
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців 

«"Свій" vs "чужий": ідентичність в суспільствах стародавньої доби та 

середньовіччя» 

27-28 жовтня 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

2022  



Організаційний комітет конференції 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Історичний факультет 

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків 

 

  

Голова - Ставнюк Віктор, д.і.н., проф., завідувач кафедри  

Заступник голови – Кумінова Катерина, аспірантка 

Пількевич Андрій, к.і.н., доцент 

Жданович Олеся, д.і.н. 

Туманс Харійс, д.і.н, проф., Латвійський університет 

Заплетнюк Ольга, к.і.н, викладач Університету Свонсі, Великобританія 

Зелінський Андрій, д.і.н., відділ історії країн Азії та Африки Державної 

установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» 

Руднічук Анна, аспірантка 

Коломієць Олександра, аспірантка 

Береговий Владислав, аспірант 

Федчук Олександр, аспірант 

Бондаренко Наталія, студентка магістратури  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок роботи конференції 

 

 

 

 

27 жовтня (четвер) 

11:00-11:20 Відкриття конференції 

https://us04web.zoom.us/j/71145369178?pwd=KxOR39VGR20AtI3KSDsrIomocXio

Xf.1 

Ідентифікатор: 711 4536 9178 

Код: 5csiYU 

11:30 Початок роботи секцій 

28 жовтня (п’ятниця) 

11:00 Початок роботи секцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент роботи конференції:  

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.  

Дискусії за доповідями – 10 хв. 

Вітається наявність презентацій.  

https://us04web.zoom.us/j/71145369178?pwd=KxOR39VGR20AtI3KSDsrIomocXioXf.1
https://us04web.zoom.us/j/71145369178?pwd=KxOR39VGR20AtI3KSDsrIomocXioXf.1


Стародавній Схід (27 жовтня, четвер) 

https://us04web.zoom.us/j/74223475990?pwd=JzS4Y2pN0Jg8AHH4SWhjCsCCXsE

r5Z.1 

Ідентифікатор: 742 2347 5990 

Код: 1wP0h7 

 

Модератор: Бондаренко Наталія  

(Студентка магістратури, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) 

 

Доповіді: 

Герейханова Дінара  

(Магістр історії та археології, Центр єгиптології при Інституті 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України) 

Вплив «інших» на розвиток культури Стародавнього Єгипту у добу 

Середнього царства та Другого перехідного періоду 

 

Заплетнюк Ольга 

(Кандидат історичних наук, викладач Університету Свонсі, Великобританія) 

Анхесенамон та Суппілуліума І: проблема несприйняття ідеї воцаріння 

хетського принца на єгипетському престолі в період династичної кризи 

 

Бондаренко Наталія  

(студентка магістратури, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) 

Єгиптяни vs нубійці: пошук ідентичності. Гробниці Аменхотепа-Хеві та 

Рехміра (ТТ 40, ТТ 100), Нове царство 

 

Зелінський Андрій  

(Доктор історичних наук, відділ історії країн Азії та Африки Державної 

установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» 

Явні та приховані варіації на тему «свій» – «чужий» у текстах «Книги 

повалення Апопа» (BM 10188 = Pap. Bremner-Rhind) 

 

Мота Валерія  

(Студентка, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) 

Давньоєгипетські прикраси в жіночих скіфо-сарматських похованнях 

 

Tyborowski Witold  

(Professor, Adam Mickiewicz University, Poznań ) 

Local people and strangers in cuneiform documents of the Old Babylonian Period 

(XX - XVII century BC) 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/74223475990?pwd=JzS4Y2pN0Jg8AHH4SWhjCsCCXsEr5Z.1
https://us04web.zoom.us/j/74223475990?pwd=JzS4Y2pN0Jg8AHH4SWhjCsCCXsEr5Z.1


Побуцька Софія  

(Студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Процес становлення давньоіндійського філософського мислення крізь 

призму заперечення міфу власного та міфу чужого (ведичного) 

 

Драченко Єлизавета  

(Студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Дихотомія фінікійців та карфагенян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стародавня Греція (27 жовтня, четвер) 

https://us04web.zoom.us/j/71145369178?pwd=KxOR39VGR20AtI3KSDsrIomocXio

Xf.1 
Ідентифікатор: 711 4536 9178 

Код: 5csiYU 

 

Модератор: Кумінова Катерина 

(Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Доповіді: 

Туренко Віталій 

(Д.філос.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Концепт «чужинці» в давньогрецькій мові: особливості багатоманіття 

лексем 

 

Туманс Харійс 

(доктор історичних наук, проф., Латвійський університет) 

Хто був «своїми» для Гомера? 

 

Viktor Stavnyuk 

(Doctor of historical sciences, professor, Taras Shevchenko National University of 

Kyiv) 

«Long Shadow» of the Greco-Persian Wars sive Regarding the origins of the 

binary opposition «West - East» («Довга тінь» Греко-перських війн sive Щодо 

витоків бінарної опозиції «Захід – Схід») 

 

Вар’ян Оксана 

(Заступниця директора, КЗ «Запорізький обласний центр охорони культурної 

спадщини» ЗОР) 

Ідеальний громадян у колективних уявленнях афінян VI – IV ст. до н.е. 

 

Кумінова Катерина 

(Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Амазонки та кентаври: образ "перевернутого світу" в античній культурі 

 

Баукова Анастасія 

(Кандидат історичних наук, доцент, Львівський національний університет 

імені Івана Франка) 

Фракійські символи і ідентичності в міфах та культурі Еллади 

 

Рубанов Микита 

(Бакалавр історії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Давньогрецький симпосіон як місце конструювання ідентичностей 

(історіографічний огляд доробку Марека Венцовскі та Фіони Хобден) 

 

https://us04web.zoom.us/j/71145369178?pwd=KxOR39VGR20AtI3KSDsrIomocXioXf.1
https://us04web.zoom.us/j/71145369178?pwd=KxOR39VGR20AtI3KSDsrIomocXioXf.1


Шамич Марія  

(Студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Образ Анахарсіса в античній традиції: свій чи чужий? 

 

Oksana Ruchynska  

(Dr., Associate Professor, University of Fribourg, Department of Art History and 

Archaeology) 

Multiculturalism or identification "Ours/Theirs " in the Greek poleis of the 

Northern Black Sea region (Мультикультуралізм або ідентифікація 

«свій/чужий» в грецьких полісах Північного Причорномор’я) 

 

Ніколаєв Микола  

(Доктор історичних наук, професор, Ізмаїльський державний Гуманітарний 

університет) 

Монетні емісії чужинців (на прикладі Ольвії Понтійської) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Середньовіччя. Ранній новий час (27 жовтня, четвер) 

https://us04web.zoom.us/j/76774236823?pwd=omfHYxBKpRwSePSW9jypS4EE6b

nhka.1 

Ідентифікатор: 767 7423 6823 

Код: 8nzJj5 

 

Модератор: Руднічук Анна 

(Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Доповіді: 

Чурбанова Марія 

(Студентка магістратури, Харківський національний університет 

імені Василя Каразіна) 

До розуміння "чужого" в середньовічному світі 

 

Гордієнко Дмитро 

(Кандидат історичних наук, Інститут української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України) 

«Свій/чужий» у Хроніці Тітмара Мерзебурзького 

 

Біденко Тимур 

(Студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Формування німецької ідентичності наприкінці VIII - початку ІХ століття 

 

Венгер Альберт 

(Кандидат історичних наук, Дніпровський національний університет 

ім. Олеся Гончара) 

Свої слов’яни та чужі германці у академічному спадку Митрофана 

Бречкевича 

 

Руднічук Анна 

(Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

«Свої чужі»: топографія єврейського населення у німецькому місті XIV-XV 

ст. 

 

Русяєва Марина 

(Кандидат мистецтвознавства, доцент, Національна академія образотворчого 

мистецтва і архітектури) 

Геркулес як символ і захисник Флорентійської республіки (кінець XIII – 

початок XV ст.) 

 

Чепіженко Вадим 

(Кандидат історичних наук, Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова) 

"Справжні" та "фальшиві" рицарі при дворі Річарда ІІ Плантагенета 

https://us04web.zoom.us/j/76774236823?pwd=omfHYxBKpRwSePSW9jypS4EE6bnhka.1
https://us04web.zoom.us/j/76774236823?pwd=omfHYxBKpRwSePSW9jypS4EE6bnhka.1


Філіпович Марина 

(Кандидат історичних наук, Інститут рукопису Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського) 

Татари та московити у «Волинському короткому літописі»: образ ворога 

очима літописця 

 

Грегуль Аліна 

Кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка) 

«Malleus Maleficarum»: у пошуках нав’язаної ідентичності 
 

Ціватий Вячеслав 

(Кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Концепти «свій»&«чужий»&«інший» в історичній комунікології: 

європейські та східні міжкультурні моделі й дипломатичні практики доби 

Cередньовіччя і раннього Модерного часу (міжнародно-інституціональний 

дискурс) 

 

Медведєв Ігор  

(Кандидат наук з державного управління, доцент, Комунальний заклад 

Тростянецької міської ради “Музейно-виставковий цент “Тростянецький”) 

Створення  музейно-меморіального центру в с. Боголюбове Тростянецької 

ОТГ Сумської області: напрями конкретних дій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Давній Рим (28 жовтня, п’ятниця) 

https://us04web.zoom.us/j/73292186623?pwd=kbblcp7vojkIbcMJC3L0znNDS4JSsQ

.1 

Ідентифікатор: 732 9218 6623 

Код: 3xP31x 

 

Модератор: Береговий Владислав 

(Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Доповіді:  

Петречко Олег 

(Доктор історичних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка) 

Індоєвропейська основа давньоримської релігії 

 

Пількевич Андрій 

(Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) 

Відображення проблеми "свій-чужий" у описі Галлії Юлієм Цезарем 

 

Гуменний Віктор  

(Кандидат історичних наук, доцент, Львівський національний університет 

імені Івана Франка) 

«Infidique Persae»: спостереження над трансформаціями образу парфян у 

римській латиномовній традиції І-ІІ ст. н.е. 

 

Червонюк Тимофій 

(Студент магістратури, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) 

Загадкові вороги: перси очима римлян і навпаки у ІІІ-ІV століттях 

 

Пуховець Дмитро 

(Кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) 

Промова Лібанія «Про храми» з точки зору дихотомії «свій» - «чужий» 

 

Майборода Павло 

(Магістр історії, Одеська спеціалізована школа №50) 

Контроверзи образу Констанція Галла: дикун від природи, що залишився в 

тіні брата 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/73292186623?pwd=kbblcp7vojkIbcMJC3L0znNDS4JSsQ.1
https://us04web.zoom.us/j/73292186623?pwd=kbblcp7vojkIbcMJC3L0znNDS4JSsQ.1


Пізня античність. Візантія (28 жовтня, п’ятниця) 

https://us05web.zoom.us/j/7029166484?pwd=WmVYMG4xUTJkaFhYbTRFSjV6OS

tydz09 

Ідентифікатор: 7029166484 

Код: Tcnx9Z 

 

Модератор: Коломієць Олександра 

(Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Доповіді: 

Лагодич Володимир 

(Аспірант, молодший науковий співробітник, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Відділ фондів КЗ ЛОР «Львівський історичний 

музей») 

«Не маючи ні честі, ні якостей для такої посади»: magister militum Гайна 

 

Морозова Анастасія 

(PhD-студентка, Central European University) 

Люблячи імператорів і королів: вокабуляр і риторика прихильности у 

дипломатичному листуванні Variae Касіодора 

 

Жданович Олеся  

(Доктор історичних наук, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка) 

Релігійно-ідеологічні запозичення в ранньохристиянських «єресях» 

 

Пачковська Соломія-Анна 

(Студентка, Львівський національний університет імені Івана Фрака) 

Рим vs Візантія як найважливіші осередки християнства пізньоантичного 

часу 

 

Крамський Володимир 

(Магістр історії та археології, незалежний дослідник) 

Означення рис римської військової культури та відокремлення її від 

інших  у Стратегіконі Маврикія 

 

Коломієць Олександра 

(Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Трансформація свідомості візантійського суспільства через призму генези 

храмового зодчества у VIII-IX століттях 

 

Саєнко Анастасія 

(Аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Образ хрестоносця за візантійськими джерелами 

 

https://us05web.zoom.us/j/7029166484?pwd=WmVYMG4xUTJkaFhYbTRFSjV6OStydz09
https://us05web.zoom.us/j/7029166484?pwd=WmVYMG4xUTJkaFhYbTRFSjV6OStydz09


Івлєв Кирило 

(Студент магістратури, Львівський національний університет 

імені Івана Фрака) 

Інші чи Чужі? Трансформація образу османців в уявленні візантійських 

інтелектуалів XIV століття 

 

Самченко Фелікс 

(Студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Османська імперія в контексті її знайомства з античною та візантійською 

спадщиною  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Середньовіччя. Ранній новий час (28 жовтня, п’ятниця) 

https://us05web.zoom.us/j/86822096722?pwd=T1AxcVBPV1pTallBV25ZS1kyVzV

PUT09 

Ідентифікатор: 868 2209 6722 

Код: DJ6UD4 

 

Модератор: Федчук Олександр 

(Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

 

Доповіді: 

Кухта Вікторія 
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