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ОРГКОМІТЕТ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ 
«ПРОБЛЕМИ КРАЄЗНАВСТВА, МУЗЕЄЗНАВСТВА 

ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА УКРАЇНИ» 
 
 
 

Голова оргкомітету  Поляков Микола Вікторович – в. о. ректора Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, доктор 
фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, заслужений діяч науки і техніки України 
 

Заступники голови Оковитий Сергій Іванович – проректор з наукової роботи 
Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара,  доктор хімічних наук, професор 
 
Святець Юрій Анатолійович – завідувач кафедри історії 
України Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара, доктор історичних наук, професор 
 

Секретар оргкомітету Ващенко Володимир Володимирович – професор кафедри 
історії України Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара, доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник 
 

Члени оргкомітету Воронов Віктор Іванович – заступник декана історичного 
факультету Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара, доцент кафедри історіографії, 
джерелознавства та архівознавства, кандидат історичних наук, 
доцент 
 
Голубчик Надія Миколаївна – директор Дніпропетровського 
обласного центру з охорони історико-культурних цінностей 
(ДОЦОІКЦ), заслужений працівник культури України, дійсний 
член Українського національного комітету Міжнародної ради з 
питань пам’яток і визначних місць (УНК ICOMOS), член 
Головної ради Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури (УТОПІК) 
 
Капустіна Надія Іванівна – директор Дніпропетровського 
національного історичного музею імені Д. І. Яворницького, 
заслужений працівник культури України 
 
Кочергін Ігор Олександрович – доктор історичних наук, 
професор кафедри історії та політичної теорії 
Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка» 
 



Репан Олег Анатолійович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії України історичного факультету 
Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара, директор Інституту історії Дніпра 
 
Світленко Сергій Іванович, доктор історичних наук, 
професор, декан історичного факультету, професор 
кафедри історії України Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара 
 
Шапаренко Тетяна Іванівна – директор Дніпропетровського 
художнього музею 

 
 

Графік роботи 
 

Час Заходи Місце 

9:00–
10:00 

Реєстрація учасників семінару 
Хол 6 

поверху 

10:00–
10:30 

Відкриття конференції Ауд. 613 

10:30–
12:00 

Робота секції «Видатні особистості історичного краєзнавства, 
музеєзнавства та памʼяткознавства» 

Ауд. 613 

12:00–
12:15 

Кава-брейк Ауд. 615 

12:15– 
13:45 

Робота секції «Теоретичні та прикладні аспекти історичного 
краєзнавства» 

Ауд. 613 

13:45–
14:00 

Кава-брейк Ауд. 615 

14:00– 
15:30 

Робота секції «Науковий статус та перспективи розвитку 
музеології» 

Ауд. 613 

15:30–
16:00 

Підсумкове засідання Ауд. 613 

 
 

Регламент роботи 
 

Доповіді – до 10 хв. 
Обговорення – до 5 хв. 

  



Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 
історичний факультет, 
корпус 1, аудиторія 613 

 
ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА, 

МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВА 
 

Світленко Сергій Іванович, доктор 
історичних наук, професор, декан 
історичного факультету, професор 
кафедри історії України Дніпровського 
національного університету імені Олеся 
Гончара 
 

Про взаємовплив музеєзнавчого і 
освітянського компонентів у 
діяльності професора 
Д. І. Яворницького 
 

Степенькін Станіслав Юрійович (кандидат 
історичних наук, завідувач історичного 
музею Корсунь-Шевченківського державного 
історико-культурного заповідника) 
 

Зачинатель краєзнавства 
Корсунщини 

Шапаренко Тетяна Іванівна (директор 
Дніпропетровського художнього музею) 

В. В. Кулічихін – дослідник 
творчості художника 
М. І. Сапожникова 
 

Маріна Зоя Павлівна (кандидат історичних 
наук, доцент кафедри історіографії, 
джерелознавства та архівознавства) 
 
Ромашко Олександра Володимирівна 
(кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історіографії, джерелознавства та 
архівознавства) 
 

Д.Ф. Красицький: археолого-
етнографічне дослідження 
Надпоріжжя 

Товстоляк Надія Миколаївна (кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії 
України та правознавства факультету 
географії, туризму та історії, Державний 
вищий навчальний заклад «Криворізький 
державний педагогічний університет») 

В. В. Тарновський: нові матеріали 
до біографії 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА 

 
Титаренко Костянтин Іванович (історик, 
приватний підприємець) 

Керносівська стела як пам’ятка 
монументального піктографічного 
письма 
 

Посунько Ольга Миколієвна (кандидат 
історичних наук, доцент, докторант 
кафедри історії України Дніпровського 
національного університету імені Олеся 
Гончара) 

Сільська історія чи краєзнавчі 
розвідки: деякі висновки з досвіду 
роботи 



 
Дяченко Ольга Володимирівна (кандидат 
історичних наук, доцент кафедри 
східноєвропейської історії Дніпровського 
національного університету імені Олеся 
Гончара) 
 

Історія селища Аули 
Криничанського району 
Дніпропетровської області 

Кочергін Ігор Олександрович (доктор 
історичних наук, професор кафедри історії 
та політичної теорії Національного 
технічного університету «Дніпровська 
політехніка») 
 

До питання заснування 
Катеринославського вищого 
гірничого училища (за матеріалами 
катеринославської преси) 

Репан Олег Анатолійович (кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії 
України історичного факультету 
Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара) 
 

Новий Кодак та Стара Самарь як 
памʼятки у комеморативних 
практиках сучасного м. Дніпро 
 

Хоменко Наталія (магістр історії) 
 
Нікілєв Олександр Федорович (доктор 
історичних наук, професор кафедри історії 
України Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара) 
 

Голодомор 1932–1933 рр. в 
Дніпропетровській області : 
соціально-демографічні наслідки (за 
«Національною книгою памʼяті 
жертв Голодомору 1932–1933 рр.») 
 

Тетеря Світлана Анатоліївна (завідувач 
науково-дослідного сектору «Музей 
кобзарства (НІЕЗ «Переяслав») 
 
Костюк Наталія Василівна (молодший 
науковий співробітник сектору «Музей 
кобзарства» Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав» (НІЕЗ 
«Переяслав») 

Традиційна культура на 
Переяславщині (друга половина ХХ 
ст. – початок ХХІ ст. за 
матеріалами польових досліджень) 

 
 

НАУКОВИЙ СТАТУС ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕОЛОГІЇ 
 

Святець Юрій Анатолійович (доктор 
історичних наук, завідувач кафедри історії 
України Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара) 
 

Digital Humanities та історико-
культурна спадщина музеїв України 

Гайда Лариса Анатоліївна (провідний 
науковий співробітник Педагогічного музею 
України) 

Електронний ресурс «Музейна 
педагогіка» як інноваційна 
платформа сучасної української 
музеології 
 

Антипенко Ганна Сергіївна (кандидат 
історичних наук, завідувач навчальної 

Проект реекспозиції Музею ДНУ 
«Університет ХХІ століття» 



музейно-архівознавчої лабораторії «Музей 
історії ДНУ», Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара) 
 
Чирук Святослав Володимирович 
(кандидат історичних наук, заступник 
директора Інституту історії Дніпра) 

Перспективи відображення 
тоталітарної доби в музейному 
просторі 
 

Лавренко Валерія Сергіївна (кандидат 
історичних наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії Дніпровського 
національного університету імені Олеся 
Гончара) 
 

Український досвід експонування 
популярної науки 

Фанигін Юрій Юрійович (історик, радник 
голови Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, заслужений діяч 
культури України) 

Теоретичні та практичні проблеми 
музейного представлення 
боротьби України з росйською 
агресією (2014-2018 рр.) 
 

Ярошенко Ярослав Геннадійович (магістр 
історії, аспірант кафедри історії України 
Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара, проектний менеджер 
КП «Агентство розвитку Дніпра») 
 

Музеї Києва: порівняльний аналіз з 
позицій споживача 

Стрижко Гліб Євгенович (студент IV курсу 
бакалаврату історичного факультету 
Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара, спеціаліст Інституту 
історії Дніпра) 

Досвід проведення студентами-
істориками інтерактивних та 
костюмованих екскурсій містом 
Дніпро 

 

 

 

 


