
 

 

 

ШОСТІ 

 ЧЕРЕВАНІВСЬКІ 

НАУКОВІ ЧИТАННЯ 

(на пошану професора 

А.С. Череваня) 
 

ПРОГРАМА 
Всеукраїнської наукової конференції 

 

(27- 28 жовтня 2022 року) 
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Міністерство освіти і науки України 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

факультет історії та географії 

кафедра історії України 

Полтавська обласна військова адміністрація 

Департамент культури і туризму  

Національна спілка краєзнавців України 

Полтавська обласна організація НСКУ 

 

 

ШОСТІ 

 ЧЕРЕВАНІВСЬКІ 

НАУКОВІ ЧИТАННЯ 

(на пошану професора  

А.С. Череваня) 
 

 
 

ПРОГРАМА 
Всеукраїнської наукової конференції 

(27–28 жовтня 2022 року) 

 
Полтава – 2022 
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Робота наукової конференції 

«Шості Череванівські наукові 

читання» проводиться у 

дистанційній формі на платформі 

ZOOM 

 

 
Підключитись до конференції за прямим 

посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/88396959697?pwd=

dVpzUnQ1c1FZMFE0c2tSM0NrQjhPUT09 

 

Ідентифікатор конференції: 883 9695 9697 

Код доступу: 589357  

 
Регламент виступів – до 10 хв. 

https://us02web.zoom.us/j/88396959697?pwd=dVpzUnQ1c1FZMFE0c2tSM0NrQjhPUT09
https://us02web.zoom.us/j/88396959697?pwd=dVpzUnQ1c1FZMFE0c2tSM0NrQjhPUT09
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Всеукраїнської наукової конференції 

«Шості Череванівські наукові читання» 
 

Гриньова Марина Вікторівна – голова оргкомітету, член-

кореспондент Національної академії педагогічних 

наук України, доктор педагогічних наук, професор, 

ректор Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Гура Олексій Анатолійович - кандидат історичних наук, 

доцент, перший проректор Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 

 

Фазан Василь Васильович – доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи 

Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Бабенко Людмила Леонідівна – доктор історичних наук, 

доцент, професор кафедри історії України, 

завідувачка кафедри історії України Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка  

 

Реєнт Олександр Петрович – член-кореспондент НАН 

України, доктор історичних наук професор, 

заступник директора Інституту історії України 

НАН України, Голова Національної спілки 

краєзнавців України 

 

Нестуля Олексій Олексійович, доктор історичних наук, 

професор, ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», голова 

Полтавської обласної організації  Національної 

спілки краєзнавців України 

Капустян Ганна Тимофіївна – доктор історичних наук, 

професор, професор кафедри гуманітарних наук, 

культури та мистецтва Кременчуцького 
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національного університету імені Михайла 

Остроградського 

 

Шаповал Лариса Іванівна - кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії України Полтавського 

національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка 
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Початок роботи 

27 жовтня  2022 року 

 
10.00 – дистанційно на платформі ZOOM, Лабораторія 

відділу інноваційної діяльності та міжнародних зв’язків 

(корп. № 2, ауд. 208) 

ПНПУ імені В.Г. Короленка 

 

 

Модератори:  

Бабенко Людмила, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка  

Капустян Ганна, Кременчуцький університет імені Михайла 

Остроградського 

Привітання учасникам конференції 

Гриньова Марина, голова оргкомітету, професор,  член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 

ректор ПНПУ імені В.Г. Короленка доктор педагогічних наук. 

Фазан Василь,  доктор педагогічних наук, проректор з 

наукової роботи ПНПУ імені В.Г. Короленка 

 

Реєнт Олександр, доктор історичних наук, член-кореспондент 

НАН України, професор, заступник директора Інституту історії 

України НАН України, Голова Національної спілки краєзнавців 

України 
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«Круглий стіл» у рамках меморіальної дати   
 

«ТВОРЕЦЬ ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ 

ПИЛИП ОРЛИК (ДО 350-РІЧЧЯ З ДНЯ 

НАРОДЖЕННЯ)» 

 

Пилипенко Вікторія Миколаївна, начальник 

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю Полтавської військової адміністрації 

 

Удовиченко Ірина, начальник департаменту культури і 

туризму Полтавської військової адміністрації 

 

Шендрик Людмила, заступник директора з наукової 

роботи ДІКЗ «Поле Полтавської битви», м. Полтава 

Ушанування пам’яті творця першої Української 

конституції Пилипа Орлика (до 350-річчя з дня 

народження). 

 
Білан Наталія, директор ДІКЗ «Поле Полтавської битви» 

 Перша українська політична еміграція в експозиції музею 

історії Полтавської битви 

 

Презентація нових наукових  видань, присвячених 

історичній події 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

ДОПОВІДІ: 

 

Капустян Ганна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри гуманітарних наук, культури та мистецтва 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, м. Кременчук 

ДОКУМЕНТИ ФОНДУ АНТОНА САМІЙЛОВИЧА 

ЧЕРЕВАНЯ У ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ДАПО) 

 

 

Нестуля Олексій, доктор історичних наук, професор, ректор 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», голова Полтавської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України, м. Полтава 

 

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ  
 

Маньковська Руслана, доктор історичних наук, старший 

науковий. співробітник. Інституту історії України НАН 

України, заступник голови Національної спілки краєзнавців 

України, м. Київ 

ОВІТЯНСЬКЕ КРАЄЗНАВСТВО В УМОВАХ 

ВОЄННОГО ЧАСУ 
 

Киридон Алла, доктор історичних наук, професор, директор 

Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», 

м. Київ 

БІОГРАФІКА ТА БІОГРАФІСТИКА: ПОНЯТІЙНО-

ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС 
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СЕКЦІЯ 1 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

Модератор: 

Бабенко Людмила, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

 

 

Михайлуца Микола, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри українознавства, історико-правових та 

мовних дисциплін Одеського національного морського 

університету, м. Одеса 

 «Дєди воєвалі»: радянська, російська  колаборація 

очима російської колабораціоністської преси» 

 

Мякушко Надія, кандидат політичних наук, директорка 

Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна», в. о. завідувача кафедри, доцент кафедри 

соціальної роботи та спеціальної освіти, м. Полтава 

Глобальна соціальна політика в умовах війни в 

Україні. 

 

Сергій Приходько, кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

Полтавського державного аграрного університету, 

м. Полтава 

Медіабезпека держави: історія і сучасність 

 

Наухатько Ігор, здобувач освіти другого (магістерського) 

рівня за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) 

факультету історії та географії ПНПУ імені В.Г. 

Короленка (наук. кер.  проф. Ігор Сердюк), м. Полтава 

«Свій-чужий» у контексті героїзації історії України 
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Вєдєнєєв Дмитро, доктор історичних наук, професор 

Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, м. Київ  

Інституалізація досліджень історії вітчизняних 

спецслужб в Національній академії Служби безпеки 

України (1992–2010 рр.) 

 

Довбня Ольга, кандидат історичних наук, доцент, 

учитель історії Полтавської  ЗШ І-ІІІ ступенів № 26 

Полтавської міської ради, м. Полтава 

Позасудове переслідування селянства під час 

колективізації (на прикладі Полтавської області) 

 

Ювко Єгор, викладач кафедри історії України Сумського 

державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, Інституту історії права та 

міжнародних відносин,  м. Суми  

Репресивна політика органів ОДПУ-НКВС стосовно 

українських музейних працівників на прикладі справ 

проти Никанора Харитоновича Онацького 

 

Марченко Владислав, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 032 Історія та археологія ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. проф. Людмила Бабенко), 

м.Полтава, 

 Руйнування культових споруд у місті Полтаві в 30-х 

рр. ХХ ст.. 

 

Помаз Юлія, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

Полтавського державного  аграрного університету, м. 

Полтава 

Закриття культових споруд у ході атеїстичного наступу 

кінця 1950-х першої половини 1960-х рр. в Україні 
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Сергієнко Вікторія, доктор філософії за спеціальністю 

«Історія та археологія», методист Полтавського 

обласного відділення Малої академії наук,  м. Полтава 

Закриття православних храмів в Україні у другій 

половині 1940-х – 1950-х рр.: регіональні особливості. 

 

Коротаєв Олександр,  здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 032 Історія та археологія ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. проф. Людмила Бабенко), 

м. Дніпро 

Дифамація «буржуазного Заходу» або використання 

радянськими органами держбезпеки Всесоюзної ради 

ЄХБ в роботі по закордонню 

 

Сушко Вячеслав, старший науковий співробітник 

Державного архіву Полтавської області, м. Полтава 

Діяльність Полтавського обласного управління у 

справах літератури і видавництв у 1943 – 1952 рр. 

 
Татаріна Тетяна, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 032 Історія та археологія. ПНПУ імені В. 

Г. Короленка, (наук. кер. проф. Роман Сітарчук), 

м. Полтава 

Повсякденне життя полтавців у роки нацистської 

окупації: стратегії виживання. 

 

Романенко Владислав, здобувач освіти другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 032 Історія та 

археологія  факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. проф. Людмила Бабенко), 

м.Полтава 

УПА – створення та діяльність на території Волині  

 

Бондарчук Євгеній, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 
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за спеціальністю 032 Історія та археологія ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. проф. Людмила Бабенко), 

м.Полтава 

Суспільна атмосфера та державна політика щодо сімей 

репресованих/покараних червоноармійців у 1943 – 

другій половині 1940-х рр. 

 

 

Морозов Анатолій, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри археології та спеціальних галузей 

історичної науки Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси 

Діяльність сільськогосподарської кооперації доби 

НЕПу по утвердженню українського фермерства 

 

Радченко Антон, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 032 Історія та археологія ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. доц. Тамара Жалій), м. Полтава 

Торгівельні зв’язки Гетьманщини в першій половині 

ХУІІІ століття 

 

Мокляк Володимир, заступник директора Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, 

Заслужений працівник культури України, м. Полтава 

Система обліку особового складу козацьких полків 

ХУІІ – ХУІІІ ст. 

 

Подгорна Анастасія, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 032 Історія та археологія ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. проф. Ігор Сердюк), м. Полтава 

Боротьба з віспою в Полтавській губернії у першій 

половині ХІХ ст.  

 

Пєшков Дмитро, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за 
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спеціальністю 032 Історія та археологія ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. проф. Ігор Сердюк), м. Полтава 

Забезпеченість питною водою мешканців Полтави у 

першій половині ХІХ ст. 

 

Сіренко Аліна, здобувачка освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 

Середня освіта (історія) факультету історії та географії 

ПНПУ імені В. Г. Короленка (наук. кер. проф. Людмила 

Бабенко) 

Гендерний аспект радянської економіки в галузі легкої 

промисловості (1970 – початок 1980-х рр.). 

 

Караулов Олександр, магістр права, м. Полтава 

Структуризація суспільних поглядів українського 

соціуму в 1980-х рр. 

 

Аванесян Геннадій, доцент кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

“Україна”», м. Полтава 

Трансформація правової культури суспільства в 

умовах воєнного стану 

 

Коваленко Володимир, старший викладач кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини “Україна”», м. Полтава 

Злочини під час воєнного стану: історична 

ретроспектива 

 

Товста Світлана, старший викладач кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини “Україна”», м. Полтава 

Нові соціальні ролі жінки під час війни 
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Стрілко Дмитро, старший викладач кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини “Україна”», м. Полтава 

Еволюція державних інститутів судової влади в епоху 

традиційного суспільства 

 

Лісний Іван, здобувач третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 Право, старший викладач кафедри 

правознавства та фінансів Полтавського інституту 

економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини “Україна”», м. Полтава 

Консолідація «правих» політичних сил в умовах 

військової агресії проти України 
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СЕКЦІЯ 2 

 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ТА 

РЕГІОНАЛІСТИКИ 
 

Модератор: 

Гура Олексій, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

 

 

Бажан Олег, кандидат історичних. наук, старший 

науковий співробітник. відділу історії державного терору 

Інституту історії України НАН України, м. Київ 

 Документи радянських спецслужб як джерело у 

вивченні історії міст і сіл України 

 

Порох Наталія, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та 

методик їх викладання ПНПУ імені В.Г. Короленка, м. 

Полтава  
Науково-методичні та організаційні засади підготовки 

тому «Полтавська область» багатотомної «Історії міст і 

сіл Української РСР» 
 

Орєхова Валентина, директорка бібліотеки імені 

М. А.Жовтобрюха ПНПУ імені В.Г. Короленка, . 

м. Полтава 

Краєзнавча робота бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха 

ПНПУ імені В. Г. Короленка в роки незалежності 

України 

 

Федорова Марина, завідувачка відділу краєзнавства 

Полтавської обласної універсальної бібліотеки імені І. П. 

Котляревського,  м. Полтава 

Особливості роботи відділу краєзнавства Полтавської 

ОУНБ імені І. П. Котляревського 
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Жуков Олександр, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних 

відносин та методики навчання історичних дисциплін 

Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, м. Суми 

Проблеми краєзнавчої освіти в умовах глобальних 

викликів сучасності 

 

Чіп Едуард, учитель-дефектолог, учитель історії, 

правознавства; вчитель-методист Кременчуцької 

спеціалізованої школи Полтавської обласної ради; 

Чіп Світлана, соціальний педагог Кременчуцької 

спеціалізованої школи Полтавської обласної ради, 

м.Кременчук 

 Роль історичного краєзнавства у соціалізації 

здобувачів освіти спеціальної школи. 

 
Коваленко Оксана, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка, 

м.Полтава 

Ромни в системі модернізаційних перетворень початку 

ХІХ століття 

 

Стаценко Дмитро, кандидат. історичних наук, заступник 

директора Полтавського коледжу економіки і права, 

м.Полтава 

Ліквідація есерівських осередків у Полтаві у першій 

половині 1920-х рр. 

 

Вільховик Ольга, старший науковий співробітник відділу 

новітньої історії Полтавського краєзнавчого музею імені 

Василя Кричевського, м. Полтава 

Питання більшовицького військового будівництва 1918 

– початку 1920-х рр. у документах фондів Державного 

архіву Полтавської області. 
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Кузьменко Наталія, завідувачка відділу новітньої історії 

Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 

Кричевського, м. Полтава, 

До питання про наукове життя у Полтаві в період 

нацистської окупації. 

 

Середяк Алла, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історичного краєзнавства Львівського 

національного університету імені Івана Франка (м. Львів) 

Радянська держава проти школярів: трагічна сторінка 

історії прикарпатського села Добромиля (1949 р.) 

 

Пробийголова Руслан, здобувач другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та 

археологія факультету історії та географії ПНПУ імені 

В.Г. Короленка (наук. кер. проф. Людмила Бабенко), 

м.Полтава 

Діяльність антинацистського підпілля у Полтаві: 

історіографія питання. 

 

Меміш Оксана, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри археології та спеціальних галузей 

історичної науки Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси) 

Проєкт Південно-східна Анатолія  - основа піднесення 

сільського господарства в Південно- Східному регіоні 

Туреччини 
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СЕКЦІЯ 3 

 

 КУЛЬТОРОЛОГІЧНІ, АРХЕОЛОГІЧНІ, 

ЕТНОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ КРАЄЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

ауд. 16, корпус №1  

ПНПУ імені В.Г. Короленка 

 

Модератор: 

Шаповал Лариса. Полтавський національний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

 

 

Вільховий Юрій, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри всесвітньої історії, релігієзнавства та методики 

їх викладання ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава 

Етноісторична  характеристика караїмських громад 

Полтавщини у XVIII- на початку XX століття» 

(кафедра Всесвітньої історії, релігієзнавства та методик 

їх викладання)   

 

Бороденко Олена, доктор історичних наук, доцент 

кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка, м. 

Полтава 

Сповідь як одна з форм святих таїнств Православної 

церкви : історіографія питання 

 

Гуль Олена, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія)  факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. доц.Олена  Бороденко), 

м.Полтава 

Вікові обмеження шлюбності українського 

православного населення ХУІІІ – ХІХ ст. 
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Корольова Інна, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

кафедри гуманітарних наук, культури та мистецтва 

Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського, м. Кременчук 

Український архетип материнства: взаємини батьків 

та дітей у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Оліцький Вячеслав, кандидат історичних наук, в. о. 

завідувача кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми 

Позахрамові молитовні практики православного 

духовенства України в середині 1950-х – середині 1960-х 

років. 

 

Аленіна Аліна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 031 Релігієзнавство 

факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. доц. Юрій Вільховий) 

Старообрядці на території Лівобережної України другої 

половини ХVІІІ- ХІХ століття  

 

Пісцова Марія,  завідувач науково-дослідного 

експозиційного відділу етнографії Полтавського 

краєзнавчог музею імені Василя Кричевського 

Збірка наперстків Віри Роїк у Полтавському 

краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського 
 

Сітарчук Роман, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії України ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, м. Полтава 

Адвентизм на Полтавщині: регіональний аспект 

(початок ХХ ст.) 

 

Воронкіна Дарія, здобувачка першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та 

археологія факультету історії та географії ПНПУ імені 
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В. Г. Короленка (наук. кер.  доц. Оксана  Коваленко), 

м.Полтава 

Кружала скіфського часу із західного укріплення 

Більського городища (за матеріалами досліджень Петра 

Гавриша попелища № 7). 

 

Бурчак Костянтин, здобувач освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 

Історія та археологія факультету історії та географії, 

ПНПУ імені В. Г. Короленка  (наук. кер.  к.і.н. Юрій 

Пуголовок ), м. Полтава 

Фотограметрія у сучасній міській археології в Україні 

 
Шаповал Лариса,  кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. 

Короленка, м. Полтава 

Глиняний посуд у календарній обрядовості 

українського народу у ХІХ – ХХ століттях 

 

Свиридюк Наталія, здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії  

кафедри виробництва та дизайну ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, Заслужений майстер народної творчості 

України, м. Полтава 

Народне лялькарство Полтавщини як елемент 

етнодизайну 

 

Свиридюк Олександра, здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 032 

Історія та археологія факультету історії та географії 

ПНПУ імені В.Г. Короленка (наук. кер. доц. Лариса  

Шаповал) 

Електронний архів як результат інформатизації 

архівної справи України (на прикладі Державного 

архіву Полтавської області) 
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Геленко Антоніна, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та 

археологія факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. доц. Лариса Шаповал), 

м.Новомосковськ 

Організація архівних документів в Архівному відділі 

Новомосковської районної державної адміністрації в 

перші десятиліття ХХІ століття 

 

Нечипоренко Надія,  здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія) факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. доц. Лариса Шаповал), м. 

Полтава 

Роль характерників у традиційно-побутовій культурі 

українського народу за доби Гетьманщини 

 

Бондаренко Галина, кандидат історичних наук, 

провідний науковий співробітник Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. 

Т. Рильського НАН України,  м. Київ  

Локальна гастрономічна спадщина  у сучасних 

наукових дослідженнях: теоретико-прикладні аспекти 

 

Шматко Яна, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія) факультету історії та географії ПНПУ імені 

В.Г. Короленка (наук. кер. доц. Лариса  Шаповал), м. 

Полтава 

Обряд «бгання короваю» - невід’ємний компонент 

весільної української обрядовості на Полтавщині у ХХ 

столітті. 

 

Пишненко Лілія, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія)  факультету історії та географії ПНПУ імені 
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В.Г. Короленка (наук. кер. доц. Лариса Шаповал), м. 

Полтава 

Народне житло в селах Полтавщини за радянської доби 

української історії 

 

Шарапова Наталія, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія)  факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. доц. Лариса  Шаповал), 

м.Полтава 

Звичаєво-обрядова культура українського народу на 

території Запорізької Січі 

 

Андрущенко Вікторія, здобувачка першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014.03 Середня освіта (Історія)  факультету історії та 

географії ПНПУ імені В. Г. Короленка (наук. кер. доц. 

Лариса Шаповал), м. Полтава 

Похоронно-поминальна обрядовість українського 

народу у ХХ столітті 

 

Таран Олена, кандидат історичних наук, науковий 

співробітник «Український етнологічний центр», 

Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,  м. Київ,   

Передпоховальний цикл поховально-поминальної 

обрядовості лохвичан : сучасний стан збереження 

традицій 

 

Коляда Ростислав, учень 11 класу, Комунальний заклад 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 

Полтавської міської ради Полтавської області» (керівник 

– Рева Ірина, учитель історії та правознавства гімназії 

№ 8 імені Панаса Мирного), м. Полтава 

 Видавнича діяльність Голови Етнографічної комісії 

ВУАН Андрія Лободи 
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Безкоровайний Іван, учень 9 класу, Полтавська гімназія 

№ 8 імені Панаса Мирного (керівник – Богодиста 

Світлана, учитель української мови та літератури  

Полтавської гімназії № 8 імені Панаса Мирного), м. 

Полтава 

Роль Василя Кричевського у розвитку декоративно-

прикладного мистецтва Полтавщини (на основі аналізу 

орнаменторики та прикладного мистецтва автора)  

 

Сулима Оксана, завідувачка сектору науково-дослідного 

відділу фондів, Полтавський краєзнавчий музей імені 

Василя Кричевського, м. Полтава. 

Вироби Бориса Пяниди у колекції Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя Кричевського 

 

Чеботарьова Людмила, завідувачка сектору науково-

дослідного відділу фондів Полтавський краєзнавчий музей 

імені Василя Кричевського, м. Полтава  

Затоплена історія»: господарське начиння та реманент 

жителів с. Жовнине 
 

 

Штепа Катерина, наукова співробітниця  науково-

дослідного експозиційного відділу етнографії 

Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 

Кричевського, м. Полтава 

Етнографічний театралізований захід «Полтавська 

щедрівка» в аспекті краєзнавчих досліджень ПКМ імені 

Василя Кричевського 
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СЕКЦІЯ 4 

 

ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ  

ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК 
 

ауд. 48, корпус №1 

ПНПУ імені В.Г. Короленка 

 
Модератор: 

Капустян Ганна, Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського 

 

Бабенко Людмила, доктор історичних наук, професор 

кафедри історії України, завідувач кафедри історії 

України ПНПУ імені В. Г. Короленка,  м. Полтава 

Переосмислення культурної спадщини імперської доби 

в умовах воєнного часу 

 

Заїка Віталій, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 

Полтавського інституту економіки і права Університету 

“Україна”», м. Полтава 

Ментальне картографування визначних місць України 

з метою збереження історичної спадщини нації 

 

Шамрай Марія, здобувачка другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та 

археологія  факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. доц. Олексій Гура),  м. Полтава 

Спаський  храм міста Полтави у соціально-

культурному та релігійному вимірах: історіографія 

проблеми 

 
Мальцева Людмила, вихователь КЗ «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної 

ради,  м. Гадяч  
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Охорона пам’яток культури – важливий фактор 

патріотичного виховання підростаючого покоління 

 

Гура Олексій, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка, 

м. Полтава 

Завершення архітектурного оновлення Спаського 

храму міста Полтава в середині ХІХ ст.: основні  

характеристики екстер’єру та інтер’єру 

 

Нестеренко Тетяна, здобувачка першого (бакалаврського ) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(історія) факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка (наук. кер. Людмила Бабенко), м. Полтава 

До питання про увічнення пам’яті Симона Петлюри в 

Україні. 

 

Лимар Олександр, науковий співробітник науково-

дослідного відділу пам’яткознавства Полтавського 

краєзнавчого музею імені Василя Кричевського,  м. 

Полтава 

Пам’ятний знак землякам-учасникам Першої світової 

війни 1914 – 1918 рр. у с. Яреськи Миргородського 

району Полтавської області 

 



 26 

СЕКЦІЯ 5 

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ ТА 

ПОЛТАВЩИНИ 
 

Модератор: 

Петренко Ірина, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

 

Капелюшний Валерій, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри етнології та краєзнавства, 

етнології Київського національного університету імені 

Тараса  Шевченка, м. Київ 

Вклад професора Леоніда Герасимовича Мельника 

(1929-2017 рр. ) у дослідження історії Гетьманщини 

другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ століття 

 

Овчаренко Людмила, доктор історичних наук, директор 

Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя 

Кричевського, старший науковий співробітник 

Національного музею-заповідника українського гончарства 

в Опішному, сел. Опішне 

Іван Зарецький – видатний український керамолог 

(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) 

 

Кошова Віра, Голова Полтавського обласного відділення 

Товариства зв’язків з українцями за межами України 

«Україна – Світ», м. Полтава 

Життєвий подвиг вченого, першого доктора історичних 

наук Полтавського державного педагогічного інституту 

імені В. Г. Короленка Антона Самійловича Череваня 

 

Петренко Ірина, доктор історичних наук, професор, 

завідувачка кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», м. Полтава 
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Полтавська історикиня Віра Жук (1928-2008) (до 

історіографії проблеми) 

 

Токуєва Наталія, кандидат історичних наук, старший 

викладач відділу мовної підготовки Центру міжнародної 

освіти Полтавського державного аграрного університету, 

м. Полтава 

Педагогічна діяльність М. Андрієвського у контексті 

інноваційного та євроінтеграційного розвитку 

української соціально-педагогічної практики (до 100-

річчя з дня народження) 

 

Чіп Світлана, викладач курсу фортепіано Градизької 

дитячої мистецької школи імены О. І. Білаша, смт. 

Градизьк  

Олександр Іванович Білаш – феномен української 

музики 

 

Олійник Марина, кандидат історичних наук, наукова 

співробітниця інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України, відділ «Український етнологічний центр»,  м. 

Київ. 

Аріадна Бартаї: відновлення родинних традицій 

Драгоманових-Косачів у Будапешті 
 

Копилець Євгеній, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної 

ради», м. Полтава 

 Олексій Іванович Кулик (до 85-річчя від дня 

народження) 
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Мелешко Віра, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури ПНПУ імені В. Г. 

Короленка (м. Полтава) 

Творчість Володимира Шкурупія в контексті сучасної 

крайової (полтавської) прози 

 
Білик Галина, старший викладач кафедри української 

літератури ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. Полтава 

Полтавське письменство перших десятиліть ХХ 

століття в літературно-критичному осмисленні Миколи 

Зерова 

 

Радько Ганна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури ПНПУ імені В. Г. 

Короленка (м. Полтава) 

Художнє осмислення постаті Григорія Сковороди в 

однойменній симфонії  Павла Тичини 

 

Неділько Олександра, учениця 9 класу, Полтавська 

Гімназія № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міської 

ради (Керівник – Пархоменко Людмила,, учитель 

географії Полтавської Гімназії № 8 імені Панаса 

Мирного), м. Полтава 

Зірка Полтавської народної ниви: Григорій Коваленко 

на тлі епохи 
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СЕКЦІЯ 6 

РОЛЬ МУЗЕЇВ У РОЗВИТКУ  

ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА 
 

Ауд. 13, корпус № 1 

ПНПУ імені В.Г. Короленка 

 

Модератор : 

Оніпко Тетяна,  ЗВО Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

 

 

Супруненко Олександр, кандидат історичних наук, 

директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя 

Кричевського, Заслужений працівник культури України,  

Супруненко Руслан, здобувач першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та 

археологія факультету історії та географії ПНПУ імені 

В. Г. Короленка, м. Полтава 

Внесок мецената Павла Бобровського у становлення 

краєзнавчого музею у Полтаві 

 

Бедак Євгеній, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014.03 Середня освіта 

(Історія) факультету історії та географії ПНПУ імені 

В .Г Короленка (наук. кер. доц. Лариса  Шаповал), м. 

Полтава 

Експозиційна діяльність Полтавського краєзнавчого 

музею імені Василя Кричевського у перші десятиліття 

ХХІ століття 

 

Ємець Світлана, старший науковий співробітник 

Полтавського літературно-меморіального музею 

В. Г. Короленка, магістр культурології, м. Полтава 

Особливості діяльності Полтавського літературно-

меморіального музею В. Г. Короленка у розвитку 

історичного краєзнавства Полтавщини.  
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Оніпко Тетяна, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі», м. Полтава 

Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації 

 

Оніпко Тетяна, кандидат економічних наук, лаборант 

кафедри менеджменту вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі», м. Полтава 

Віртуальні виставки як «дистантна» послуга у 

діяльності бібліотек Полтавщини 

 

Михтуненко Вікторія, кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри всесвітньої історії , 

міжнародних відносин та методики навчання історичних 

дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка, м. Суми 

Роль музеїв у сучасних дослідженнях з міжнародних 

відносин та міжкультурної комунікації 

 

Ольховська Людмила провідний науковий співробітник, 

Головко Олеся, співробітник Полтавського літературно-

меморіального музею В. Г. Короленка, м. Полтава 

Застосування інноваційних технологій у музейній 

практиці в перші десятиліття ХХІ століття 

 

Голубнича Марина, заступник директора Полтавського 

літературно-меморіального музею І. П. Котляревського, 

м. Полтава 

Особливості музейної роботи Полтавського 

літературно-меморіального музею І. П. Котляревського 

в умовах воєнного стану в Україні 
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СЕКЦІЯ 7 

ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І 

ВИХОВАННЯ 
 

Ауд. 13, корпус № 1 

ПНПУ імені В.Г. Короленка 

 

Модератор: 

Жалій Тамара, Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка   

 

Басенко Руслан  докторант Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, 

кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

науково-педагогічної роботи, міжнародної та ґрантової 

діяльності, завідувач кафедри правознавства та 

фінансів Полтавського інституту економіки і права, м. 

Полтава 

Ренесансні мислителі про генезу ідеї цілісної освіти 

особистості 
 

Ільченко Алла, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін, 

Дмитро Томенко, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

за спеціальністю Публічне управління та адміністрування, 

Полтавський державний аграрний університет, м. 

Полтава 

Особливості впровадження інтерактивних методів 

викладання в процесі онлайн-навчання в сучасних 

умовах воєнного стану 

 

Бацман Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 
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Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна», м. Полтава 

Особливості соціальної роботи із студентами з 

інвалідністю в інклюзивному освітньому середовищі 

 

Клеценко Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 

Полтавського інституту економіки і права Університету 

«Україна»; Вишар Євгенія, старший викладач кафедри 

соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського 

інституту економіки і права Університету «Україна», м. 

Полтава 

Застосування здоров’язбережувальних технологій в 

історії українського суспільства 

 

Куторжевська Любов, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти 

Полтавського інституту економіки і права ВНЗ 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна», м. Полтава 

Соціально-педагогічна діяльність Софії Русової у 

Полтаві. 

 

Ключинська Алевтина, Заслужений працівник освіти 

України, директорка Полтавського мистецького ліцею 

імені Софії Русової Полтавської обласної ради, м. Полтава 

Роль музичних та художніх напрямів освітнього 

процесу в становленні особистості здобувачів освіти 

мистецького ліцею. 

 

Куторжевська Оксана, учитель початкових класів КЗ 

«Полтавська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 20 

імені Бориса Серги» Полтавської міської ради 

Полтавської області,  м. Полтава 

Кос Віта, учитель початкових класів КЗ «Полтавська 

загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса 
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Серги» Полтавської міської ради Полтавської області, 

м. Полтава 

 Використання матеріалів про Бориса Сергу під час 

підготовки Уроку Гідності «Ми  - українці: честь і 

слава незламним». 

 

Мацицька Олена, заступник директора Полтавського 

мистецького ліцею імені Софії Русової Полтавської 

обласної ради. м. Полтава 

Етнокультурна соціалізація здобувачів освіти 

мистецького ліцею. 
 

Мальцева Ірина, учитель-логопед спеціальної школи № 9 

м. Києва, м. Київ 

Включення українських етномотивів та фольклорних 

елементів у мовленнєвий та музичний матеріал на 

уроках логоритміки в спеціальній школі 

 

Жалій Тамара, кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка, м. 

Полтава 

Методика використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі підготовки майбутніх істориків та 

археологів 

 

Нагорний Віталій, кандидат історичних наук, доцент, 

методист Полтавського територіального відділення 

Малої Академії наук, м. Полтава 

Робота з обдарованими дітьми системі позашкільної 

освіти на Полтавщині 

 

Кріль Юлія, Московченко Ніна заступники директора з 

НВР, учителі історії КЗ «Полтавський міський 

багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського», 

Мироненко Ксенія учениця 8 класу, КЗ «Полтавський 

міський багатопрофільний ліцей № 1 імені І. П. 

Котляревського» (м. Полтава) 



 34 

 Волонтерство як фактор формування громадянської 

компетентності учнівської молоді: приклад роботи 

закладу 

 

Довгій Тетяна. Заступник директора Полтавського 

навчально-виховного комплексу № 16 Полтавської міської 

ради, м. Полтава 

Особливості організації дистанційного навчання учнів 

основної школи 

 

Кравченко Петро, доктор філософських наук, професор, 

декан факультету історії та географії України  

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка(м. Полтава) 

Проблема менталітету української філософії 

 

Блоха Ярослав, кандидат філософських наук, доцент, 

доцент кафедри філософії України  Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. 

Короленка (м. Полтава) 

Особливості трактування поняття «справедливість» у 

філософії Нового часу 

 

Щербак Максим, здобувач третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 033 Філософія ПНПУ імені В.Г. 

Короленка, м. Полтава 

Антропологічна проблематика в античній філософії 

 

Шейко Сергій, кандидат філософських наук, доцент, 

професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін 

Полтавського державного аграрного університету, м. 

Полтава 

Деїзм – світоглядно-методологічна основа філософії 

Вольтера 


