Докія Гуменна: прощання з Дніпровими порогами
(1928 р.)
Сачко Дар’я Вікторівна, аспірантка кафедри всесвітньої
історії та історіографії ХДУ

Українське повстанство у 1920–1921 рр. на Придніпров’ї
Пахоменков Юрій Геннадійович, заступник директора з
виховної роботи Коледжу електрифікації ДДАЕУ

Трагічні долі репресованих мешканців села Карнаухівські
Хутори Дніпропетровської області
Шевцова Зоя Івіанівна, к.м.н., зав. відділення Інституту
гастроентерології НАМН України

Примусова колективізація та перебудова селянського
господарства кінця 20-х – початку 30-х років ХХ ст у
спогадах селян Придніпров’я (за матеріалами експедицій
Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького)
Білівненко Сергій Миколайович, к.і.н., доцент кафедри
джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних
дисциплін Запорізького національного університету

Голодомори ХХ ст. в історичній пам’яті жителів смт
Петриківка Дніпропетровської області (за матеріалами
етнографічних експедицій)
Петрова Катерина Анатоліївна, ст. лаборант кафедри
джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних
дисциплін Запорізького національного університету

Науково-педагогічна та адміністративна діяльність
професора І.Ф. Розгіна (Розгона) в Дніпропетровському
сільськогосподарському інституті в 1935–1941 рр.
Берестень Юрій Володимирович, к.і.н., доцент кафедри
філософії, соціології та історії ДДАЕУ

Відкриття конференції – завідувач кафедри історії та
політичної теорії Національного гірничого
університету Первий Геннадій Леонідович
Вступне слово – ректор Національного гірничого
університету, академік НАН України Півняк
Геннадій Григорович

Пленарне засідання (ауд. 1/121) 1100–1315
Голова засідання:
професор Г.К. Швидько

Секретар засідання:
доц. П.О. Чорнобай

«Спогади» Тараса Труби як джерело досліджень біографій
представників української інтелігенції Придніпров’я
(1917–1991 рр.).
Василенко Наталія Євгенівна, ст. наук. співробітник ДНІМ
ім. Д.І. Яворницького

Нововиявлені документи про репресованого ректора ДДУ
І.М. Єфімова
Степенькін Станіслав Юрійович, к.і.н., завідувач КорсуньШевченківського
державного
історико-культурного
заповідника

Архівні джерела про діяльність визначного вченого
М.М. Федорова на ниві української вищої та середньої
освіти (1917–1923 рр.)
Швидько Ганна Кирилівна, д.і.н., професор кафедри історії та
політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка»

Доля українського археолога П.І. Смолічева
Руденко Ганна Григорівна, к.і.н., викладач Автотранспортного
коледжу НТУ «Дніпровська політехніка»

Книжкова спадщина 20-30-х років ХХ ст.: аналіз джерел
Лучка Людмила Миколаївна, к.і.н., заступник директора
Наукової бібліотеки ДНУ ім. Олеся Гончара

Біженці з Катеринославщини у 1918–1923 рр.
матеріалами щоденника Костянтина Самбурзького)

(за

Товстоляк Надія Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри історії
України та правознавства факультету географії, туризму та
історії ДВНЗ «КДПУ»

Доля дворян Катеринославської губернії після 1917 р.
Кочергін Ігор Олександрович, д.і.н., професор кафедри історії
та політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка»

Становище єврейських аграрних поселень
України в роки Голодомору 1932–1933 рр.

Півдня

Капарулін Юрій Валерійович, к.і.н., доцент всесвітньої історії
та історіографії ХДУ

Радянські органи державної безпеки у боротьбі проти
ОУН на Придніпров’ї у перше повоєнне десятиліття
Щур Юрій Ігорович, к.і.н., директор Запорізького науководослідного центру «Спадщина»

Комплекс документів про канібалізм у 1933 році в збірці
ДНІМ ім. Д.І. Яворницького: характеристика колекції
Романчук Дмитро Олександрович, ст. наук. співробітник ДНІМ
ім. Д.І. Яворницького

Динаміка і специфіка застосування репресій в умовах
Голодомору 1933 р.
Романець Наталя Радомирівна, д.і.н., професор кафедри
історії України та правознавства ДВНЗ «КДПУ»

Репресивна політика радянської держави стосовно селян
Придніпров’я (1928–1939 рр.): сучасна вітчизняна
історіографія
Довбня
Ольга
Анатоліївна,
к.і.н.,
доцент
кафедри
українознавства та гуманітарної освіти Інституту історії
України НАН України

Головні виконавці смертних вироків на Придніпров’ї у
період «Великого терору»
Бажан Олег Григорович, к.і.н., ст. наук. співробітник
Інституту історії України НАН України
Золотарьов Вадим Анатолійович, к.т.н., доцент Харківського
національного університету радіоелектроніки

Презентація досліджень з історії більшовицького терору

Друге засідання (ауд. 1/121) 1400–1700
Голова засідання:
професор Г.К. Швидько

Секретар засідання:
професор І.О. Кочергін

Нотатки до біографії режисера Кіндрата Браги
Чабан Микола Петрович, зав. відділом обласної газети
«Зоря»
Маловідомі сторінки з академічного періоду життя
К.Г. Воблого
Шевченко Марія Володимирівна, провідний інженер науководослідної частини НТУ «Дніпровська політехніка»

ДНІМ – Дніпропетровський національний історичний музей ім.
Д.І. Яворницького
ДНУ – Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
ДДАЕУ – Дніпровський державний аграрно-економічний
університет
НТУ «Дніпровська політехніка» – Національний технічний
університет «Дніпровська політехніка»
ДВНЗ «КДПУ» – Державний вищий навчальний заклад
«Криворізький державний педагогічний університет»
ХДУ – Херсонський державний університет

НТУ «Дніпровська політехніка»
Інститут гуманітарних проблем
Кафедра історії та культури Придніпров’я
Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Присвячена
80-м роковинам
Великого терору

ПРОГРАМА
VІІ-ї Всеукраїнської краєзнавчої конференції

«Важкий шлях до свободи: сучасний
погляд на події та долі людей
Придніпров’я (1917–1991) рр.»,
23 березня 2018 р.
Народний музей історії НГУ ім. О.М.Поля
(ауд. 1/121)

Дніпро
2018

23 березня 2018 року

НГУ, ауд. 1/121

Реєстрація учасників: 1000

В. Петров та Д. Яворницький: історія взаємин вчених в
епоху сталінського терору
Андрєєв Віталій Миколайович, д.і.н., професор кафедри
всесвітньої історії та історіографії ХДУ
Андрєєва Світлана Серафимівна, к.і.н., доцент кафедри
всесвітньої історії та історіографії ХДУ

30

Повсякденне життя студентів та викладачів ДГІ в період
«відлиги» (за матеріалами газети Артемівець)

Початок роботи секцій: 1100

Чорнобай Павло Олексійович, к.і.н., доцент кафедри історії та
політичної теорії НТУ «Дніпровська політехніка»

Відкриття конференції: 10
Перерва – 1315–1400

Продовження роботи: 1400–1700
Підведення підсумків: 17 –17
00

Регламент роботи:
Доповіді – 15 хв.
Повідомлення – 10 хв.

30

Невідоме дисидентство: боротьба єпископа союзу ХЄВ
О. Бідаша за свободу віросповідання
Коротаєв Олександр Олександрович, студент магістратури
ДВНЗ «КДПУ»

Участь дніпропетровців у дисидентському русі в Україні
(1960–1985 рр.)
Шейміна Надія Михайлівна, завідувач відділу ДНІМ ім.
Д.І. Яворницького

Доля мешканців Міста мертвих КатеринославаДніпропетровська: до питання виявлення складових
Центрального (головного) міського цвинтаря
Харлан Олександр Вікторович, кандидат архітектури, доцент
Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури

Краєзнавець між офіціозом та покликанням: М.Шатров
(Штейн) та його неопубліковані праці 1970-1980-х років
Кавун Максим Едуардович, к.і.н., завідувч відділом Музею
історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області
ДНІМ ім. Д.І. Яворницького

