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ІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
З ІСТОРІЇ ЗБРОЇ У КИЄВІ

Денис Тоїчкін

Протягом 12-14 червня 2018 р., в столиці України, втретє за останні п’ять 
років, відбулась міжнародна зброєзнавча науково-практична конференція, 
організована Інститутом історії України НАН України, Національним вій-
ськово-історичним музеєм України, Національним заповідником «Софія 
Київська», The Fund for Research of Ancient Civilization (Нью-Йорк, США), 
ГО «Скрижалі» (Київ, Україна), ГО «Центр дослідження історичної зброї» 
(Київ, Україна). Конференція була проведена в рамках Третього україн-
ського бієнале «Зброя: право на гідність», партнерами якого стали компа-
нія Галерея японських мечів й обладунків Nihonto, Українська асоціація 
власників зброї, Парк Київська Русь, а також видавець Олег Філюк та жур-
нал про мистецтво та колекціонування «Антиквар». 

До столиці України зібралися дослідники з різних країн, серед яких бу-
ло чимало учасників попередніх форумів 2014 й 2016 років. Загалом заре-
єструвався 41 учасник, а безпосередньо прибуло 27. Учасники конферен-
ції представляли країни: США, Великобританію, Канаду, Польщу, Литву, 

Учасники та організатори конференції на Софіївській площі. Київ, 14 червня 2018 р.
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Білорусь. Більшість же дослідників, 
звісно, прибула з різних куточків 
України. До початку конференції 
був виданий збірник тез виступів1. 

Наразі у світі не так багато спеці-
алізованих наукових заходів, при-
свячених історії зброї. Зокрема у 
Центрально-Східній Європі регу-
лярно відбуваються дві великі між-
народні конференції – у Польщі та 
Румунії. Кілька помітних щорічних 
наукових конференцій проводить-
ся також у Російській Федерації, де 
популярність зброєзнавчої темати-
ки з року в рік тільки зростає. Ок-
рім регулярних, часом проводяться 
одиночні конференції. Як склад-
ний синтетичний напрям зброєз-
навча тематика іноді також фігурує 
на конференціях з військової історії, археології, мистецтвознавства тощо.

Перша тематична конференція з історії зброї в Україні була проведена 
у 2014  р. силами Інституту історії України та Національного військово-іс-
торичного музею України. Від того часу вона стала єдиним регулярним 
міжнародним науковим заходом такого типу у нашій країні.  

Чергова конференція продемонструвала закономірний етап свого роз-
витку як постійного, регулярного заходу. Якщо перші дві конференції не 
мали вузького тематичного спрямування, організатори лише намацували 
оптимальні формати, то цього разу, вперше, було організовано тематич-
ну секцію «Мечі й Святі. Зброярство Раннього Середньовіччя та матеріаль-
на культура Київської Русі». Їй був присвячений третій день конференції 
у Національному заповіднику «Софія Київська». Таке масштабування за-
ходу стало можливими завдяки постійному збільшенню кількості учасни-
ків конференції, великій кількості різнофахових дослідників, об’єднаних 
спільним завданням – дослідженням зброї та зброярської культури. Адже 
конференція об’єднала істориків, археологів, музейників, мистецтвознавців, 
представників багатьох спеціальних історичних дисциплін для яких зброєз-
навчі дослідження є важливою складовою їхніх міждисциплінарних студій. 

1 Третя міжнародна зброєзнавча конференція: тези доповідей. – К., 2018. – 80 с. 

ДЕНИС	ТОЇЧКІН			ІІІ	Міжнародна	конференція	з	історії	зброї...

Організатори і партнери конференції 
(зліва направо): Тамара Макарова, 
Володимир Янченко, Ірина Форостян.
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Відкриття й перші дні конференції пройшли в Національному військо-
во-історичному музеї України (що вже стало доброю традицією), протягом 
12-13 червня. Учасників привітали заступник міністра закордонних справ 
України Василь Боднар, директор музею – Андрій Ільєнко. Зі вступними про-
мовами до учасників звернулися засновники конференції – старший нау-
ковий співробітник Інституту історії України НАН України канд. іст. наук 
Денис Тоїчкін, керівник Фонду досліджень давніх цивілізацій (FRAC) Ірина 
Форостян, а також партнер конференції – директор «Парку Київська Русь» 
канд. іст. наук Володимир Янченко. 

Доповіді розпочалися виступом наукового співробітника Інституту архе-
ології НАН України Андрія Голубева (м. Харків), який розглянув можливість 
використання луків та клинкової зброї кочівників раннього середньовіччя 
в якості етнокультурного маркера з метою хронологічного й культуроло-
гічного розмежування хазарських археологічних пам’яток кінця VII ст. н.е.

Тема конструктивних особливостей сагайдака була розвинута у доповіді 
наукового співробітника Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 
України, канд. хім. наук Володимира Прокопенко (Київ). Дослідник вперше у 
вітчизняній історіографії розгорнуто розглянув накладки, які використо-
вувались у системі підвісу колчана та налуччя до поясного паску.

Організатори конференції: старший науковий співробітник Інституту історії 
України НАНУ Денис Тоїчкін та директор Національного військово-історичного музею 
Андрій Ільєнко. Київ, 12 червня 2018 р.



 	 	 9ДЕНИС	ТОЇЧКІН			ІІІ	Міжнародна	конференція	з	історії	зброї...

Володимир Прокопенко також виступив співдоповідачем разом з незалеж-
ним дослідником озброєння та матеріальної культури України Святославом 
Сичевським (Київ). Доповідь була присвячена останнім знахідкам нагелів від 
кордів на теренах України. Дослідники проаналізували дев’ять випадкових 
знахідок, виявивши нову форму (з двома варіаціями), раніше не описану, 
та окресливши східний кордон поширення кордів в Українських землях. 

Катерина Валентирова (Київ) аспірант Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, співробітник навчальної лабораторії 
«Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень» 
КНУ, присвятила доповідь аналізу іконографічних джерел у Манесському 
кодексі — одній з найрепрезентативніших письмових пам’яток європей-
ського Середньовіччя. Дослідниця порівняла 44 зображення зразків клин-
кової зброї з археологічними матеріалами з України, переконливо проде-
монструвавши подібність зброярських традицій, усталених на наших та 
західноєвропейських землях у період Середньовіччя.

Викладач кафедри економіки та аналізу Вінницького національного 
аграрного університету, канд. економ. наук Дмитро Коляденко (Вінниця) 
проаналізував виникнення, еволюцію і географію поширення такого ти-
пу захисного спорядження, як т.з. «крилатий» або «асиметричний» тарч. 
Дослідник зауважив, що щити цього типу є важливою складовою розвит-
ку європейського військового мистецтва і маркером особливої «мілітарної 
технології», що набула значного поширення у військовій справі угорської 
держави і сусідніх земель. Автор вважає, що особлива форма досліджува-
ного щита сформувалась наприкінці XIV- початку XVст. на Європейсько-
Ос манському, власне балканському «фронтирі» і наслідує «краплеподіб-
ний» щит, поширений в руських землях у попередні часи.

Доповідь наукового співробітника Національного музею історії Украї-
ни Володимира Шевченко (Київ) була присвячена двом шашкам, виготовле-

Володимир Прокопенко, Святослав Сичевський, Катерина Валентирова, Андрій Голубев.
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ним у знаменитій зброярській майстерні Османа Омарова у Владикавка-
зі. Зразки є не тільки досконалим зразком кавказької холодної зброї, але й 
чудовим витвором ювелірного мистецтва. Дослідник простежив особли-
вості зброї, місце її виготовлення та умови виробництва, а також віднай-
шов біографічні дані власників унікальних шашок. 

Старший науковий співробітник Львівського історичного музею Тарас 
Рак (Львів) розглянув колекцію японської зброї у зібранні Львівського іс-
торичного музею, яка налічує 22 одиниці. Дослідник уточнив атрибуцію 
низки пам’яток, розповів про реставрацію п’яти зразків, проведену у ході 
досліджень, та переклад й інтерпретацію ієрогліфічних написів, що спри-
яло уточненню атрибуції і дало поштовх для подальших досліджень.

Доповідь знаного українського зброяра, публіциста, одного із засновни-
ків зброярського жанру в українській журналістиці Віктора Кльонкіна (Ки-
їв) стосувалась цікавого зразка з колекції автора – китайського кортика, що 
свого часу належав члену Асоціації випускників Академії Вампу. Дослід-
ник докладно атрибутував кортик, як перший (неофіційний) зразок пред-
ставницької зброї офіцерів НРА Гоміньдану зр. 1926 р., а також розглянув 
історію створення цієї зброї у надзвичайно складний історичний період 
революції та громадянської війни в Китаї.

Завідувач науково-дослідної лабораторії археології історико-філософ-
ського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, д. іст. 
наук Михайло Відейко (Київ) виступив з доповіддю, присвяченою комплек-
сам озброєння та війнам у Європі протягом VI–IV тис. до н.е. 

Олег Шиндлер (Торонто, Канада), незалежний дослідник, магістр мистецтв 
представив гіпотезу про походження та напрями поширення терміну «ши-
шак» у Центральній та Східній Європі протягом XV-XVI ст. Автор вважає, 
що сам термін вперше з’явився в Угорщині, де став загальним для всіх ви-
дів шоломів. Окрім нового вагомого наукового внеску, доповідь стала та-

Володимир Гуцул, Михайло Відейко, Дмитро Коляденко, Володимир Шевченко.
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кож певним технологічним етапом і 
випробовуванням для організаторів. 
Адже вперше в історії заходу виступ 
відбувся у режимі відеоконференції, 
що дозволяє віднині залучити значно 
більшу кількість учасників, забезпе-
чивши для них роботу у дистанцій-
ному режимі.  

Доповіді, присвячені історичній 
вогнепальній зброї, були винесені  на 
другий день конференції – 13 червня.  

Роботу трьох провідних співробітників Полтавського краєзнавчого 
музею імені Василя Кричевського представляв завідувач сектору науко-
во-дослідного експозиційного відділу народознавства Роман Прохваті-
ло (Полтава). Виступ був присвячений опрацюванню колекції кремінних 
мисливських рушниць ХVІІІ ст. із зібрання музею. Дослідники визначили 
джерела походження експонатів, детально атрибутували ці видатні тво-
ри зброярського мистецтва, виготовлені німецьким, французьким, львів-
ським та російським майстрами.

Три учасники конференції прибули зі Львова: Мар’яна Верхотурова, ви-
кладач Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, канд. іст. наук, фахівець з історії артилерії, а також науко-
ві співробітники Львівського історичного музею – Петро Слободян і Тарас 
Рак. Разом вони представили дослідження семи бронзових малокалібер-
них  гармат-«апо столок» з колекції Львівського історичного музею, виго-
товлених 1740 р., ймовірно, Іваном Полянським. Дослідники здійснили 
ретельне дослідження і атрибуцію гармат, розглянувши також їх історію.

Старший науковий співробітник Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, д. іст. наук Олег 
Мальченко (Київ) розвинув тему історії львівської артилерії на конферен-
ції, представивши доповідь «Львівські гармати-симулякри XIX ст. як по-
родження культури кітчу». Обидві доповіді викликали гостру полеміку та 
жваве обговорення серед учасників форуму. 

Завершив першу частину другого робочого дня конференції завідувач 
відділу науково-фондової роботи Національного музею історії України у 
Другій світовій війні (меморіальний комплекс) Михайло Філоненко (Київ). 
Виступаючий розповів присутнім про вивчення колекції ручної коротко-
ствольної вогнепальної зброї, яка зберігається у у фондозбірні зазначеного 
музею. Дослідник зупинився на проблемах атрибуції та класифікації  гру-
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Олег Мальченко.
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пи револьверів (39 шт.) та самозарядних пістолетів (151 шт.), відзначивши, 
що головні проблеми виникають при дослідженні нетипової, переробле-
ної або виготовленої кустарним способом зброї. Доповідач також звернув 
увагу на моделі, які варто додати до колекції задля створення представ-
ницької експозиції.

Друга половина другого дня конференції була організована як семінар, 
присвячений обговоренню методів дослідження, реставрації та зберіган-
ня історичної зброї.

Зарубіжні фахівці поділилися досвідом роботи з історичними зразка-
ми. Зокрема Гремі Макaртур (Graeme Mcarthur), консерватор металу зі всес-
вітньовідомого музею Колекції Уолеса (The Wallace Collection, London, GB) 
зупинився на практичних аспектах консервації срібних виробів. А знаний 
дослідник у галузі археометалургії, знавець історії клинкової сталі, доктор 
філософії Анна Феєрбах (Anna Feuerbach, N.Y., USA) виступила з доповіддю: 
«Металографічний аналіз: його місце у зброєзнавчих дослідженнях, основ-
ні теоретичні засади та практичні методи роботи».

Семінар продовжив старший науковий співробітник Інституту історії 
України НАНУ канд. іст. наук Денис Тоїчкін (Київ), який поділився з при-
сутніми багатолітніми напрацюваннями у своїх дослідженнях історичної 
холодної зброї, а також старший науковий співробітник Інституту україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 
доктор іст. наук Олег Мальченко (Київ), який разом з Денисом Тоїчкіним пред-
ставив проект Віртуального музею української історичної зброї XV–XVIII ст.

Третій, тематичний, день конференції (14 червня) пройшов у Національ-
ному заповіднику «Софія Київська» і був цілком присвячений зброярству, 
матеріальній та мілітарній культурі періоду Київської Русі.

Доповідь наукового співробітника Інституту історії України НАН Укра-
їни, канд. іст. наук Олександра Алфьорова «Спис – інсиґнія руських князів», 

Михайло Філоненко, Мар’яна Верхотурова Роман Прохватіло, Тарас Рак.
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заснована на результатах сфрагістичних досліджень, була присвячена по-
рівняльному аналізу предметів озброєння на європейських та нещодавно 
виявлених давньоруських княжих печатках. Автор дійшов висновку, що 
при дослідженні державних клейнодів України доби Середньовіччя до ос-
танніх слід додати списи як одну з важливих інсиґній, аналогом якої у За-
хідній Європі був скіпетр.

Виступ наукового співробітника відділу археології історичного музею в 
Сяноку (Польща), доктора філософії Пьотра Н. Котовіча (Piotr N. Kotowicz, 
Sanok, Poland) «Стан та перспективи досліджень пізньосередньовічного 
озброєння Червоної Русі», був пов’язаний з досі малодослідженою про-
блемою вивчення артефактів давньої зброї з Саніцької й частини Пере-
мишльської, Львівської та Галицької земель. Розглянувши основні відомі 
знахідки, автор зауважив необхідність поглибити дослідження іконогра-
фії та речових джерел окресленої території.

У доповіді «Святе воїнство у живописі Кирилівської церкви Києва» за-
відувач сектором науково-дослідного відділу «Інститут «Свята Софія» На-
ціонального заповідника «Софія Київська», канд. іст. наук Ірина Марголіна 
проаналізувала значний іконографічний матеріал розпису Кирилівської 
церкви, виділивши комплекс воїнського озброєння святих воїнів.

Тему іконографічних досліджень розвинула знана дослідниця настінно-
го розпису «Софії Київської», завідувач науково-дослідного відділу «Інсти-
тут «Свята Софія», д. іст. наук, професор Надія Нікітенко. Свою бездоганну 

Виступ Пйотра Н. Котовіча.
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доповідь «Світські фрески Софії Київської: історичний контекст і «сюже-
ти зі зброєю», Надія Миколаївна провела у вигляді екскурсії вежами Київ-
ського Собору, яка стала унікальною, незабутньою подією для учасників 
конференції. Дослідниця звернула особливу увагу на цикл фресок, які, 
на її погляд, відтворюють обстановку і церемоніал прийому послів і цар-
ських заручин князя Володимира Великого і візантійської принцеси Ан-
ни, які мали місце в Константинополі на святки, наприкінці грудня 987 – 
початку січня 988 рр.

Не менш плідно пройшла друга половина останнього дня конференції.
Доктор філософії Анна Феєрбах (Anna Feuerbach, N.Y., USA) вже вдруге 

протягом конференції виступила з розгорнутою доповіддю. Цього ра-
зу спіч дослідниці та її співдоповідача Тома Хенлі «Мечі «УЛЬФБЕРХТ»: 
нові питання та деякі відповіді» був присвячений оригінальній автор-
ській концепції походження всесвітньовідомої клинкової епіграфіки 
«ULFBERHT».

Тему дослідження «каролінзьких» мечів продовжила молодший науко-
вий співробітник Львівського історичного музею Людмила Палій у допові-
ді «Меч групи «INGELRI»: інтерпретація написів на клинку і виправлен-
ня у датуванні». Дослідниця не тільки встановила метричні й динамічні 
параметра меча з колекції ЛІМ, але й глибокого проаналізувала клинкову 
епіграфіку. У результаті було відкореговане датування артефакту й пред-
ставлений варіант розшифровки девіза на клинку. Особливої уваги заслу-
говує виготовлення репліки меча за цифровою 3D моделлю.

Важливу інформацію представив науковий співробітник Національно-
го музею Литви – Палацу Великих князів Литовських, доктор філософії 
Паулюс Бугіс (Paulius Bugys, Вільнюс, Литва). У доповіді «Фортеця в облозі: 
деякі зауваження щодо платівок бригандин знайдених на території Віль-
нюського замку» дослідник довів, що попри поширену в наукових колах 

Паулюс Бугіс, Людмила Палій, Анна Феєрбах, Гремі Макaртур.
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думку, бригандина, як тип обладунку був досить поширеним в армії Ве-
ликого Князівства Литовського, зокрема в період XIV-XV ст.

Дослідження канд. іст. наук Володимира Гуцула, «″Бої за бар’єрами″ се-
ред західноєвропейського рицарства в XV ст.: концепції, практики, зброя» 
пов’язане з проблемами військової антропології, зокрема дослідженням се-
редньовічних практик збройної боротьби. На поважній джерельній базі 
дослідник розглянув історію використання бойового молота («hache») на 
рицарських турнірах Західної Європи. Висновки спростовують пошире-
ну тезу про «умовність» збройної боротьби із застосуванням «hache», адже 
учасники застосовували бойові прийоми і отримували серйозні поранення.

Асистент кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнав-
ства факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федьковича, канд. іст. наук 
Віталій Калініченко представив колективну доповідь трьох учасників кон-
ференції «Кістень з поселення VIII-X ст. в Рідківцях». Дослідник розповів 
про знахідку рідкісного типу середньовічної зброї ближнього бою на зем-
лях межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. 

На превеликий жаль, далеко не всі доповіді були підготовлені учасни-
ками у вигляді наукових статей для включення у цей збірник. Натомість 
до книжки увійшло чимало статей тих учасників конференції, які не змог-
ли прибути особисто на форум, або не встигли вчасно зареєструватися.

Спеціальна культурна програма, запропонована учасникам у ході кон-
ференції, презентувала найбільші в Україні державні та приватні колек-
ції зброї. Гості мали можливість ознайомитися із зібраннями Національ-
ного музею історії України, Національного військово-історичного музею 
України, приватною колекцією Євгена Грєдунова (м. Бровари). Окрім то-
го учасники конференції відвідали історичні місця Києва й Київської об-

Учасники круглого 
столу (зліва 
направо): Георгій 
Учайкін, Тамара 
Макарова, Денис 
Тоїчкін, Гліб 
Ковальов. Київ,  
15 червня 2018 р.
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ласті. Яскравими стали зустрічі зі знаними у світі українськими митцями  
– художником Іваном Марчуком, та музикантом, композитором, істориком 
музики Тарасом Компаніченко. 

Наступного дня – 15 червня, під дахом Національного заповідника «Со-
фія Київська» відбувся Круглий стіл з обговорення проблем українсько-
го законодавства у галузі антикварної зброї, який об’єднав колекціоне-
рів, представників громадськості, науковців та юристів. Результатом стало 
спільне комюніке в якому учасники одноголосно підтримали нові зако-
нодавчі ініціативи щодо закону про зброю та висунули низку ініціатив.

Того ж дня по обіді відбулось відкриття Третього українського бієна-
ле «Зброя: право на гідність». Урочистий захід проходив у Києві безпосе-
редньо біля Золотих Воріт. У Золотоворітському парку було влаштовано 
невелику виставку реконструкційних майстерень «ArmoryZ» та «Shadow 
Wing Armoury», «WERWOLF Workshop» які продемонстрували присутнім 
репліки обладунків різних регіонів та історичних періодів. У невеличко-
му лекторії Павло Комаренко розповів про практику використання серед-
ньовічних обладунків на прикладі чемпіонату «Битва Націй». Водночас 
Роман Фалеєв і Максим Рог з «Гільдії прикладного фехтування» поділились 
напрацюваннями у фехтувальних техніках клинковою зброєю та ідеями 
щодо розробки та вдосконалення універсального тренувального та спор-
тивного (турнірного) спорядження для фехтування. 

Із захватом гості Бієнале зустріли знані українські музичні гурти «Бут-
тя», «Тінь Сонця» та Живосила Лютича. 

Зустріч з Іваном Марчуком. Київ, 12 червня 2018 р.
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Виступ професора Михайла Відейка на відкритті Третього українського бієнале 
«Зброя: право на гідність» біля Золотих воріт. Київ, 15 червня 2018 р.

ДЕНИС	ТОЇЧКІН			ІІІ	Міжнародна	конференція	з	історії	зброї...	

Учасники й організатори конференції разом з міністром культури України Євгеном 
Ніщуком на відкритті Третього українського бієнале «Зброя: право на гідність» біля 
Золотих воріт. Київ, 15 червня 2018 р.
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З промовами виступили міністр освіти України Євген Нищук, організа-
тори конференції, науковці, діячі культури. По тому брама Золотих Воріт 
відчинилась і присутні отримали можливість побачити виставку графіч-
них портретів «Князі України-Руси» художника Олега Кіналя.

Наступного дня, 16 червня, учасники конференції відвідали Київський 
обласний археологічний музей (с. Трипілля Обухівського району, Київ-
ської області).

Велика програма очікувала учасників у парку «Київська Русь» (с. Копа-
чів, Обухівський район, Київська область). Це – турнір на честь короля Да-
нила Галицького та князя Святослава Хороброго, екскурсія по парку та до 
музею зброї та одягу, демонстрація поєдинків з різними видами зброї, та 
середньовічних ковальських технологій. З окремою програмою виступи-
ли Всеукраїнська федерація Кендзюцу (керівник Дмитро Андрощук), Гіль-
дія прикладного фехтування та клуб Кендо «Jiu Kenshi Kai» (керівник Ро-
ман Фалеєв), продемонструвавши показові бої, тестову рубку (тамесігірі) 
японськими катанами та іншими видами зброї.

Загалом слід зауважити, що Міжнародна зброєзнавча конференція за-
лишається одним з небагатьох регулярних міжнародних історико-дже-
релознавчих наукових форумів в Україні такого значного масштабу. Зу-
силлями організаторів, насамперед, голови фонду FRAC Ірини Форостян 
(Нью-Йорк, США), та керівництва ГО «Скрижалі» Тамари Макарової й Али 
Виноградної була започаткована потужна програма Бієнале зброї, яка виве-
ла популяризацію зброєзнавства в Україні на цілком новий рівень і задала 

Відкриття другого дня Третього українського бієнале «Зброя: право на гідність»  
у парку «Київська Русь». 16 червня 2018 р.
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Другий день Третього українського бієнале «Зброя: право на гідність» у парку 
«Київська Русь». Турнір на честь короля Данила Галицького та князя Святослава 
Хороброго. 

ДЕНИС	ТОЇЧКІН			ІІІ	Міжнародна	конференція	з	історії	зброї...	
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настільки високі стандарти, що до-
тримуватися їх надалі буде, відвер-
то кажучи, зовсім непросто.

На належному рівні пройшла і 
наукова частина. До Києва завітав 
цілком представницький склад до-
слідників, відтак конференція про-
йшла у жвавому спілкуванні й обмі-
ні досвідом між учасниками з різних 
країн. Цього разу було виголошено 
та обговорено 6 доповідей інозем-
них дослідників та 20 українських. 
Для багатьох українських науков-
ців, музейників та колекціонерів та-
ке спілкування стало архіважливим, 
адже конференція наразі є єдиним 
місцем в Україні де можна не тільки 
налагодити безпосередній контакт 
з відомими іноземними дослідни-
ками зброї, але отримати необхідні 
поради й авторитетні консультації. 

Відтак, залишившись українською за походженням і місцем проведення, 
конференція вже набула значного міжнародного авторитету. 

Врешті конференція вже суттєво вплинула на пожвавлення зброєзнав-
чих студій в Україні: публікуються нові статті, виникають нові ініціативи. 
Серед найвагоміших, слід згадати нову науково-практичну зброєзнавчу 
конференцію «Зброярня: історія розвитку озброєння та військової техні-
ки», започатковану у Національній академії сухопутних військ імені геть-
мана Петра Сагайдачного (Львів) 2020 р. 

Голова Всеукраїнської федерації 
Кендзюцу Дмитро Андрощук демонструє 
тестову рубку (тамесігірі) японською 
катаною. 16 червня 2018 р.

Матеріали цієї та минулих конференцій з історії зброї доступні  
на тематичному веб-сайті www.zbroeznav.com та Youtube (www.youtube.com).
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