Київські постаті» 

11.40-11.50 – перерва 
11.50-13.30 – продовження роботи секції «Київські постаті» 

13.30-13.45 – перерва 
13.40 – завершення реєстрації учасників секції «Образи міського простору» 

13.45-15.05 – секція «Образи міського простору» 
15.05-15.15 – перерва 

15.15-16.15 – продовження роботи секції «Образи міського простору» 
 

РЕГЛАМЕНТ: доповідь – 12-15 хвилин, питання та обговорення – 5-8 хвилин. 
 
 

Матеріали конференції на сайті Музею історії міста Києва: 
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/naukova-robota/kiyiv-i-kiyani-materiali-shhorichnoyi-
naukovo-praktichnoyi-konferentsiyi-vip-14.html 
 

Матеріали конференції на сайті Інституту історії України НАН України: 
http://resource.history.org.ua/item/0017033 
 

Оргкомітет: 
Олександр ПАШКОВСЬКИЙ – заступник генерального директора з наукової роботи 
Музею історії міста Києва – голова організаційного комітету; 
Тетяна ВОДОТИКА – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Інституту історії України НАН України; 
Всеволод ІВАКІН – кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва 
Інституту археології НАН України; 
Віталій НАХМАНОВИЧ – провідний науковий співробітник відділу «Київ періоду 
новітньої історії» Музею історії міста Києва; 
Андрій ТУРЧАНІНОВ – учений секретар Музею історії міста Києва.   

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/naukova-robota/kiyiv-i-kiyani-materiali-shhorichnoyi-naukovo-praktichnoyi-konferentsiyi-vip-14.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/naukova-robota/kiyiv-i-kiyani-materiali-shhorichnoyi-naukovo-praktichnoyi-konferentsiyi-vip-14.html
http://resource.history.org.ua/item/0017033
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17 листопада, четвер 
 
Посилання на ZOOM 
https://uni-goettingen.zoom.us/j/61402697537 
 
 
9.30-10.00 – реєстрація учасників секції «Соціально-політична історія міста» 
 
10.00-10.05 – вітальне слово 
 

 

10.05-12.35       Секція «Соціально-політична історія міста» 
 

Модератор – Віталій НАХМАНОВИЧ 
(Музей історії міста Києва) 

 

Професійна діяльність поліції Києва у першій половині XIX ст. 
Ольга КРАСІНЬКО (НУ «Києво-Могилянська академія») 
 

Джерела особового походження і художньо-літературні твори 
про повсякдення вихованок Київського інституту шляхетних дівчат 
у ХІХ – на початку ХХ ст. 
Ілона ЖОВТА (НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») 
 

Утримання каторжних та пересильних арештантів у Лук’янівській в’язниці 
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
Лідія БІЛІЧЕНКО (ЧНУ імені Петра Могили) 
 

Спецділянка НКВС у Биківнянському лісі 
в інформаційно-пропагандистському полі Європи 1941 року 
Микола БРИВКО (Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили») 
 

11.25-11.35 – перерва 
 

Київський завод «КРЕМЗ» у 1940-х – початку 1970-х рр. 
(Історична розвідка) 
Ганна АНДРІЯКА (Музей Сержа Лифаря, філія Музею історії міста Києва) 
 

Альбіна БАЛИЦЬКА (Музей історії міста Києва) 

 

Гостини у Тіто. Перші закордонні гастролі трупи 
київського театру опери та балету 
Тарас САМЧУК (Український культурний фонд) 

 

Зв’язок поколінь. Тяглість українського національно-визвольного руху ХХ ст. 
Олена ЛОДЗИНСЬКА (Музей шістдесятництва, філія Музею історії міста Києва) 

 

Митці сучасного танцю та російсько-українська війна (2014-2022 рр.): 
міграційні особливості. Попередній опис дослідження 
Світлана ОЛЕКСЮК (Музей української діаспори, філія Музею історії міста Києва) 

 

12.35-12.50 – перерва 
 
12.30-12.45 – реєстрація учасників секції «Музейні студії»  

https://uni-goettingen.zoom.us/j/61402697537
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12.50-14.30                          Секція «Музейні студії» 
 

Модератор – Галина ПОЧВЕРУК 
(Музей шістдесятництва, філія Музею історії міста Києва) 

 

Освітня функція музею та її втілення в Музеї історії міста Києва 
в умовах воєнного стану 
Ольга ВИНОГРАДОВА (Музей історії міста Києва) 

 
Меморіальний кабінет-музей академіка М.М. Амосова в Києві 
Анатолій ЗБАНАЦЬКИЙ (Музей історії міста Києва) 
 

Онлайн-проєкт «Педагогічна мапа Києва»: мета, контент, особливості реалізації 
Олександр МІХНО (Педагогічний музей України) 
 

Київ: історія в архітектурному ландшафті. Концепція виставки, що не відбулася 
Віталій НАХМАНОВИЧ (Музей історії міста Києва) 
 

Проблеми збереження і відтворення автентичності історичної забудови Києва 
на сучасному етапі 
Кирило ТРЕТЯК (КНУ імені Тараса Шевченка) 

 

14.30-14.45 – перерва 
 
14.25-14.40 – реєстрація учасників секції «Матеріальна культура міста» 
 

14.45-17.15         Секція «Матеріальна культура міста» 
 

Модератор – Євген СИНИЦЯ 

(КНУ імені Тараса Шевченка) 

 
Інструментарій склороба (на прикладі майстерень київського Подолу) 
Олена ЖУРУХІНА (Музей історії Десятинної церкви) 
 

Мар’яна ГУНЬ (Музей історії міста Києва) 
 

Ґудзики та застібки Києва і Київської землі Х–ХІІІ ст. 
Марина СЕРГЄЄВА (Інститут археології НАН України) 

 

Керамічний дискос з Музею історії міста Києва 
Аліна СУШКО (Музей історії міста Києва) 

 
 

Амфорне клеймо з досліджень Києва по вул. Г. Сковороди, 14, 2006 р. 
Марія ТИМОШЕНКО (Музей історії міста Києва) 

 

16.05-16.15 – перерва 
 

Археологічні колекції з поселення Софіївська Борщагівка 
Мар’яна ГУНЬ (Музей історії міста Києва) 

 

Кахляна піч XVIII ст. з археологічних досліджень київського Подолу 
Олександр ПАШКОВСЬКИЙ (Музей історії міста Києва)  
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Використання малинського граніту в розвитку будівельної сфери 
української столиці 
Володимир СТУДІНСЬКИЙ (НДНЦ «ПринцепС») 
 

Сергій ДИНЯК (Група компаній «Юнігран») 

 

18 листопада, п’ятниця 
 
Посилання на ZOOM 
https://uni-goettingen.zoom.us/j/62503454467 
 
9.30-09.55 – реєстрація учасників секції «Київські постаті» 
 

10.00-13.30                    Секція «Київські постаті» 
 

 
Модератор – Ольга ДРУГ 

(Музей історії міста Києва) 
 

Постать Василя Леонтійовича Кочубея (бл. 1640–1708 рр.) в історії міста Києва 
Наталія ГАВРИЛИШИНА (ДНУ «Енциклопедичне видавництво») 

 

Тут ходив Сковорода 
Ганна ЯРМІШ (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди») 

 

Пам'ятати (,) неможливо (,) забути. 
Пам’ять про підприємців кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття в Україні 
Тетяна ВОДОТИКА (Інститут історії України НАН України) 

 

Останній візит Івана Франка до Києва: 
слідами щоденникових нотаток Михайла Грушевського 
Світлана ПАНЬКОВА 

(Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, філія Музею історії міста Києва) 
 

Михайло Юзефович – очільник Київської Археографічної комісії 
Галина МРОЗЕК (Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка,  

філія Національного музею Тараса Шевченка) 
 

Вплив більшовицької репресивної політики на психологічний стан 
автокефальних священників м. Києва на прикладі біографії В. Липківського 
(1920–1930-ті рр.) 
Олеся ЖИТКОВА (незалежний науковець) 

 

11.40-11.50 – перерва 
 

Київ як біографічний символ у мемуаристиці Сержа Лифаря (1905–1986) 
Наталя БІЛОУС (Музей Сержа Лифаря, філія Музею історії міста Києва) 

 

Літературний «гурток Єгорової» у документах ОДПУ УСРР 
Олексій БОЛДИРЄВ (ДНУ «Київський академічний університет») 

 

Київські адреси в епістолярії Олеся Юренка 
Світлана КАПКО (Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського)  

https://uni-goettingen.zoom.us/j/62503454467
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Художник і влада: на прикладі діяльності секції 
монументально-декоративного мистецтва СХ УРСР 
Юлія КУЧМА (Музей історії міста Києва) 

 

Особливості останньої авторської редакції тексту 
Василя Стуса «Феномен доби» 
Галина ПОЧВЕРУК (Музей шістдесятництва, філія Музею історії міста Києва) 
 

Патріарх Мстислав. Шлях до Києва 
Катерина РОМАНОВА (Національний музей Революції Гідності) 

 

13.30-13.45 – перерва 
 

13.25-13.40 – реєстрація учасників секції «Образи міського простору» 
 

13.45-16.15             Секція «Образи міського простору» 
 

Модератор – Світлана ПАНЬКОВА, 
(Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, філія Музею історії міста Києва) 

 

Міський простір за периметром міських укріплень 
(селище Лісники-Безодня на околиці столиці) 
Ігор ГОТУН (Інститут археології НАН України) 
 

Олександр КАЗИМІР (Інститут археології НАН України) 
 

Мар’яна ГУНЬ (Музей історії міста Києва) 

 

Царський палац і початки театрального життя у Києві 
Олександр КУЧЕРУК (Національний музей історії України) 

 

Сила бренду: до історії фотоательє «Фотографія Володимира Висоцького» 
в Києві кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Ольга ДРУГ (Музей історії міста Києва) 
 

Візуальна ідентичність Києва на світлинах професійних фотографів 
рубежу ХІХ – початку ХХ ст. 
Геннадій КАЗАКЕВИЧ (КНУ імені Тараса Шевченка) 

 

15.05-15.15 – перерва 
 
Візуальний образ Політехнічного інституту в путівниках по Києву 
(1900 р. – початок ХХ ст.) 
Антоніна КІЗЛОВА 
(НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») 
 
Київська зовнішня реклама кінця XIX – початку XX ст. 
Микола КОЗАЧОК (Музей історії міста Києва) 

 

Місця локалізації Державного авіаційного заводу № 12 в Києві 
на початку 1920-х років 
Віталій ТАТАРЧУК (НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») 


