


 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Співголови оргкомітету: 
БАБЕНКО Олег Олександрович, директор Державного архіву 

Кіровоградської області, голова Кіровоградської обласної ор- 
ганізації Національної спілки краєзнавців України; 

ОРЛИК Василь Михайлович, голова науково-експертної ради 
Державного архіву Кіровоградської області, завідувач кафедри 
історії, археології, інформаційної та архівної справи Централь- 
ноукраїнського національного технічного університету, доктор 
історичних наук, професор. 

 

Члени оргкомітету: 
 

ГОНЧАРОВА Тетяна Вікторівна, начальник відділу археографії, 
виставкової діяльності та роботи з користувачами читальних 
залів Державного архіву Кіровоградської області; 

КОВАЛЬ Вікторія Іванівна, заступник директора – начальник 
відділу формування Національного архівного фонду та діло- 
водства, координації архівної справи в області; 

КОЛЄЧКІН Вадим Петрович, провідний науковий співробітник 
відділу археографії, виставкової діяльності та роботи з кори- 
стувачами читальних залів Державного архіву Кіровоградської 
області, к. і. н.; 

ПЕТРЕНКО Іван Данилович, заслужений працівник культури 
України, почесний краєзнавець України; 

ШЕВЧЕНКО Борис Леонідович, завідувач наукової редакції ко- 
мунальної установи «Кіровоградське обласне відділення По- 
шуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України». 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

09.00-10.00 — реєстрація учасників конференції 

10.00-11.00 — пленарне засідання 

11.00-13.00 — засідання секцій 

13.00-13.30 — підбиття підсумків роботи конференції, прийняття 
рішення та закриття конференції 

13.40-14.00 — презентація інформаційно-просвітницького проєкту 
«Історія життя архіву, або доторкнись і дізнайся», 
створений з нагоди 95-ти річчя Державного архіву 
Кіровоградської області. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВИСТУПІВ 

Доповідь на пленарному засіданні ............................ до 15 хвилин 

Доповідь на секційному засіданні ............................. до 10 хвилин 

Повідомлення, запитання та обговорення .............. до 5 хвилин 
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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
директора Державного архіву Кіровоградської області, 

голови Кіровоградської обласної організаціїНаціональної 
спілки краєзнавців України 

Бабенка Олега Олександровича 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
голови науково-експертної ради Державного архіву 
Кіровоградської області, завідувача кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центрально- 
українського національного технічного університету, 

доктора історичних наук, професора 
Орлика Василя Михайловича 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Модератор: Орлик Василь Михайлович, голова науково-експертної 
ради ДАКО, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та 
архівної справи ЦНТУ, д.і.н., професор. 

ДОПОВІДІ 

Архів і розвиток краєзнавства в Центральній Україні 
Бабенко Олег Олександрович, директор Державного архіву 
Кіровоградської області 

Вплив російсько-турецької війни 1877–1878 років та єврейських по- 
громів 15–17 квітня 1881 року в Єлисаветграді на діяльність міського 
громадського банку 

Марченко Олег Миколайович, доцент кафедри всесвітньої історії, 
кандидат історичних наук Центральноукраїнського державного пе- 
дагогічного університету імені Володимира Винниченка 

Висвітлення допомоги голодуючим селянам у 1921–1922 роках на 
сторінках єлисаветградських газет (за матеріалами Державного архіву 
Кіровоградської області) 

Колєчкін Вадим Петрович, провідний науковий співробітник відділу 
археографії,виставкової діяльності та роботи з користувачами чи- 
тальних залів Державного архіву Кіровоградської області, кандидат 
історичних наук 

Ставлення радянської влади до релігійних свят у перші роки непу (на ма- 
теріалах газетної періодики Єлисаветградської (Зінов’євської) округи) 

Грінченко Віктор Григорович, доцент кафедри історії України, кан- 
дидат історичних наук Центральноукраїнського державного педаго- 
гічного університету імені Володимира Винниченка 



Материкове маланюкознавство: вагомий внесок літературознавців Кіро- 
воградщини 

Яровенко Тетяна Сергіївна, викладач української мови та літера- 
тури Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу, 
кандидат філологічних наук 

З історії створення мережі трудових архівів Кіровоградської області 
Коваль Вікторія Іванівна, заступник директора Державного архіву 
Кіровоградської області - начальник відділу формування Національ- 
ного архівного фонду та діловодства, координації архівної справи в 
області 

 
СЕКЦІЯ 1. 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ АРХІВНИХ УСТАНОВ У СИСТЕМІ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ 

СПАДЩИНИ, СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ СЬОГОДЕННЯ 

Модератор секції: Колєчкін Вадим Петрович, провідний науковий 
співробітник відділу археографії, виставкової діяльності та  роботи 
з користувачами читальних залів Державного архіву Кіровоградської 
області, к.і.н. 

ДОПОВІДІ 

Нумізматична колекція Єлисаветградського земського реального училища 
Маренець Лілія Володимирівна, заступник директора Державного 
архіву Кіровоградської області - головний зберігач фондів, начальник від- 
ділу забезпечення збереженості, використання та обліку документів, 
довідкового апарату 

Інформаційно-просвітницька діяльність Державного архіву Кірово- 
градської області 

Гончарова Тетяна Вікторівна, начальник відділу археографії, вистав- 
кової діяльності та роботи з користувачами читальних залів Держав- 
ного архіву Кіровоградської області 

Історія організації і діяльності Світловодського державного міського 
архіву за 1963-1991 роки 

Медоренко Алла Геннадіївна, начальник архівного відділу Світло- 
водської міської ради 

Етно-соціальні та генеалогічні реконструкції на матеріалах архівних фондів 
Гайдук Сергій Григорович, голова ради Світловодської міської ТВК; 
ГО «Спадкоємці Крилівщини і Новогеоргіївщини» 
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Вивіз продовольчої продукції з Буджака до губернії Російської імперії 
у першій половині XX ст. 

Шевченко Андрій Михайлович, кандидат історичних наук, доцент 
Ізмаїльського інститут водного транспорту, краєзнавець член 
громадської організації «Краєвєд», м. Одеса 

Труди і дні земського лікаря Антона Дзевановського 
Забіянов Євген Володимирович, голова Правління громадської ор- 
ганізації «Краєвєд» м. Одеса, провідний бібліограф Одеської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. М. С. Грушевського; 
Єфімов Геннадій Вікторович, краєзнавець, член громадської організа- 
ції «Краєвєд» м. Одеса, вчитель історії Кам’янської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Роздільнянської районної ради Одеської області 

Гросмейстер центральноукраїнської регіоналістики: наукова спадщи- 
на Шевченка С.І. 

Колісніченко Сергій Володимирович, методист НМЛ виховної роботи 
і формування культури здоров’я КЗ «КОІППО Василя Сухомлинського» 

Документи з історії оборонних боїв 6-ї та 12-ї радянських армій влітку 
1941 року у фондах Центрального архіву Міністерства оборони Росій- 
ської Федерації 

Москальчук Катерина Віталіївна, аспіранткакафедривсесвітньої 
історії Центральноукраїнського державного педагогічного універси- 
тету імені Володимира Винниченка; старший лаборант кафедри 
всесвітньої історії 

Добровільне товариство боротьби за тверезість 
Медоренко Алла Геннадіївна, начальник архівного відділу Світло- 
водської міської ради 

 

СЕКЦІЯ 2. 
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ У НАУКОВИХ І КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Модератор секції: Білоус Віктор Борисович, член Національної спіл- 
ки краєзнавців України кандидат філологічних наук. 

ДОПОВІДІ 

Організація допомоги біженцям на території Єлисаветградського 
повіту під час Першої світової війни: історіографія та джерельна база 
проблеми 

Бондарчук Юрій Павлович, член Національної спілки краєзнавців 
України, кандидат філологічних наук; 
Бібік Наталія Станіславівна, вчитель історії КЗ «Бобринецьке на- 
вчально – виховне об’єднання НВК Гімназія – загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №1» 



Золотонівка. Златопіль (Гуляйпіль) 
Васильченко Віктор Георгійович, краєзнавець (м. Черкаси) 

До історії буровугільної галузі Кіровоградщини в середині XIX - на 
початку XX століття: перші наукові дослідження, промислові об’єкти 
і перспективи розвитку 

Голобородько Віктор Валентинович, директор Інформаційного 
агентства «Новий громадянин», член Національної спілки краєзнавців 
України 

Культурно-освітнє життя міста Єлисаветграда у другій половині ХІХ 
– на початку ХХ століття

Безшкуренко Артем Ігорович, старший науковий редактор КУ «Кіро-
воградське обласне відділення Пошуково-видавничого агентства «Книга
Пам’яті України», аспірант кафедри всесвітньої історії факультету 
історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка

Корінні мешканці Капітанівки 
Васильченко Віктор Георгійович, краєзнавець (м. Черкаси) 

Відображення архівних документів (ХІХ – ХХ ст. ст.) фондів Державного 
архіву Кіровоградської області в краєзнавчих дослідженнях з історії міста 
Олександрії, біографіях визначних олександрійців та членів їхродин 

Божко Ольга Миколаївна, завідуюча краєзнавчим відділом Олексан- 
дрійського міського музейного центру імені А.Ф.Худякової 

Опір селянства хлібозаготівлям 1932–1933 рр. у Знам’янському районі 
Мілютін Сергій Юрійович, вчитель історії КЗ «Науковий ліцей 
Кіровоградської міської ради міста Кропивницького», старший на- 
уковий співробітник відділу історії Кіровоградського обласного 
краєзнавчого музею 

Похід Кирим Герая 1769 року 
Васильченко Віктор Георгійович, краєзнавець (м. Черкаси) 

Изучение дневников военных лет как средство понимания «человека 
во времени» 

Білоус Віктор Борисович, член Національної спілки краєзнавців 
України, кандидат філологічних наук 

Кіровоградська наступальна операція (січень 1944 р.) у мемуарній лі- 
тературі 

Шевченко Борис Леонідович, завідуючий науковою редакцією Кому- 
нальної установи «Кіровоградське обласне відділення Пошуково-ви- 
давничого агентства «Книга Пам’яті України» 
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Голованівщина у Другій світовій війні 
Морочинець Ольга Всеволодівна, начальник архівного відділу Голо- 
ванівської районної державної адміністрації 

Сторінки «Великого терору» на Петрівщині 
Кулибаба Юрій Олегович, вчитель історії та правознавства Чер- 
вонокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пе- 
трівської районної ради 

Пісня у творчості М. Кропивницького 
Бабенко Богдана Олегівна, завідувач відділу обласного краєзнавчого 
музею – меморіального музею М.Л. Кропивницького. 

Єлисаветградські роки К. Шимановського у матеріалах Державного 
архіву Кіровоградської області 

Полячок Олександр Іванович, директор Кропивницького музею му- 
зичної культури ім. К. Шимановського 

Музична родина Гольденбергів: від розшифрування архівних джерел 
до реконструкції історії 

Долгіх Марина Василівна, викладач-методист Кіровоградського му- 
зичного коледжу, кандидат мистецтвознавства 

Кінопроекти В. Винниченка та фільмографія О. Жовни у рецепції до- 
слідників краю (до сторіччя кінематографічної історії Кіровоградщини) 
Яровенко Тетяна Сергіївна, викладач української мови та літера- 
тури Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу, 
кандидат філологічних наук 

Євген Маланюк в освітянському просторі України: творчий тандем 
Олени Голик і Тетяни Яровенко 

Лавренко Тетяна Вікторівна, викладач української мови та літера- 
тури, голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки Харківсь- 
кого кооперативного торгово-економічного коледжу 

Краєзнавець Павло Молоков-Журський 
Білошапка Василь Вікторович, директор Олександрівського район- 
ного краєзнавчого музею 

Діяльність єлисаветградських архітекторів – сучасників Якова Паученка 
за документами Державного архіву Кіровоградської області 

Надєждін Андрій Михайлович, провідний науковий співробітник Ко- 
мунального закладу «Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна» 

Херсонсько-запорізький портал славіста Яра Славутича: сторінки твор- 
чої біографії доеміграційного періоду (до 100-літнього ювілею Поета) 

Яровенко Тетяна Сергіївна, викладач української мови та літера- 
тури Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу, 
кандидат філологічних наук 



 

Приборкувач «орлів» Кіровоградщини 
Царенко Олександр Костянтинович, начальник архівного відділу 
Долинської районної державної адміністрації 
 

СЕКЦІЯ 3. 
ПАМЯТКООХОРОННІ ДОСЛДІЖЕННЯ  

ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО  

Модератор секції: Тупчієнко Микола Петрович, доцент кафедри 
історії, археології, інформаційної та архівної справи Центрально-
українського наукового технічного університету, кандидат 
історичних наук 
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Сучасний стан об'єктів археологічної спадщини на прикладі 
Кіровоградської області 

Шатковський Владислав, науковий співробітник сектору обліку 
та охорони пам'яток Кіровоградського обласного краєзнавчого 
музею» 

Археологічні дослідження фортеці св. Єлисавети 
Тупчієнко Микола Петрович, доцент кафедри історії, археології, 
інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 
наукового технічного університету, кандидат історичних наук 

Історико-джерелознавчий аспект дослідження документів з прав 
власності на «ґрунти» задніпровської території гетьманщини ХVІІ - 
першої половини ХVІІІ ст. 

Бутко Андрій Олександрович, директор Світловодського 
краєзнавчого музею, аспірант кафедри історії, археології, 
інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 
наукового технічного університету 

Фінансова діяльність міського самоврядування Півдня України 1785-
1917 рр. в історіографії імперської доби 

Бондаренко Олександр Володимирович,  доцент кафедри історії, 
археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ, кандидат 
історичних наук 

Пам’яткоохоронні археологічні дослідження Бобринеччини на 
сучасному етапі 

Бібік Наталія Станіславівна, вчитель історії комунального 
закладу «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання 
«Навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради; 

 



Почкай Анна Олександрівна, учениця 11 класу комунального  
закладу «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-
виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Інвентарізація пам’яток археології: проблеми аудиту, паспортизації 
та дослідження (на прикладі Кіровоградської області 

Собчук Валентин Володимирович, директор НВП «Археолог» 
Проблеми інвентаризації та паспортизації пам’яток ІІ світової війни 
на території Кіровоградської області 

Собчук Ольга Володимирівна, незалежний дослідник 
Археологічні пам’ятки басейну р. Кам’янка 

Головко Сергій, керівник туристично-краєзнавчого гуртка 
Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької 
творчості; 
Хоменко Анастасія, учениця 11 класу НВК №2 смт. 
Благовіщенськ 
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