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Оргкомітет ХХХІІІ наукової сесії НТШ: 
 

Голова Дніпровського осередку Наукового товариства імені 

Шевченка – Світленко Сергій Іванович, д. іст. н., проф., декан 

історичного факультету, проф. кафедри історії України Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, Заслужений працівник 

освіти України, дійсний член НТШ. 

Заступник голови Дніпровського осередку Наукового товариства 

імені Шевченка – Савчук Варфоломій Степанович, д. іст. н., проф., 

проф. кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, Заслужений працівник освіти України, 

дійсний член НТШ. 

Вчений секретар Дніпровського осередку Наукового товариства 

імені Шевченка – Дяченко Ольга Володимирівна, к. іст. н., доц., доц. 

кафедри східноєвропейської історії Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара. 

 

          П о р я д о к   р о б о т и:  

26 квітня 2022 р. 

13.30 – 14.15 – Реєстрація учасників 

14.15 – 14.20 – Вітальне слово ректора ДНУ проф. С. І. Оковитого. 

14.20 – 14.25 – Вступне слово проф. С. І. Світленка. 

14.25 – 15.10 – Доповіді на Пленарному засіданні. 

15.15 – 18.00 –  Секція І. Підсекція 1: Історія України періоду Нового часу 

(ХVІІІ – початок ХХ ст.) 

27 квітня 2022 р. 

14.15 – 17.00 – Секційні засідання 

17.00 – 17.20 – Заключне засідання 

 

Регламент роботи ХХХІІІ наукової сесії НТШ: 

 

доповіді на пленарному засіданні – до 15 хвилин 

доповіді на секціях – до 10 хвилин 

 

 

Місце проведення ХХХІІІ наукової сесії НТШ: 

 

Історичний факультет ДНУ ім. Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72 

                             Сесія НТШ проводиться дистанційно 

 

 

 



 

 

Пленарне засідання  
26 квітня 2022 р., 14.15 – 15.10 

 
Вхід у конференцію  

 

meet.google.com/kdf-qqmx-ffn 

 
          Вітальне слово ректора Дніпровського національного університету      

імені Олеся Гончара, доктора хімічних наук, професора Оковитого Сергія 

Івановича. 

          Вступне слово голови Дніпровського осередку НТШ, декана 

історичного факультету ДНУ, професора Світленка Сергія Івановича. 

                                              

                                                          Доповіді: 

Світленко Сергій Іванович, д. іст. н., проф., декан історичного 

факультету, професор кафедри історії України ДНУ імені Олеся Гончара, 

дійсний член НТШ: «Григорій Сковорода і  Тарас Шевченко: проблема 

інтелектуального спадкоємства в сучасному осягненні». 

Воронов Віктор Іванович, к. іст. н., доц., доцент кафедри 

історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ імені Олеся Гончара, 

член НТШ: «Обставини перепоховання Тараса Шевченка у спогадах та листах 

Григорія Честахівського». 

         Бурмага Володимир Петрович,  к. іст. н., доц. завідувач кафедри 

східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Селянський 

гнів у поезії Т. Шевченка: інтерпретації радянських ідеологів». 

 

Секція І. «Історія України» 

 
Підсекція 1: Історія України періоду 

                          Нового часу (ХVІІІ – початок ХХ ст.) 

26 квітня 2022 р., 15.15 – 18.00 

 
Вхід у конференцію  

 
meet.google.com/uyg-gguz-not 

 

           Голова: д. іст. н., проф. Світленко С. І. 

                                    Секретар: к. іст. н., доц. Бурмага В. П. 

 

  

https://meet.google.com/kdf-qqmx-ffn?hs=224
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 Репан Олег Анатолійович,  к. іст. н., доц., доцент кафедри історії 

України ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Священники і мораль у 

запорозьких Вольностях за доби Нової Січі». 

Митрофаненко Юрій Станіславович, к. іст. н., ст. викл. кафедри 

теорії і методики середньої освіти КЗ КОІППО  ім. Василя Сухомлинського                         

(м. Кропивницький), член НТШ: «Лист запорожців турецькому султану»: 

інтерпретації українського історичного фольклору (ХІХ – ХХІ ст.)». 

Козинець Яніна Володимирівна, студентка історичного факультету 

ДНУ імені Олеся Гончара: «Запорозьке козацтво ХVIII ст. у творчості 

Н. Полонської-Василенко». 

Посунько Ольга Миколаївна, к. іст. н., доц., завідувачка кафедри 

історії України ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Нижні і верхні 

розправи Південної України останньої чверті ХVІІІ ст.: особливості 

функціонування». 

Черниш Юлія Павлівна, викладач вищої категорії Кам`янського 

державного енергетичного технікуму, Гусак Наталія Сергіївна, викладач 

вищої категорії Кам`янського державного енергетичного технікуму: «Жінки 

в долі Тараса Шевченка». 

Дубовська Олена Петрівна, вчителька історії КЗ «Навчально-

виховний комплекс «Гімнаія № 11 – спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних  мов 1 ступеня»» Кам’янської міської ради  

Дніпропетровської області: «Історія Наукового товариства імені Шевченка 

(1873 – 2021 рр.)». 

Дяченко Ольга Володимирівна, к. іст. н., доц., доцентка кафедри 

східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Діяльність 

Михайла Грушевського в НТШ». 

Міщанчук Наталя Георгіївна, історикиня, аспірантка кафедри 

історії України ДНУ імені Олеся Гончара: «Микола Лисенко та Борис 

Познанський: інтелектуальні діалоги». 

Буланий Микола Юрійович, магістр історії, аспірант кафедри 

історії України ДНУ імені Олеся Гончара: «Проєкти М. Бланка щодо 

акультурації єврейських громад Російської імперії». 

Руднєв Михайло Альбертович, к. іст. н., доц. доцент кафедри 

історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ імені Олеся 

Гончара: «Українська історіографія  крізь  науково-ідеологічну призму 

«неослов`янофільського суб`єктивизму» (сторінками «Истории русского 

самосознания...» М.О. Кояловича). 

Литвинова Тетяна Федорівна, д. іст. н., проф., професорка кафедри 

історії України ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Образ селянства 

ХІХ ст. в творах Є.С. Гордієнка». 

Чабан Юлія Володимирівна, студентка історичного факультету 

ДНУ імені Олеся Гончара: «Папери Г.П. Галагана як джерело до гендерної 

історії України ХІХ ст.». 

Захарова Лідія Василівна, студентка історичного факультету ДНУ 

імені Олеся Гончара: «Проблема впровадження української мови викладання 



в народній школі Наддніпрянщини в педагогічній спадщині Бориса 

Грінченка». 

Маріна Зоя Павлівна, к. іст. н., доц., доцентка кафедри історіографії, 

джерелознавства та архівознавства ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: 

«Сюжети та колористика української вишивки Придніпров`я». 

Бікбаєва Єлиавета Олегівна, студентка історичного факультету 

ДНУ імені Олеся Гончара: «Роль дворянства у розвитку музично-театральної 

культури України ХІХ ст.». 

Миронов Ярослав Володимирович, студент історичного 

факультету ДНУ імені Олеся Гончара: «Катеринослав у текстах «Киевской 

старины» (1882–1906)». 

Сільванович Сергій Борисович, студент історичного факультету 

ДНУ імені Олеся Гончара: «Образ Т. Шевченка на сторінках 

катеринославського часопису «Дніпрові хвилі». 

 

 

Підсекція 2: Новітня історія України (1914 р. – початок ХХІ ст.) 

27 квітня 2022 р., 14.15 – 17.00 

Вхід у конференцію  

 
meet.google.com/rhg-smtb-nxy 

 

Голова: д. іст. н., проф. Святець Ю. А. 

Секретар: к. іст. н., Лучка Л. М. 

 

Сніда Євгеній Олегович, к. іст. н., голова Об’єднаної профспілкової 

організації працівників освіти і науки, доцент кафедри східноєвропейської 

історії ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Православне населення 

Катеринослава на початку ХХ ст.». 

Вахітов Ілля Андрійович,  студент історичного факультету ДНУ 

імені Олеся Гончара: «Стосунки Олександра Міллера та Дмитра 

Яворницького у світлі епістолярної спадщини». 

Бойко Олег Вікторович, к. іст. н., доц. доцент кафедри 

східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Матеріали 

церковної преси як джерело вивчення історії жіночих монастирів 

Катеринославської губернії у другій половині ХІХ ст. – 1917 р.». 

Журба Олег Іванович, д. іст. н., проф., професор та завідувач кафедри 

історіографії, джерелознавства та архівознавства ДНУ імені Олеся Гончара, 

член НТШ: «Архієпископ Гавриїл та початки формування міської історичної 

культури Катеринослава першої половини ХХ ст.». 

Манько Анна Олександрівна, магістр історії, вчителька історії 

Криворізької педагогічної гімназії (м. Кривий Ріг), член НТШ:  «Діяльність 

https://meet.google.com/rhg-smtb-nxy?hs=224
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Катеринославського земства у період Першої світової війни: історіографічний 

аналіз». 

Манько Марина Олександрівна, магістр історії, вчителька історії 

КЗ «НВК «КСШ І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов – ДНЗ»   

(м. Кривий Ріг), член НТШ: «Відносини еліт та контреліт в умовах 

революційного зламу (березень 1917 – квітень 1918)». 

Ходченко Олена Євгенівна, к. іст. н., доцентка кафедри всесвітньої 

історії ДНУ імені Олеся Гончара: «Риси характеру і психологія махновських 

повстанців». 

Іваненко Валентин Васильович, д. іст. н., проф., професор кафедри 

східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара: «Голод 1921–1923 рр. на 

Катеринославщині та зарубіжна гуманітарна допомога». 

Святець Юрій Анатолійович, д. іст. н., проф., професор кафедри 

історії України ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Структура смертності 

мешканців міста Камʼянського в роки Голодомору 1932–1933 рр.». 

Чепурко Олександр Олексійович, к. іст. н., доц., доцент кафедри 

історії України ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Огляд архівно-слідчої 

справи В.М. Бабічева – жертви політичних репресій на Сталінській залізниці 

1937 – 1938 рр.». 

Лучка Людмила Миколаївна, к. іст. н., в. о. директора Наукової 

бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара, дійсний член НТШ: «Родина Мізків в 

історії Наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара». 

Слободянюк Микола Анатолійович, д. іст. н., проф., професор 

кафедри філософії та українознавства Український державний університет 

науки і технологій, член НТШ: «Наукова біографістика як напрям досліджень 

з історії руху Опору в Україні (1941–1944 рр.)». 

Буланова Наталія Миколаївна, к. іст. н., директорка Музею історії 

міста Кам’янське, член НТШ: «Художник та музейний діяч Василь 

Овчинніков: постать в контексті епохи». 

Нитник Євгеній Олександрович, студент історичного факультету 

ДНУ імені Олеся Гончара: «Чорнобильська катастрофа у американській 

науково-популярній літературі». 

Платонов Ілля Віталійович, студент історичного факультету ДНУ 

імені Олеся Гончара: ««Український історичний журнал» як дзеркало 

української регіональної історіографії». 

Бойко Валентина Геннадіївна, студентка історичного факультету 

ДНУ імені Олеся Гончара: «Сучасна українська шкільна освіта: реформа в дії». 

 

 

 

 

 

 

 



Секція ІІ. «Всесвітня історія» 

27 квітня 2022 р., 14.15 -16.00 

Вхід у конференцію  

 
meet.google.com/uuo-jrgw-huf 

 

Голова: д. іст. н., доц.  Архірейський Д. В.  

                                     Секретар: к. іст. н., доц.  Дяченко О. В.  

 

Качур Єгор Олегович, студент історичного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: «По той бік 

Великої китайської стіни: з історії дослідження відомої пам'ятки». 

Венгер Альберт Григорович, к. іст. н., доц. кафедри всесвітньої 

історії ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Перша польська хроніка в 

оцінках Михайла Лойберга». 

Уманська Наталя Миколаївна, вчитель історії  

Новоолександрівського ліцею Новоолександрівської сільської ради 

Дніпропетровської області: «Історія німецької колонії Ямбург». 

Лавренко Валерія Сергіївна, к. іст. н., доц. кафедри всесвітньої 

історії ДНУ імені Олеся Гончара, заступниця директорки 

Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького 

з наукової роботи, член НТШ: Дяченко Ольга Володимирівна, к. іст. н., доц., 

доцентка кафедри східноєвропейської історії ДНУ імені Олеся Гончара, член 

НТШ: «Образ Японії на сторінках катеринославської преси у роки Першої 

світової війни». 

Архірейський Дмитро Володимирович, д. іст. н., доц., зав. кафедри 

всесвітньої історії ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Економіка 

Османської імперії за донесеннями представників російських консульств 

(1912–1914 рр.)». 

Гальченко Богдан Ігорович, студент історичного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 

«Мілітаризація суспільства крізь призму листівок країн Антанти у роки 

Першої світової війни». 

Каковкіна Ольга Миколаївна, к. іст. н., доц., доцентка кафедри 

всесвітньої історії ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ: «Українсько-

японські відносини 1950-х – 1980-х рр.». 

Сосновський Сергій Олександрович, студент історичного 

факультету ДНУ імені Олеся Гончара:  «Образи середньовічної Скандинавії 

у кінематографі». 

Басос Артем Анатолійович, студент історичного факультету 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 

«Відображення історії Громадянської війни у США у ігровому віртуальному 

світі». 

https://meet.google.com/uuo-jrgw-huf?hs=224
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Черепанова Мирослава Ростиславівна, студентка історичного 

факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: 

«З особистого досвіду навчання в італійському музеї». 

 

Секція ІІІ. «Музейна справа та музейництво» 

27 квітня 2022 р., 14.15 -16.00 

Вхід у конференцію  

meet.google.com/kcn-uubx-jai 

 

Голова: директорка Дніпропетровського  

національного історичного музею 

 імені Д. І. Яворницького, Пісчанська Ю. В. 

                                     Секретар: к. іст. н., доц., Лавренко В. С. 

 

Дудко Владислав Олександрович, науковий співробітник відділу 

науково-просвітницької роботи Дніпропетровського національного 

історичного музею імені Д. І. Яворницького: «Щити римських допоміжних 

військ часів римсько-дакійських війн (85, 89, 101–102, 105–106 рр. від Р.Х.): 

типологія та конструкція». 

Кудрицька Тетяна Леонідівна, к. іст. н., завідувачка відділу науково-

просвітницької роботи Дніпропетровського національного історичного 

музею імені Д. І. Яворницького: «Виставка «Made in China»: від ідеї до 

втілення». 

Портнова Тетяна Володимиріна, к. іст. н., старша наукова 

співробітниця відділу історії місцевого самоврядування Дніпропетровського 

національного історичного музею імені Д. І. Яворницького, член НТШ: 

«Залізничні вокзали як об'єкт історичного дослідження: особливості сучасних 

підходів». 

Пісчанська Юлія Вікторівна, директорка Дніпропетровського 

національного історичного музею імені Д. І. Яворницького: «Музей у 

відрядженні»: роль виїзних інтерактивних музейних занять у промоції 

Дніпропетровського національного історичного музею імені 

Д. І. Яворницького». 

Аліванцева Олена Валентинівна, завідувачка відділу-музею 

«Літературне Придніпров’я» Дніпропетровського національного історичного 

музею імені Д. І. Яворницького: «Шевченкіана» професора А. К. Фоменка у 

зібранні Дніпропетровського національного історичного музею імені 

Д. І. Яворницького». 

Мартинова Світлана Миколаївна, старша наукова співробітниця 

відділу-музею «Літературне Придніпров’я» Дніпропетровського 

https://meet.google.com/kcn-uubx-jai?hs=224


національного історичного музею імені Д. І. Яворницького: «Тарас Шевченко 

в долі дисидента Олександра Кузьменка». 

Романчук Дмитро Олександрович, старший науковий співробітник 

відділу історії України ХХ ст. Дніпропетровського національного історичного 

музею імені Д. І. Яворницького: «Діяльність «Mildmay Mission to the Jews» в 

Катеринославі в період голоду 1921-1922 рр.». 

Лавренко Валерія Сергіївна, к.і.н., заступниця директора 

Дніпропетровського національного історичного музею імені 

Д. І. Яворницького, член НТШ; Марцинков Тихон Вячеславович, студент 

історичного факультету Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара: «Газета української еміграції «Народна Воля» 1920-х рр.: 

інформаційний потенціал, перспективи діджиталізації, введення до наукового 

та соціального дискурсу». 

Рева Ірина Олександрівна, наукова співробітниця відділу історії 

України ХХ ст. Дніпропетровського національного історичного музею імені 

Д. І. Яворницького; Романчук Дмитро Олександрович, старший науковий 

співробітник відділу історії України ХХ ст. Дніпропетровського 

національного історичного музею імені Д. І. Яворницького: «Архип 

Начиненний – отаман з Таромського періоду Визвольних змагань». 

Крамаренко Ганна, старший науковий співробітник відділу фондів 

Музею історії міста Кам’янське: «Семіотичний аналіз  колекції  глиняних  

іграшок (за матеріалами фондів Музею історії міста Кам’янське)». 

 

Секція ІV. «Історія науки, техніки та освіти» 
27 квітня 2022 р., 14.15 – 16.00 

Вхід у конференцію  

 
meet.google.com/vgx-jqfo-ecr 

 

Голова секції:  д. іст. н., проф. Савчук В. С.,  

Секретар: д. іст. н., доц. Кушлакова Н. М. 

  

           Байдак Леонід Андрійович, к. іст. н,, провідний науковий 

співробітник, Дніпропетровський державний аграрно-економічний 

університет (ДДАЕУ): «Дніпровська гідробіологічна школа: становлення і 

розвиток радіологічних досліджень у Придніпровському регіоні».  

          Бойко Тетяна Юріївна, к. е. н., доц. Придніпровська академія 

архітектури та будівництва, м. Дніпро: «Питання бухгалтерського обліку на 

сторінках часопису «Счетоводство и хозяйство» (1912–1914)». 

          Добровольська Вікторія Анатоліївна. к. іст. н., доц., завідувачка 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки. 

Херсонська державна морська академія: «Діяльність Одеського технічного 

https://meet.google.com/vgx-jqfo-ecr?hs=224
https://meet.google.com/vgx-jqfo-ecr?hs=224


товариства із заснування електротехнічного відділу Одеського політехнічного 

інституту».  

           Ісаєва Ольга Іванівна. к. іст. н.,  волонтер-соціальний робітник 

(м. Павлоград): «Космонавти Ю. Гагарін та Г. Титов у Криму: невідомі 

джерела з сімейного архіву».  

            Кисільова Тетяна Олексіївна. к. іст. н., викл. кафедри медико-

біологічної фізики і інформатики ДЗ Дніпропетровської медичної академії 

МОЗ України: «Еволюція засобів захисту від іонізуючого випромінювання». 

Коваленко Валерій Сергійович, к. х. н., доц., доцент кафедри фізичної, 

органічної та неорганічної хімії ДНУ імені Олеся Гончара, член НТШ; Стець 

Надія Вікторівна, к. х. н., доцент, завідувачка кафедри фізичної, органічної 

та неорганічної хімії ДНУ імені Олеся Гончара: «Декани хімічного факультету 

ДНУ 1950-х років». 

          Кушлакова Надія Миколаївна, д. іст. н., доц., завідувачка кафедри 

соціально-гуманітарної підготовки та права Західнодонбаського інституту 

ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом», член НТШ:  

«Історія міста Павлоград в експозиціях Музею шахтарської слави (2011–

2022 рр.)». 

         Савчук Варфоломій Степанович, д. іст. н., проф., професор кафедри 

теоретичної фізики,  заслужений працівник освіти України, Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара, дійсний член НТШ: 

«Регіональний довідник «Історики науки і техніки Дніпропетровщини»: 

концепція видання». 

          Сокол Галина Іванівна, д. т. н, проф., професор кафедри 

механотроніки,  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара: 

«Сучасний погляд на викладання дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень для спеціальності «Прикладна механіка»». 

          Ченцова Юлія Петрівна, к. е. н., доцентка кафедри економіки та 

менеджменту ЗІ ПрАТ «ВНЗ МАУП», Павлоград: «Маловідомі сторінки 

історії Павлоградського хімічного заводу». 

 Романець Олена Анатоліївна, к. і. н., ст. викл. кафедри природничо-

математичних наук Комунального закладу вищої освіти «Дніпровської 

академії неперервної освіти» Державної обласної ради (КЗВО «ДАНО» 

«ДОР»): «Історична компонента при викладанні дисциплін природничого 

спрямування». 

 

Секція V. «Мовознавство та літературознавство» 
27 квітня 2022 р., 14.15 – 16.00 

 

Голова секції:  д. філ. н., проф. Беценко Т. П. 

Секретар: к. військ. н., доц. Пушкарьов Ю. І. 

 

Беценко Тетяна Петрівна, д. філ. н., проф., професорка кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного 



університету ім.  А. С. Макаренка: «Функції звукопису у поетичній мові 

Т. Шевченка». 

Матковський Олександр Миколайович, провідний концертмейстер 

кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства Навчально-

наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного 

педагогічного  університету ім. А. С. Макаренка: «Музика вітру у поетичній 

мові Т. Шевченка». 

Пушкарьов Юрій Іванович, к. військ. н., доц., доцент кафедри 

військової підготовки Сумського державного педагогічного університету 

ім. А. С. Макаренка: «Образи народних героїв у творчості Т. Шевченка». 

Михно Людмила Петрівна, магістр, Сумський державний 

педагогічний університет ім  А. С. Макаренка: «Мелодика поетичного 

доробку Тараса Шевченка». 

Беценко Тетяна Петрівна д. філ. н., проф., професорка кафедри 

української мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренка, Скляр Ангеліна, студентка, Сумський 

державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка: «Звукові образи у 

поетичній мові Т. Шевченка». 

 

Заключне засідання 

27 квітня 2022 р., 17.00 – 17.20 
 

meet.google.com/hnd-fbnz-hjp 
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