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09.30-11.30   Реєстрація учасників конференції 

12.00-12.30   Відкриття конференції 

12.30-15.00   Пленарне засідання 

15.00-16.00   Перерва, обід 

16.00-19.00   Засідання секцій 

 

 

17.05.2013 р. 

 

10.00-14.00   Засідання секцій 

14.00-15.00   Перерва, обід 

15.00-18.00   Пленарне засідання. Закриття конференції 

 

 

Регламент виступів на IV Міжнародній науковій конференцій  

«Актуальні проблеми історії стародавнього світу»: 

на пленарному засіданні - 20 хв. 

на засіданнях секцій - 15 хв. 

Розклад роботи конференції 



і 3 і 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 

Історичний факультет 

Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків 

(вул. Володимирська, 60) 

16-17 травня 2013 року 

 

ВІДКРИТТЯ IV МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМІ 

ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ» 
 

16 травня 2013 року 

12.00-12.30 

 

1. Вступне слово декана історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктора 
історичних наук, професора, члена кореспондента НАН України 
Колесника Віктора Федоровича. 

 

2. Вступне слово завідувача кафедри історії стародавнього світу та 
середніх віків історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук, 
професора, голови Організаційного комітету IV Міжнародної 
конференції «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» 
Ставнюка Віктора Володимировича. 

 

 



і 4 і 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
12.30-15.00 

Голови пленарного засідання: 
Карпюк С.Г., Петречко О.М.  

Секретар: Кукоба Л. 
 
Карпюк Сергій Георгійович, д.і.н., проф., провідний науковий 
співробітник Інституту Всесвітньої історії РАН. – «Патриотизм 
Ксенофонта Афинского». 
 
Кулішова Оксана Вікторівна, д.і.н., доц. кафедри історії давньої 
Греції та Риму Санкт-Петербурзького державного університету. – 
«Мифологическое и реальное пространство древнегреческого 
театра». 
 
Кудрявцева Татьяна Владимировна, д.и.н., проф., заведующий 
кафедры всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена. – «Магия в 
римском законе в эпоху республики». 
 
Дятлов Володимир Олександрович, д.і.н., проф., перший 
проректор Чернігівського державного педагогічного університету. – 
«Античні образи і риторика у лейпцизькому диспуті 1519 р.». 
 
Ладынин Иван Андреевич, к.и.н., доц. МГУ. – «Египтяне при 
дворе Александра в Азии? К возможной интерпретации двух 
египетских памятников IV в. до н.э.». 
 
Дементьева Вера Викторовна, д.и.н., профессор кафедры 
всеобщей истории, руководитель Научно-образовательного Центра 
антиковедения Ярославского государственного университета им. П.Г. 
Демидова. – «Низшая промагистратура Римской республики: к 
дефиниции понятия «проквестор». 
 
Петречко Олег Михайлович, д.і.н., проф., завідувач кафедри 
всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. Івана Франка. – «Друзі імператора» у добу 
принципату».  



і 5 і 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 
16 травня 2013 року 

16.00-19.00 
 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ ЕЛЛІНІЗМУ 
 

Голови секційного засідання: 
Габелко О.Л., Зелінський А.Л. 
Секретар: Кукоба Л. 
 

1. Анохин Артем Сергеевич, к.и.н., Общедоступный Православ-
ный Университет им. прот. А. Меня. – «Легко ли быть «богом», 
или Значение персональной «божественности» в эпоху эллини-
зма». 

2. Балахванцев Арчил Савелич, к.и.н., научный сотрудник отдела 
культуры и истории Древнего Востока Института востоковедения 
РАН. – «Существовал ли этнокласс в державе Селевкидов?» 

3. Габелко Олег Леонидович, Российский государственный гума-
нитарный университет. – «Некоторые вопросы династической 
истории Понтийского царства». 

4. Зелінський Андрій Леонідович, к.і.н., старший науковий спів-
робітник відділу класичного сходу Інституту сходознавства 
ім. А. Кримського НАНУ. – «Час і обставини захоплення Кілікії 
Селевком І: новий погляд на проблему». 

5. Маккавеев Николай Александрович, к.и.н. – «Об особеннос-
тях денежного обращения в регионе Персидского залива в селев-
кидо-парфянское время». 

6. Нефедов Константин Юрьевич, к.и.н., доц. кафедры докумен-
товедения и культурологии Национального аэрокосмического 
университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – «Культ правителя в 
державе Селевкидов в свете новой надписи из Эг в Эолиде». 

7. Шарнина Ариадна Борисовна, к.и.н., доц. кафедры всеобщей 
истории факультету социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена. – 
«Праздник Сотерии в Дельфах – явление новой, эллинистиче-
ской, культуры». 

8. Познанський Євгеній Володимирович, студент кафедри істо-
рії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 
«Александрійський відголос на вбивство Антипатра І». 



і 6 і 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 
16 травня 2013 року 

16.00-19.00 
 
 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ РИМУ 

 

Голови секційного засідання: 

Малюгін О.І., Шіцина К.В. 

Секретар: Міняйло Н. 
 

1. Беликов Александр Павлович, д.и.н., проф. кафедры археоло-
гии и всеобщей истории Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. – «Религиозные истоки римского «империализма» и 
причины неприятия христианства римлянами».  

2. Власова Ольга Александровна, к.и.н., Ярославский государст-
венный университет им. П.Г. Демидова. – «Империй римского 
претора: историографический аспект». 

3. Казакевич Геннадій Михайлович, к.і.н, доц. кафедри етнології 
та краєзнавства історичного факультету Київського національно-
го уінверситету імені Тараса Шевченка. – «Еволюція військової 
справи давніх кельтів у війнах з римською державою». 

4. Кармазина Ольга Викторовна, к.и.н., доц. кафедры зарубеж-
ной истории Воронежского государственного педагогического 
университета. – «Сенат и народное собрание Капуи в самнитский 
период (V-III вв. до н.э.)». 

5. Квашнин Владимир Александрович, к.и.н., доц. юридического 
факультета Вологодского государственного университета; Сухо-
ндяева Татьяна Юрьевна, к.ю.н., доц. юридического факульте-
та Вологодского государственного университета. – «Две загадки 
Метилиева закона». 



і 7 і 

6. Малюгин Олег Иванович, к.и.н., доц. кафедры истории древ-
него мира и средних веков Белорусского государственного уни-
верситета. – «Романизация» и «кельтизация» в позднеримской 
Британии (на примере «кельтского возрождения» IV века)». 

7. Шіцина Катерина Вікторівна, к.і.н. – «Вплив східних культів 
на релігійне життя Стародавнього Риму». 

8. Богданов Дмитрий Евгеньевич, аспирант НИУ «БелГУ». – 
«Военные кампании Флавия Стилихона». 

9. Голикова Мария Сергеевна, соискатель кафедры мировой 
культуры Московского государственного лингвистического уни-
верситета, старший преподаватель кафедры классической фило-
логии МГЛУ. – «Влияние системы патроната на формирование 
идеи верности (fides) в Древнем Риме». 

10. Міняйло Наталія Василівна, аспірантка кафедри історії старо-
давнього світу та середніх віків історичного факультету Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка. – «Senatus 
consultum проти вакханалій 186 р. до Р.Х.». 

11. Крылова Татьяна Викторовна, магистрант Научно-
образовательного Центра антиковедения Ярославского государс-
твенного университета им. П.Г. Демидова. – «Служащие в име-
нии стратега Аполлония (римский Египет): штат и круг обязан-
ностей». 



і 8 і 

 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 
16 травня 2013 року 

16.00-19.00 
 
 

СЕКЦІЯ ПРОБЛЕМИ  

ПЕРЕКЛАДУ І КОМЕНТУВАННЯ  

АНТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

Голови секційного засідання: 

Жданович О.П., Алмазова Н.С. 

Секретар: Коваль А. 
 

1. Болгов Николай Николаевич, д.и.н., проф., заведующий 
кафедрой всеобщей истории и зарубежного регионоведения 
Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета; Синица Марина Михайловна, магістрант 
Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета. – «О проекте перевода позднеантичных 
авторов в БелГУ (Сидоний, Фульгенций, Сальвиан, Лид, 
Хорикий)». 

2. Алмазова Наталья Сергеевна, к.и.н., доц. факультета истории 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики». – «Два письма на латыни из бумаг 
Д.И. Нагуевского». 

3. Головач Уляна Володимирівна, к.ф.н., доц. кафедри 
класичних, візантійських і середньовічних студій Українського 
католицького університету; Маханець Олександр, студент 
магістерської програми; Різун Назар, студент магістерської 
програми. – «Лукіан «Як писати історію»: досвід перекладу і 
коментування». 



і 9 і 

4. Жданович Олеся Петрівна, к.і.н., науковий співробітник 
Сектора дослідження цивілізацій Причорномор’я відділу 
історичної регіоналістики Інституту історії України НАН 
України. – «Особливості дипломатичних відносини Візантії і 
тюркських народів (за твором Менандра Протектора)». 

5. Трофимов Максим Павлович, к.и.н., доц. кафедры 
гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ. – «Женские персонажи в 
«Исторической библиотеке» Диодора Сицилийского». 

6. Самохвалова Наталия Евгеньевна, м.н.с. Института Всеобщей 
Истории РАН. – «К вопросу об употреблении термина barbaros в 
«Географии» Страбона». 

7. Болгов Кирилл Николаевич, аспирант кафедры всеобщей 
истории и зарубежного регионоведения Белгородского 
государственного национального исследовательского универ-
ситета. – «Позднеантичные латинские императорские эпические 
панегирики (Присциан и Корипп)». 

8. Розенблюм Евгений Михайлович, соискатель Российского 
государственного гуманитарного университета. – «К вопросу о 
датировке «Страстей св. Квирина». 



і 10 і 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 
16 травня 2013 року 

16.00-19.00 
 

 

СЕКЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ ТА  

ІСТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я  

Голови секційного засідання: 

Ручинська О.А., Шепко Л.Г. 

Секретар: Вахонєєв В. 

 

1. Шепко Лариса Георгиевна, д.и.н., доц. кафедры всеобщей ис-
тории Донецкого национального университета. – «Проблема 
районирования боспорских земельVI-II вв. до н.э.». 

2. Лебединский Виктор Викторович, к.и.н., научный сотрудник 
Института Востоковедения РАН; Пронина Юлия Александро-
вна, м.н.с. Института Востоковедения РАН. – «Изучение подвод-
но-археологических памятников периода Античности в прибре-
жной зоне Гераклейского полуострова». 

3. Одрін Олександр Вадимович, к.і.н., науковий співробітник від-
ділу історії України середніх віків та раннього Нового часу Інсти-
туту історії України. – «Зерноторгівля у Північному Причорно-
мор`ї та в інших регіонах античного світу: історіографічні сте-
реотипи і реалії». 

4. Пикалов Дмитрий Владимирович, к.и.н., доц. кафедры культу-
рологии и искусств ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федераль-
ный университет». – Опыт реализации мультимедийного контен-
та по истории Северного Причерноморья и Северного Кавказа в 
скифскую эпоху. 



і 11 і 

5. Ручинская Оксана Анатольевна, к.и.н., доц. кафедры истории 
древнего мира и средних веков исторического факультета Харь-
ковского национального университета имени В. Н. Каразина. – 
«Гражданский статус «элиты» в античных городах Северного 
Причерноморья в IV-I вв. до н.э.». 

6. Ивченко Андрей Валерьевич, м.н.с. отдела античной археоло-
гии Институт археологии НАНУ. – «К вопросу об исторической 
топографии некрополя Ольвии». 

7. Малюгина Елена Васильевна, заведующая учебно-
методической лаборатории информационных технологий в ес-
тественно-научном образовании, соискатель кафедры истории 
древних цивилизаций и средневековья БГПУ им. М.Танка. – 
«Проникновение христианства на Северо-Западный Кавказ и ле-
генда о Симоне Кананите». 

8. Вербий Роман Николаевич, соискатель кафедры истории Дре-
внего мира и Средних веков исторического факультета Харьков-
ского национального университета им. Каразина. – «О значении 
термина «фортегесий» в березанском письме Ахиллодора». 

9. Грибанов Денис Викторович, аспирант Харьковского нацио-
нального университета имени В. Н. Каразина. – «Пантикапей – 
эмпорий Боспор (Dem. XX, 33, 36)». 

10. Ищук Татьяна Вячеславовна, аспирантка Таврического На-
ционального университета. – «Первые исследования Пантика-
пея».  

11. Репина Екатерина Васильевна, аспирантка Федерального го-
сударственного автономного образовательного учреждения 
«Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет». – «Роль Боспорского царства в греко-
варварской торговле в VI первой трети III вв. до н.э.». 

12. Сай Тетяна Миколаївна, аспірантка національного університе-
ту Києво-Могилянської академія. – «Зображення водоплавних 
птахів на платівках від дерев’яних чаш скіфів». 



і 12 і 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 
16 травня 2013 року 

16.00-19.00 

СЕКЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИВЧЕННЯ  

ІСТОРІЇ ДАВНЬОГО СХОДУ  
Голови секційного засідання: 

Тарасенко М.О., Корнієнко Т.В. 

Секретар: Купрієнко С. 

1. Бесєдіна Наталія Василівна, к.і.н., доц. кафедри всесвітньої іс-
торії та методики викладання історії Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – «Уявлення 
про досконаломудрих (шен) у ханському Китаї: формування і 
трансформація». 

2. Вертієнко Ганна Володимирівна, к.і.н., Інститут сходознавства 
ім. А.Ю. Кримського НАН України. – «Термінологія клинкової 
зброї в Молодшій Авесті». 

3. Діческул Віра Михайлівна, к.і.н., доц. кафедри історії Міжна-
родного Соломонова Університету. – «Історіографічний огляд 
досліджень екологічної історії Давнього Сходу». 

4. Корниенко Татьяна Владимировна, к.и.н., доц. кафедры зару-
бежной истории Воронежского государственного педагогическо-
го университета. – «Культ женских божеств на территории Ближ-
него Востока эпохи докерамического неолита». 

5. Наджафов Шамиль Надир оглы, к.и.н., старший научный сот-
рудник Института Археологии и Этнографии (Национальная 
Академия Наук Азербайджана). – «Археологические раскопки на 
поселении Ястытепе в 2010-2012 гг.». 

6. Полідович Юрій Богданович, к.і.н., провідний науковий спів-
робітник Донецького обласного краєзнавчого музею. – «Етапи 
розвитку образотворчості у іранських народів I тисячоліття 
до н.е.». 

7. Полюхович Юрій Юрійович, к.і.н., член Європейської спілки 
майяністів WAYEB. – «Новий погляд на міф про створення світу 
у давніх майя». 



і 13 і 

8. Семененко Александр Андреевич, к.и.н., МБОУ гимназия № 2 
г. Воронежа; Теплинская Наталия Валериевна; Семененко 
София Александровна. – «У истоков индологии: формирова-
ние теории арийского вторжения в Индию в трудах У.Джонса». 

9. Черноіваненко Віталій Віталійович, к.і.н., старший викладач 
кафедри історії НаУКМА. – «Ісайя 61 в адаптації Євангелії від Лу-
ки і «Месіанського апокаліпсису» (4Q521)». 

10. Сафронов Александр Владимирович, к.и.н., доц. кафедры ар-
хеологии, истории Древнего мира и Средних веков Московского 
государственного областного университета, старший научный 
Отдела истории и культуры Древнего Востока Института восто-
коведения РАН. – «Новые данные по миграциям «народов моря». 

11. Кошовий Сергій Анатолійович, завідувач сектору нових цент-
рів зростання відділу зовнішньої політики Національного інсти-
туту стратегічних досліджень. – «Легізм чи фа цзя: історико-
філологічний аналіз». 

12. Талах Віктор Миколайович. – «Змова Куаутемока» у світі іспан-
ських та індіанських джерел». 

13. Купрієнко Сергій Анатолійович, аспірант кафедри історії ста-
родавнього світу і середніх віків історичного факультету Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка. – 
«Держава, імперія чи цивілізація інків?». 

14. Масалова Кристина Юрьевна, аспирант Института Востоко-
ведения им. А. Ю. Крымского НАН Украины. – «Книга мертвых 
на стелах Нового Царства». 

15. Тюкалов Михайло Володимирович, магістр кафедри історії 
Міжнародного Соломонова Університету. – «Стародавні цивіліза-
ції Сходу і навколишнє середовище». 

16. Шелестин Владимир Юрьевич, аспирант Государственного 
Академического Университета Гуманитарных Наук. – 
«Сирийские походы Мурсили I и датировка гибели Эблы». 

17. Заплетнюк Ольга Андріївна, магістрантка кафедри історії ста-
родавнього світу та середніх віків історичного факультету Київсь-
кого Національного університету імені Тараса Шевченка. – «Гімн 
Атона. Попередні зауваження до перекладу». 



і 14 і 

ВЕЧІРНЄ ЗАСІДАННЯ 
16 травня 2013 року 

16.00-19.00 
 

СЕКЦІЯ РЕЦЕПЦІЇ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ  
Голови секційного засідання: 

Рудь М.О., Болгова А.М. 

Секретар: Ковбасюк С. 

1. Космина Віталій Григорович, д.і.н., професор кафедри регіо-
нальних систем та європейської інтеграції Дипломатичної акаде-
мії України при МЗС України. – «Механізм» рецепції історико-
культурної спадщини давніх цивілізацій». 

2. Барулина Елена Николаевна, в.н.с.; Никандрова Юлия Алек-
сандровна к.ф-м, доц. Саратовского государственного техниче-
ского университета имени Ю.А. Гагарина. – «Место античных 
понятий силлогистики в средневековой «диалектике» и современ-
ной логике». 

3. Бидная Анна Александровна, к.и.н., преподаватель кафедры 
общего и славянского языкознания УО «Гродненский государст-
венный университет имени Янки Купалы»; Семенчук Альбина 
Александровна, к.и.н., доц. кафедры белорусской культуры и 
регионального туризма УО «Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы». – «Возвращаясь к легенде о римс-
ком происхождении: взгляд из Беларуси». 

4. Болгова Анна Михайловна, к.пед.н., доц. кафедры всеобщей 
истории и зарубежного регионоведения Белгородского государс-
твенного национального исследовательского университета. – 
«Прокопий Газский и Газская школа». 

5. Домский Максим Витальевич, к.и.н., доц. доцент кафедры гу-
манитарных дисциплин НИУ ВШЭ. – «Средневековый Верги-
лий». 

6. Ковалев Михаил Владимирович, к.и.н., доц. Саратовского госу-
дарственного технического университета имени Ю.А.Гагарина). 
– «Труды и судьбы ученых-антиковедов пражской эмиграции (по 
документам Археологического института имени Н.П. Кондако-
ва)». 
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7. Кочетова Татьяна Викторовна, к.псих.н., доцент кафедры пси-
хологии управления Московского городского психолого-
педагогического университета. – «К вопросу изучения института 
брака и семейных отношений в архаичных сообществах: 
«психологическая парадигма» исследования». 

8. Пелешко Адріана Володимирівна, к.і.н., науковий співробіт-
ник Сектору дослідження цивілізацій Причорномор’я відділу іс-
торичної регіоналістики Інституту історії України НАН України. 
– «Грецька культурно-історична спадщина в Молдавії та Валахії 
часів правління господарів-фанаріотів». 

9. Пількевич Вікторія Олександрівна, к.і.н., асистент кафедри 
нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факульте-
ту Київського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка. – «Римська тематика» в сучасній елітарній культурі країн Захід-
ної Європи та США». 

10. Сулимов Вадим Сергеевич, к.и.н., доц. Тобольской государст-
венной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделее-
ва. – «Латинский язык в Тобольской гимназии первой половины 
ХIХ века». 

11. Ціватий Вячеслав Григорович, к.і.н., доц., перший проректор 
з науково-педагогічної та навчальної роботи Дипломатичної ака-
демії України при МЗС України. – «Інститут полісу в історичній 
ретроспективі: між цивілізаційне надбання. Феномен, рецепція». 

12. Зольников Михаил Евгеньевич, аспирант Саратовской госу-
дарственной консерватории им.Л.В. Собинова. – «Особенности 
трактовки античных и средневековых сюжетов в творчестве не-
мецко-австрийских экспрессионистов 1920-1930 гг.». 

13. Ковбасюк Стефания Андреевна, аспирантка кафедры истории 
древнего мира и средних веков исторического факультета Киевс-
кого национального университета имени Тараса Шевченка. – 
«Собирание античных пословиц в Нидерландах первой поло-
вины XVI века и формирование новой визуальности: в поисках 
«изобразительного экуменизма» 

14. Носко Карина Геннадиевна, аспирантка кафедры всемирной 
истории Донецкого национального университета. – «Формы об-
щественной жизни в античности и в новое время во Франции». 
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РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ 
17 травня 2013 року 

10.00-14.00 
 

СЕКЦІЯ РЕЦЕПЦІЇ ІСТОРИКО- 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ  
 

Голови секційного засідання: 
Котляров П.М., Каріков С.А. 
Секретар: Охріменко О. 
 

1. Девятайкина Нина Ивановна, д.і.н., проф., Саратовский госу-
дарственный технический университет имени Ю.А. Гагарина – 
«Античные науки и концепции фортуны в трактате Петрарки «О 
средствах против превратностей судьбы» (предисловия к двум 
книгам)». 

2. Польская Светлана Анатольевна, д.и.н., кафедра археологии и 
Всеобщей истории Северо-Кавказского федерального универси-
тета. – «Рецепция римского права в формировании прерогатив 
королевского помилования во Франции (XII -XV вв.)». 

3. Боднарюк Богдан Михайлович, к.і.н., доц. кафедри етнології, 
античної та середньовічної історії факультету історії, політології 
та міжнародних відносин Чернівецького національного універси-
тету імені Юрія Федьковича. – «Відображення духовно-
світоглядних орієнтирів маніхейства в етико-аскетичній доктрині 
палестинського чернецтва V-VI ст.». 

4. Булдакова Елена Викторовна, к.и.н., докторант кафедры исто-
рии древнего мира и средних веков исторического факультета 
Киевского национального университета имени Тараса Шевчен-
ко. – «Defensor pacis» как образец светской теории власти в сред-
невековой политической философии. 

5. Каріков Сергій Анатолійович, к.і.н., доц. кафедри соціальных 
та гуманітарних дисциплін Національного університету цивіль-
ного захисту України. – «Вплив ранньохристиянських традицій 
на зміст віросповідних творів Євангелічно-Лютеранської Церкви 
у конфесійну епоху». 

6. Крючков Станислав Валерьевич, к.ф.н., доц. кафедры гумани-
тарных дисциплин Саратовской государственной консерватории 
им. Л.В. Собинова. – «Платон и теория симулякров: о возможно-
сти аутентичного чтения». 

7. Котляров Петро Миколайович, к.і.н., доц. кафедри історії ста-
родавнього світу та середніх віків історичного факультету Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка. – 
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«liberali eruditione» і рецепція спадщини Аристотеля в педагогіч-
ній діяльності Філіппа Меланхтона». 

8. Омельченко Дарья Михайловна, к.и.н., Библиотека Академии 
наук. - «Проповеди Цезария Арелатского: sermo humilis или ри-
торика власти?». 

9. Лукьянова Лариса Михайловна, доцент Саратовского госу-
дарственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – «Цицерон 
и Петрарка о старости». 

10. Самарина Марина Сергеевна, к.ф.н. доц. филологического 
факультета СПбГУ. – «Документы Монтекассино Х в. (Carta Cap-
uana и др.) и римское право».  

11. Ведюшкина Ирина Витальевна. – «Экскурсы о нравах народов 
в позднеантичной и средневековой традиции». 

12. Ерохин Владимир Николаевич, Нижневартовск. – «Рецепция 
античных политических идей в английской религиозно-
политической мысли начала XVII века». 

13. Красноперова Лидия Петровна, с.н.с. Саратовского государст-
венного художественного музея им. Радищева. – «Загадки аллего-
рии «Богиня Рома вручает церкви судьбу Рима» («Рождество Спа-
сителя» Саратовского художественного музея)». 

14. Мудревич Віктор, Івано-Франківськ. – «Паломництво Святої 
Елени: формування геометрії християнського сакрального прос-
тору».  

15. Серединская Наталья Брониславовна. – «Влияние античных 
установлений на правовой статус лиц Северной Италии XIII - 
XIV вв. По материалам актов из архивов России и Италии».  

16. Тельменко Елена Павловна, кафедра археологии и Всеобщей 
истории Северо-Кавказского федерального университета. – 
«Античное наследие в культурной рецепции Джироламо Савона-
ролы».  

17. Лихоманов Ким Владимирович, соискатель Саратовского госу-
дарственного технического университета имени Ю.А.Гагарина. – 
«Концепция «Словаря средневековой культуры» А.Я. Гуревича: 
место античности». 

18. Хегай Валерия Валерьевна, аспирантка Саратовского государс-
твенного технического университета имени Ю.А.Гагарина. – 
«Место античных авторов в образовательно-культурном 
«обиходе» Нюрнберга начала XVI в.». 

19. Охріменко Олександр Святославович, магістр кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка. – 
«Фортуна в життєвих орієнтирах бюргерства Англії в ХІ-ХІІІ ст.». 
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РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ 
17 травня 2013 року 

10.00-14.00 

 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ  
ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 

 
Голови секційного засідання: 
Лаптєва М.В., Грачов Ю.Г. 
Секретар: Кукоба Л. 
 
1. Казаров Саркис Суренович, д.и.н., проф. кафедры Всеобщей 

истории Южного Федерального Университета. – «Профессор-
антиковед А.Ф.Семёнов: киевский период жизни и деятельности 
(1893 – 1906 гг.)». 

2. Лаптева Марина Юрьевна, д.и.н., проф. кафедры истории, 
философии, культурологии, теории и методик преподавания То-
б о л ь с к о й  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  а к а д е м и и 
им. Д.И. Менделеева. – «Была ли на Самосе VI в. до н. э. динас-
тия тиранов?». 

3. Бубнов Денис Васильевич, к.и.н., доц. кафедры гуманитарных 
дисциплин пермского филиала научно-исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики». – «Земельная реформа 
Гиппона и социально-политическая ситуация в Сиракузах при 
Дионее». 

4. Голованов Сергій Олександрович, к. пед. н., доц. кафедри все-
світньої історії Інституту суспільства Київського університету іме-
ні Бориса Грінченка. – «Афінське суспільство в умовах розвитку 
кризи полісної системи». 

5. Данилов Евгений Сергеевич, к.и.н., старший преподаватель 
кафедры всеобщей истории кандидат исторических наук Яросла-
вского государственного университета им. П.Г. Демидова. – 
«Афиней Навкратийский о саламинской тирании». 

6. Перещ Владимир Николаевич, к.и.н., доцент кафедры публич-
но-правовых дисциплин Университета современных знаний. – 
«Некоторые вопросы монархий микенской Греции». 
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7. Баукова Анастасія Юріївна, асистент кафедри археології та 
спеціальних галузей історичної науки Львівського національного 
університету імені Івана Франка. – «Антична археологія Туреччи-
ни: історія становлення національної археологічної школи». 

8. Бесєдіна Олександра Миколаївна, Ленінська районна у м. 
Полтаві рада. – «Історична стилізація у політичній практиці ран-
ньої тиранії». 

9. Мында Наталья Богдановна, кандидат культурологии, стар-
ший преподаватель кафедры классической филологии МГЛУ. – 
«Феномен родовой преемственности института чистильщиков 
статуи Зевса Олимпийского в Древней Греции». 

10. Левченко Юрій Миколайович, старший викладач кафедри 
всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
– «Педагогічний ідеал у давньогрецькій етиці». 

11. Рибачук Віктор Олексійович, старший викладач кафедри всес-
вітньої історії та методики викладання історії Полтавського наці-
онального педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 
«Ескапізм творчої еліти в умовах кризи грецького класичного по-
лісу». 

12. Кукоба Лєна Іванівна, аспірантка кафедри історії стародавньо-
го світу та середніх віків історичний факультет Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. – «Включення ан-
дроського амфіктіона до складу колегії афінських амфіктіонів на 
Делосі (376 р. до Р.Х.).  

13. Дубчак Євгеній Вячеславович, студент кафедри історії старо-
давнього світу та середніх віків історичного факультету Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка. – 
«Коринфський союз і криза полісної системи». 
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РАНКОВЕ ЗАСІДАННЯ 
17 травня 2013 року 

10.00-14.00 
 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ РИМУ 
 

Голови секційного засідання: 
Пількевич А.Л., Токарєв А.М. 
Секретар: К. Котлярова 
 
1. Акимов Александр Борисович, к.и.н., Коротичанский лицей 

Харьковского района Харьковской области. – «Ветераны в дунай-
ских провинциях Римской империи: штрихи к социальному пор-
трету». 

2. Марков Константин Владимирович, к.и.н., старший препода-
ватель кафедры истории Древнего мира и Средних веков Ниже-
городского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. – 
«Сверхъестественное» и «чудесное» как категории исторического 
мышления Диона Кассия. 

3. Пількевич Андрій Леонідович, к.і.н., асистент кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. – «Stipendium militum в пері-
од Ранньої імперії: деякі уточнення у світлі новітніх епіграфічних 
та папірологічних джерел. 

4. Пуховець Дмитро Сергійович, к.і.н., асистент кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка. – 
«Постаті Константина Великого та Юліана Відступника в «Новій 
історії» Зосима». 

5. Токарев Андрей Николаевич, к.и.н., старший преподаватель 
кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского 
национального университета. – «Характерные особенности рим-
ской partis как политической группировки». 

6. Чернова Надежда Николаевна, к.и.н., доц. кафедры всеобщей 
истории и культурного наследия Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы. – «Честь и дос-
тоинство римской женщины по «Дигестам» и описанию Авла 
Геллия». 
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7. Янко Андрій Леонідович, к.і.н., старший викладач кафедри фі-
лософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського націо-
нального університету імені Юрія Кондратюка. – «Гра Ферсу: за і 
проти». 

8. Косовська Галина Олександрівна, кафедра загальної історії та 
зарубіжного регіонознавства Білгородського Державного Універ-
ситету. – «До історії християнства в ранньовізантійському Єгипті: 
фактор давньоєгипетських впливів». 

9. Пояркова Анна Александровна, старший преподаватель кафе-
дры классической филологии МГЛУ, соискатель кафедры тео-
рии и истории культуры МГЛУ. – «Некоторые композиционные 
закономерности сборника Катулла Веронского» 

10. Крижевський Антон Васильович, асп. кафедри історії старо-
давнього світу та середніх віків Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. – «Антикознавчі студії Віталія Шу-
льгіна». 

11. Котлярова Катерина Миколаївна, аспірантка кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Ки-
ївського національного університету імені Тараса Шевченка. – 
«Критичне значення та розуміння терміну «superstitio» у працях 
Цицерона». 

12. Коваль Андрій Павлович, магістрант кафедри історії стародав-
нього світу та середніх віків історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. – «Оцінка 
сутності першого тріумвірату в історіографії». 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

15.00-18.00 
 

Голови пленарного засідання: 
Сергєєв І.П., Болгов М.М. 

Секретар: Кукоба Л. 
 
Тищенко Костянтин Миколайович, д. філол. н., проф. кафедри 
Близького Сходу, завідувач Лінгвістичного навчального музею 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –   
«24-а перська сатрапія в українській історії». 
 
Adam Lukaszewicz, Full University Professor at the Institute of  
Archaeology, Historical Faculty, University of  Warsaw. – «Remarks on 
Greek and Latin Inscriptions from Polish excavations in Alexandria». 
 
Сергеев Иван Павлович, д. и. н., проф. кафедры истории древнего 
мира и средних веков исторического факультета Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина. – 
«О перспективах дискуссии по проблеме кризиса III века в Римской 
империи». 
 
Болгов Николай Николаевич, д.и.н., проф., зав. кафедрой 
всеобщей истории и зарубежного регионоведения Белгородского 
государственного национального исследовательского университета. 
– «Иоанн Лид – константинопольский придворный и антиквар VIв.». 
 

Краснова Ирина Александровна, д.и.н., кафедра археологии и 
Всеобщей истории Северо-Кавказского федерального университета. 
– «Уровни восприятия античности флорентийскими горожанами по 
семейным книгам, дневникам, переписке». 
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Сафронова Лидия Владимировна, д.и.н., доц. Нижегородского 
государственного педагогического университета. – «Джон Колет: 
рецепция античной культуры в учебной программе школы 
св. Павла». 

 
Тарасенко Микола Олександрович, к.і.н., старший науковий 
співробітник відділу Класичного Сходу Інституту сходознавства ім. 
А.Ю. Кримського НАН України. – «41-а глава Книги мертвих: текст і 
віньєтки». 
 
Вахонеев Виктор Васильевич, к.и.н., заведующий отделом 
подводной археологии КРУ «Черноморский центр подводных 
исследований». – «Античная подводная археология Северного 
Причерноморья: современный этап». 
 

 
 

ЗАКРИТТЯ 

IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ» 
 

д.і.н., проф. Ставнюк В.В. 
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Склад організаційного комітету 
ІV Міжнародної наукової конференції 

«Актуальні проблеми історії стародавнього світу» 
16-17 травня 2013 року 

 
Голова оргкомітету: 
 
В.В. Ставнюк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
 
Відповідальний секретар: 
 
Ю.О. Гоман, к.і.н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх 
віків історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
 
Члени оргкомітету: 
 
В.А. Рубель, доктор історичних наук, професор кафедри історії 
стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; 
Ю.Г. Грачов, к.і.н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх 
віків історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 
М.О. Рудь, к.і.н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; 
П.М. Котляров, к.і.н., доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх 
віків історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 
А.Л. Пількевич, к.і.н., асистент кафедри історії стародавнього світу та 
середніх віків історичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; 
Д.С. Пуховец, к.і.н., асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх 
віків історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 
А.Л. Зелінський, к.і.н., старший науковий співробітник відділу класичного 
сходу Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. 
В.В. Вахонєєв, к.і.н., завідувач відділом підводної археології КРУ 
«Чорноморський центр підводних досліджень». 
 
Технічні секретарі: 
 
Н.В. Дроган, ст. лаборант кафедри історії стародавнього світу та середніх 
віків історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 
Л. І. Кукоба, лаборант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків 
історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
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Для нотаток 
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Для нотаток 





 


