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ПОНЕДІЛОК • 11 ТРАВНЯ 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

Леонтій ВОЙТОВИЧ — співголова, д. і. н., професор, завідувач кафедри 
іcторії середніх віків та візантиністики Львівського національного 
університету імені Івана Франка 

 

Андрій ЯСІНОВСЬКИЙ — співголова, к. і. н., завідувач кафедри класичних, 
візантійських і середньовічних студій Українського католицького 
університету,  Львів 

 

Олег ДРУЗДЄВ — аспірант Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, член Львівського медієвістичного клубу 

 

Роксоляна АВДИКОВИЧ — секретар, методист кафедри класичних, 
візантійських і середньовічних студій 
Українського католицького університету, Львів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце проведення конференції: 

Гуманітарний факультет 
Українського католицького університету 

(Львів, вул. Козельницька, 2А) 

 
Інститут українозгавства ім. І. Крип’якевича 

НАН України 
(Львів, вул. Козельницька, 4) 

15.30 – 16.00 Реєстрація учасників 
Гуманітарний факультет УКУ, вул. Козельницька, 2А, 
4 поверх, авд. 419 

16.15 Урочисте відкриття конференції: 
Галерея сучасного мистецтва УКУ, вул. Козельницька, 2А, 
цокольеий поверх 

Андрій ЯСІНОВСЬКИЙ, к. і. н., завідувач кафедри 
класичних, візантійських і середньовічних студій 
Українського католицького університету 
Вступне слово 

16.20 Богдан ЯРЕМЕНКО, голова правління фундації «Майдан 
Закордонних Справ, колишній Генеральний консул України 
у Стамбулі — спеціальний гість 
Хронотопи Константинополя в сучасному Стамбулі: 
зі спостережень українського дипломата 

19.00 – 21.00 Екскурсія вечірнім Львовом 
Проводить Орест ЛИЛЬО, доцент кафедри нової 
та новітньої історії України 
Початок маршруту: Колегіум УКУ, вул. Козельницька, 2 

 

 
ВІВТОРОК • 12 ТРАВНЯ 

 

9.00 – 9.30 Реєстрація учасників 
Гуманітарний факультет УКУ, вул. Козельницька, 2А, 
4 поверх, авд. 419 

9.30 – 11.30 ЗАСІДАННЯ 1 
Гуманітарний факультет УКУ, вул. Козельницька, 2А, 
4 поверх, авд. 405 

Головує: Світлана ШУМИЛО, к. філол. н., доцент кафедри 
української мови та літератури Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т. Шевченка 

Олег ДРУЗДЄВ (аспірант Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів) 
Українська медієвістика та медіакомунікації: проблеми та 
перспективи взаємодії 
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Ростислав ВАЦЕБА (маґістрант, Львівський національний 
університет ім. І. Франка. ) 
Проблема формування держави у полабських слов’ян 
наприкінці VIII — на початку Х ст. 

Дмитро ДИМИДЮК (студент 4 курсу, Львівський 
національний університет імені Івана Франка) 
Передумови та причини відновлення незалежного Вірменського 
царства наприкінці ІХ ст. 

Олександр АРТАМОНОВ (студент 3 курсу, Львівський 
національний університет ім. І. Франка) 
Особливості наукового світогляду в епоху Оттонівського 
Відродження 

Михайло ГУЗЮК (маґістрант, Український католицький 
університет, Львів) 
Руське військо в Х ст.: огляд писемних джерел 

 
11.30– 12.00 • Перерва на кaву • 

 

12.00 – 14.00 ЗАСІДАННЯ 2 

Головує: Юрій ОВСІНСЬКИЙ, к. і. н., доцент кафедри історії 
середніх віків та візантиністики Львівського національного 
університету ім. І. Франка 

Олена ТКАЧЕНКО (маґістрантка, Харківський національний 
університет ім. В. Каразіна) 
Візантійський напрям зовнішньої політики Венеції кінця Х — 
XII століття 

Володмир ЧЕМЕРИС (студент 2 курсу, Український 
католицький університет, Львів) 
Русько-угорські відносини: Ізяслав Мстиславич та Ґеза ІІ 

Діана КРАВЧЕНКО (студентка 3 курсу, Чернігівський 
національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка) 
Описи зовнішності героїв в агіографічній літературі 
Київської Русі 

Катерина ВОСТРЄЦОВА (студентка 3 курсу, Чернігівський 
національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка) 
Daily Life, чи Cвіт херсонеситів в ХІІ–ХIV ст. 

 
14.00 – 15.00 • Перерва на обід • 

15.00 – 17.00 ЗАСІДАННЯ 3 

Головує: Світлана ПОЛЮГА, к. філол. н, ст. викладач кафедри 
класичних, візантійських ісередньовічних студій Українського 
католицького університету 

Анастасія ПЕЦКО (студентка 3 курсу, Харківський 
національний університет ім. В. Каразіна) 
Прикраси та елементи костюму візантійського населення 
Криму другої половини Х — першої половини ХІІІ століття. 

Дар’я ДУДЧЕНКО (маґістрантка, Харківський національний 
університет ім. В. Каразіна) 
Побутове життя міського населення Північного 
Причорномор’я у ХII–XIV століттях 
(на основі матеріалів м. Херсона) 

Тарас ОЛІЯРЧУК (маґістрант, Львівський національний 
університет ім. І. Франка) 
Війни у Ломбардії, як передумова формування «італійського 
концерту» (1425–1454) 

Іван ЖАДАН (студент 2 курсу, Український католицький 
університет, Львів) 
Актуальність історій XIII століття для реципієнта XXI 
століття (на матеріалі exemplum із «Sermones Vulgares» 
Якова Вітрійського «De servo pigro et cane et murilego») 

Кирило СТЕПАНЯН (студент 1 курсу, Львівський 
національний університет ім. І. Франка) 
Проблема розмежування «темних віків» та «середніх віків» 

 

17.00 – 17.30 Підведення підсумків конференції 
 

17.45 • Вечеря • 
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СЕРЕДА • 13 ТРАВНЯ 
 

8.30 – 9.50 Відкрита лекція Світлани ШУМИЛО, к. філол. н., доцента 
кафедри української мови та літератури Чернігівського 
національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка 
Пам’ятки старослов’янської писемності: дослідження, 
класифікація, особливості графіки 
Гуманітарний факультет УКУ, вул. Козельницька, 2А, 
4 поверх, авд. 405 

 

ФОРУМ  МЕДІЄВІСТИКИ 
Організовує Львівський медієвістичний клуб 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 
вул. Козельницька, 4, зал засідань, 2 поверх 

10.00 –11.00 Представлення «шкіл» української медієвістики 

11.00 – 11.15 Перерва 

11.15 – 12.30 Робітня медієвіста 
Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ, д. і. н., проф., завідувач 
відділу історії середніх віків 
Як «читати» предмети культури 
Данило ГРЕГУЛЬ, студент 4 курсу Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка 
Просопографія у медієвістичних дослідженнях 

12.30 – 12.40 Перерва 

12.40 – 13.40 Круглий стіл «Середньовіччя як об’єкт міфотворення». 

АНОТАЦІЇ ВИСТУПІВ 

 
 

Олександр АРТАМОНОВ (Львів) 

ОСОБЛИВОСТІ  НАУКОВОГО  СВІТОГЛЯДУ 
В ЕПОХУ ОТТОНІВСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

В історії Західноєвропейської науки, Раннє Середньовіччя є одним з най- 
менш досліджених періодів. В статті пропонується нелінійний підхід до історії 
науки, завдяки якому заключний етап доарабської Західноєвропейської науки 
(т. зв. «Оттонівське Відродження») розглядається через призму як античної, 
так і власне ранньосередньовічної математичної та філософської традиції. 
Центральне місце дослідження присвячене філософському осмисленню мате- 
матичних праць Герберта Аврілакського, останнього визначного науковця Ран- 
нього  Середньовіччя. 

 
Ростислав ВАЦЕБА (Львів) 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ У ПОЛАБСЬКИХ СЛОВ’ЯН 

Доповідь присвячена розгляду ключових проблем дослідження держа- 
вотворчих процесів та еволюції форм політичної організації полабських 
слов’ян. В межах доповіді проаналізовано історіографічні моделі суспільно-по- 
літичного розвитку полабських слов’ян, основні підходи до визначення часу 
появи державних утворень на території слов’янського Полаб’я та періодиза- 
ції етапів їхнього розвитку. Особливий акцент зроблено на висвітленні місця 
дружинної держави в процесі трансформації політичних утворень полабських 
слов’ян. Здійснено спробу співвіднесення окремих стадій розвитку останніх з 
етапами становлення дружинної держави, висловлено припущення щодо при- 
чин неоднорідності внутрішньополітичних процесів на території різних ча- 
стин Слов’янського Полаб’я. 

 
Катерина ВОСТРЄЦОВА (Чернігів) 

СТИЛЬОВІ ФІГУРИ КЛАСИЧНОЇ РИТОРИКИ ТА САМОБУТНІ 
РИТОРИЧНІ ЗАСОБИ У ПРОПОВІДЯХ КИРИЛА ТУРОВСЬКОГО 

В доповіді розглядаються стильові та риторичні засоби у проповідях Ки- 
рила Туровського (на основі проповіді про тіло і душу): антитези, порівняння, 
звернення до аудиторії. Проведено порівняння творчої стилю Кирила Туров- 
ського із такими відомими візантійськими проповідниками як Василій Вели- 
кий та Іоанн Златоуст. Окремо відзначено оригінальність Кирила Туровського 
у використанні та поєднанні класичних риторичних прийомів. 
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Михайло ГУЗЮК (Львів) 

РУСЬКЕ ВІЙСЬКО В Х ст.: ОГЛЯД ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛ 

Суть презентованої доповіді полягає в спробі огляду, аналізу та порівняння 
писемних джерел з вивчення військової справи на Русі в Х ст. Наукове повідом- 
лення аж ніяк не претендує на вичерпне подання всіх джерел з даної тематики, 
проте дотримується ідеї створення конгруентного образу на основі як руських, 
так і неруських джерел. В першу чергу розглядатиметься «Історія» Лева Дияко- 
на та ПМЛ, як найбільш обширних та безпосередніх, а також, в якості додат- 
кових – приклади арабських пам’яток, Західного героїчного епосу (Пісня про 
Роланда, Пісня про мого Сіда) та саг. 

 
Дмитро ДИМИДЮК (Львів) 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО 
ВІРМЕНСЬКОГО ЦАРСТВА НАПРИКІНЦІ ІХ ст. 

У статті аналізуються зміни геополітичного становища на Закавказзі, зав- 
дяки яким вірмени отримали змогу відновити незалежну державу у 885 р. Роз- 
глядаються причини занепаду Арабського халіфату та посилення Візантійської 
імперії у другій половині ІХ ст. Визначаються внутрішні чинники, які сприяли 
консолідації вірменської знатті та укладенню союзу з Візантією. Розкриваються 
особливості арабо-візантійського протистояння, як одного з факторів віднов- 
лення Вірменської державності. Подається характеристика вірмено-візантій- 
ських та вірмено-арабських відносини наприкінці ІХ ст. 

 
Олег ДРУЗДЄВ (Львів) 

УКРАЇНСЬКА  МЕДІЄВІСТИКА  ТА  МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ 

Дана стаття присвячена проблематиці висвітлення досягнень української 
медієвістики та історії середньовіччя загалом в українському медіапросторі. 
Зроблена спроба пояснити на теоретичному та практичному рівнях взаємо- 
зв’язок між медійними засобами з їх особливостями та історичною наукою. 
Проведено аналіз впливу медіа на поширення історичного знання та форму- 
вання історичної свідомості, а також присутності української медієвістичної 
науки в медійному просторі. Висвітлено основні проблеми та перспективи вза- 
ємодії. Базуючись на отриманих результатах розроблені рекомендації стосовно 
подальшого висвітлення історії середніх віків в медіапросторі. 

Дар’я ДУДЧЕНКО (Харків) 

ПОБУТОВЕ ЖИТТЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У ХII–XIV ст. 

(на основі матеріалів м. Херсона) 

Доповідь присвячено висвітленню питання побутового життя міського 
населення жителів Херсону у ХII–XIV ст. Актуальність даної теми пов’язана 
перед усім із розвитком історичної науки, яка на сьогодні має історико-антро- 
пологічний напрямок дослідницького пошуку, при цьому одним із основних 
об’єктів зацікавлення є приватне життя простих жителів. У виступі на осно- 
ві аналізу археологічних розкопок міста та письмових джерел була здійснена 
спроба реконструкції побутового життя херсонеситів, яка охоплює широкий 
спектр побутових моментів: від задоволення фізіологічних потреб до опису ес- 
тетичних явищ із життя херсонеситів. 

 
Іван ЖАДАН (Львів) 

АКТУАЛЬНІСТЬ ІСТОРІЙ XIII ст. ДЛЯ РЕЦИПІЄНТА ХХІ ст. 
(на матеріалі exemplum із «Sermones Vulgares» Якова Вітрійського 

«De servo pigro et cane et murilego») 

Дана доповідь — це спроба проаналізувати один із exempla із ‘Sermones 
Vulgares’ Якова Вітрійського («De servo pigro et cane et murilego») за допомогою 
мікро-історичного методу. Роблячи загальне представлення про самого авто- 
ра, особливостей жанру exempla та подаючи коротку характеристику методу 
дослідження, метою доповіді має стати аргументація на користь актуальності 
середньовічних історій, зокрема ХІІІ ст., для реципієнта ХХІ ст. 

 
Діана КРАВЧЕНКО (Чернігів) 

ОПИСИ ЗОВНІШНОСТІ ГЕРОЇВ В АГІОГРАФІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

В доповіді висвітлюються проблеми поширення житійної літератури на те- 
ренах Київської Русі та художні особливостей цього жанру. Окрему увагу при- 
ділено характеристиці опису зовнішності персонажів в оригінальних зразках 
давньоукраїнської літератури. Хоча літературний портрет персонажа є надбан- 
ням літератури Нового часу, його часткова наявність у давній літературі не є 
випадковістю – це чітко продуманий засіб образності. Крім того, описи зовніш- 
ності є відображенням світовідчуття давніх людей, в них втілюється уявлення 
про людину не лише як про об’єкт художнього спостереження (істоту фізичну), 
а й як про суб’єкт морального вибору (істоту духовну). Наголошується саме 
на тих зовнішніх рисах, які тією чи іншою мірю підкріплюють риси характеру, 
основним є усвідомлення людини через призму її духовності 
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Тарас ОЛІЯРЧУК (Львів) 

ВІЙНИ В ЛОМБАРДІЇ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

«ІТАЛІЙСЬКОГО КОНЦЕРТУ» (1425–1454 рр.) 

У статті розглядається становище Апенінського півострова на початку 
XV ст., пов’язано із серією військових компаній, що відбулись на території 
Північної і Центральної Італії. Ломбардські війни спустошили територію Апе- 
нінського півострова. Саме ці військові кампанії спричинили підписання Ло- 
дійського мирного договору — тобто системи міри противаг, що згодом стане 
основним принципом ведення міжнародної політики та дипломатії. Також у 
даній статті розглядаються чотири окремі періоди даної війни, що є самостій- 
ними епізодами в історії Апенінського півострова. 

 
Анастасія ПЕЦКО (Харків) 

ПРИКРАСИ ТА ЕЛЕМЕНТИ КОСТЮМУ ВІЗАНТІЙСЬКОГО 
НАСЕЛЕННЯ КРИМУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ X — 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІІІ ст. 

У доповіді головну увагу приділено архіологічним знахідкам візантійського 
костюму. Оскільки знахідки візантійських тканин цього часу нечисленні і вони 
мають фрагментованний характер, основну інформацію надають металеві, 
скляні, кістяні елементи костюму, а також прикраси. Саме останні, одночасно з 
фасоном костюму, формували візантійську моду. 

 
Кирило СТЕПАНЯН (Львів) 

ПРОБЛЕМА   РОЗМЕЖУВАННЯ 

«ТЕМНИХ ВІКІВ» ТА «СЕРЕДНІХ ВІКІВ» 

У статті розглядається проблема визначення основних критеріїв, за якими 
можливо відносно виділити окремі періоди історичного поступу, які визначи- 
ли подальші зрушення у етнокультурному та геополітичному аспектах в най- 
більшій мірі. Також зроблено спробу змалювати основні віхи окреслених пері- 
одів, а саме подати перелік процесів та явищ, що характеризують окрему епоху. 

Також звертається увага на деяку закономірність, що проглядається у яви-  
щах колапсів минулих локальних або ж загальноцивілізаційних систем із по- 

дальшими змінами епохальних масштабів. Робиться спроба пояснення таких 
закономірностей. Міждисциплінарно наводиться приклад спроби віднайти 

природу таких явищ, а саме теорія осьового часу Карла Ясперса. 

Олена ТКАЧЕНКО (Харків) 

ВІЗАНТІЙСЬКИЙ НАПРЯМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВЕНЕЦІЇ 
В КІНЦІ Х У XII ст. 

Венеція, на відміну від інших північноіталійських міст-держав, досить 
рано почала своє економічне і політичне піднесення. З кінця Х ст. відбулася 
активізація зовнішньої політики цієї республіки Адріатики, під час якої вона 
встановила регулярні стосунки із Західною Європою і країнами Сходу. Однак 
домінуючим напрямком венеціанської зовнішньої політики стали її відносини 
з Візантією, що мали переважно економічний характер. 

 
Володимир ЧЕМЕРИС (Львів) 

РУСЬКО-УГОРСЬКІ ВІДНОСИНИ: 
ІЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ ТА ҐЕЗА ІІ 

У доповіді висвітлено русько-угорські військово-політичні відносини се- 
редини ХІІ ст. Основна увага зосереджена на контактах князя Ізяслава Мстис- 
лавича з королем Ґезою ІІ, становлення яких відбулося під впливом початку 
великої усобиці за київський престол, що сколихнула Русь у 1146–1151 рр. Від- 
значено також роль і участь угорського правителя та його збройних сил в цьо- 
му конфлікті. 



 

 

 


