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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету:
Лілія МАРЕНЕЦЬ,  директор Державного архіву Кіровоградської 
області.

Члени оргкомітету:

Тет яна ГОНЧАРОВА, начальник відділу інформації та викори-
стання документів Державного архіву Кіровоградської області;

Вік торія КОВАЛЬ, заступник директора - начальник відділу фор-
мування Національного архівного фонду та діловодства, коор-
динації архівної справи в області Державного архіву Кірово-
градської області;

Вад им КОЛЄЧКІН, провідний науковий співробітник відділу ін-
формації та використання документів Державного архіву Кіро-
воградської області, кандидат історичних наук;

Бор ис ШЕВЧЕНКО, директор КУ «Регіональний центр наукових 
досліджень з історії України та підготовки історико-краєзнав-
чих видань Кіровоградської обласної ради», заступник голови 
обласної організації Національної спілки краєзнавців України.



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

09.30-10.00 —  реєстрація учасників конференції.

10.00-11.00 — пленарне засідання в режимі ZOOM
(доповідачі пленарного засідання збираються за 
круглим столом у конференц-залі архіву)

11.00-12.00 —  засідання секцій

12.00-12.15 —  підбиття підсумків роботи конференції, прийняття 
рішення та закриття конференції 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВИСТУПІВ

Доповідь на пленарному засіданні ............................до 10 хвилин

Повідомлення, запитання та обговорення .............до 5 хвилин



ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
директора Державного архіву Кіровоградської області,

Лілії МАРЕНЕЦЬ, 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Модератор:  Лілія МАРЕНЕЦЬ, директор Державного архіву Кірово-

градської області.

ДОПОВІДІ

Армія Нестора Махна на території Єлисаветградського повіту (за до-
кументами Державного архіву Кіровоградської області).
Вадим КОЛЄЧКІН, провідний науковий співробітник відділу інфор-
мації та використання документів Державного архіву Кіровоградсь-
кої області, кандидат історичних наук.

Військова діяльність Герасима Нестеренка-Орла.
Сергій МІЛЮТІН, старший науковий співробітник відділу історії 
Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, викладач історії на-
вчально-виховного об’єднання І – ІІІ ступенів «Наукового ліцею місь-
кої ради міста Кропивницького Кіровоградської області».

Інформаційна війна часів Української Революції в Центральній Україні 
у лютому-березні 1919 року: фронтир ідеологій і лідерів.
Віктор ГОЛОБОРОДЬКО, директор Інформаційного агентства 
«Новий громадянин», член Національної спілки краєзнавців України.

Вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань 1917–
1921 рр. у відображенні української періодики 30–40-х рр. ХХ ст.
Віктор ГРІНЧЕНКО, доцент кафедри історії України Центрально-
українського державного педагогічного університету імені Володими-
ра Винниченка, кандидат історичних наук.

Друга війна за незалежність: 1929-1934 років на теренах Центрально-
українського регіону.
Сергій КОЛІСНІЧЕНКО, методист КЗ «КОІППО імені Василя Су-
хомлинського».

З історії створення батальйонів територіальної оборони на Кірово-
градщині (квітень-травень 2014 року).
Борис ШЕВЧЕНКО, директор КУ «Регіональний центр наукових до-
сліджень з історії України та підготовки історико-краєзнавчих ви-
дань Кіровоградської обласної ради».



Три постаті факультету історії та права ЦДПУ імені В. Винниченка як 
носії нової української ідентичності: П.М. Безтака, В.М. Філоретов, 
С.І. Шевченко.
Олег МАРЧЕНКО, доцент кафедри всесвітньої історії Центрально-
українського державного педагогічного університету імені Володими-
ра Винниченка, кандидат історичних наук.

Фестиваль «Молитва вустами дітей»: ідея – втілення – інновації.
Марина ДОЛГІХ, науковий співробітник КЗ «Кропивницький музей 
музичної культури ім. К. Шимановського», викладач-методист Кропив-
ницького музичного фахового коледжу, кандидат мистецтвознавства.

Капелан армії УНР.
Володимир ПОЛІЩУК, журналіст газети «21-й канал», член Спілки 
журналістів України.

Презентація віртуального видання «Незалежність України: як це 
було...» (документально-історичний фотонарис Кіровоградщини).
Тетяна ГОНЧАРОВА, начальник відділу інформації та викори-
стання документів Державного архіву Кіровоградської області.

СЕКЦІЯ 1.

УКРАЇНА ЯК ФЕНОМЕН В ІСТОРИЧНОМУ ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ

Модератор секції: Вадим КОЛЄЧКІН, провідний науковий співробіт-
ник відділу інформації та використання документів Державного 
архіву Кіровоградської області, кандидат історичних наук.

ДОПОВІДІ

Похід Кирим Ґерая 1769 року.
Віктор ВАСИЛЬЧЕНКО, краєзнавець.

Козацька освіта – основа формування українського суспільства ХVI – 
ХVIII ст.ст.
Юлія БУРГАЗ, викладач Кіровоградського медичного фахового колед-
жу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат історичних наук.

Система органів державної влади в період Української революції 1917-
1921 років.
Артем БЕЗШКУРЕНКО, старший науковий редактор КУ «Регіо-
нальний центр наукових досліджень з історії України та підготовки 
історико-краєзнавчих видань Кіровоградської обласної ради».



Д. Лимаренко – сотник армії УНР.
Катерина СТРІЛЕЦЬ, методист КЗ «Добровеличківський краєзнав-
чий музей».

Ім’я і спадщина Кароля Шимановського як чинник культурного розвит-
ку міста Кропивницького за часів незалежності України й Польщі.
Олександр ПОЛЯЧОК, директор КЗ «Кропивницький музей музичної 
культури імені К. Шимановського».

На зламі епох: творчість художників Кіровоградщини другої половини 
1980-х – початку 1990-х років.
Андрій НАДЄЖДІН, провідний науковий співробітник Комунального 
закладу «Художньо-меморіальний музей О.О. Осмьоркіна».

Історичні концепти української державності.
Тетяна ТУРПАК, вчитель історії КЗ «Боківський ОЗЗCО І-ІІІ сту-
пенів Гурівської сільської ради».

Підпільник Іван Бацанов –  життя, як спалах зірки.
Оксана ЛУТАЙ, в.о. директора КЗ «Краєзнавчий музей історії сіл 
Суботцівської сільської ради».

Духовні цінності українського народу: випробування часом.
Неля ДУДНИК, вчитель історії Володимирівської загальноосвітньої 
школи І – ІІ ступенів філії Ганнівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 
ступенів Петрівської селищної ради Олександрійського району.

Топонімічна політика німецької окупаційної адміністрації у Кіровограді.
Жосан Олександр, завідувач кафедри педагогіки, психології і корекцій-
ної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інсти-
тут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинсько-
го», кандидат педагогічних наук.

СЕКЦІЯ 2.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Модератор секції: Тетяна ГОНЧАРОВА, начальник відділу інформації 
та використання документів Державного архіву Кіровоградської області.

ДОПОВІДІ

Суспільно-політичні процеси на Олександрівщині в 1990-1991 роках.
Василь БІЛОШАПКА, в.о. директора КУ «Олександрівський краєзнав-
чий музей» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області.



Події на Олександрівщині в 1990-1991 роках в спогадах  земляків.
Людмила ЗУБЕНКО, головний зберігач фондів КУ «Олександрівський 
краєзнавчий музей» Олександрівської селищної ради Кропивницького 
району Кіровоградської області.

Останній політ довжиною в життя. Бабан Віталій Юрійович.
Оксана КОЦЮК, вчитель Олексіїївського закладу загальної серед-
ньої освіти І-ІІІ ступенів Піщанобрідської сільської ради Новоукраїн-
ського району.

Розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Кіровоградщині 
після становлення незалежності України (1991 – 2021).
Галина ТОМАШИНА, старший науковий співробітник Інститу-
ту сільського господарства Степу Національної академії аграрних 
наук України, кандидат історичних наук (с. Созонівка, Кропивни-
цький район).

Роль Євгена Марчука у становленні незалежності України.
Микола ПРАЦЬОВИТИЙ, науковий співробітник КЗ «Гайворонсь-
кий краєзнавчий музей»;
Ольга ХЛЕВНЮК, директор КЗ «Гайворонський краєзнавчий музей».

Кіборг з Перчуново.
Микола КУЗЬМОВИЧ, вчитель історії Перчунівського закладу за-
гальної середньої освіти Новоукраїнського району.

З Україною в серці. Віктор Голий.
Микола ПРАВДА, науковий співробітник КЗ «Музей мистецтв 
Кіровоградської обласної ради».

Літературне життя Кіровоградщини від початку 1990-х років до сьо-
годення: загальний огляд.
Дарина ТРЕТЯК, завідувачка науковою редакцією КУ «Регіональ-
ний центр наукових досліджень з історії України та підготовки 
історико-краєзнавчих видань Кіровоградської обласної ради».
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