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ЗАПРОШЕННЯ 
 

Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у 

Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Краєзнавчий рух 

на Донеччині». 

Конференція відбудеться 8 грудня 2022 р. 

 

 

Регламент роботи конференції 

8 грудня 2022 р. 

 

10.50 – 11.00 – Реєстрація-підключення учасників конференції. 

11.00 – 15.00 – Пленарне засідання. 

15.00 – 15.10 – Підведення підсумків конференції. 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Коваль Юрій Георгійович – голова оргкомітету, в. о. генерального 

директора Донецького обласного краєзнавчого музею. 

Сиротенко Валерій Павлович – заступник голови оргкомітету, канд. 

філологічних наук, доцент, заступник в. о. генерального директора Донецького 

обласного краєзнавчого музею з наукової роботи. 

Литвиненко Роман Олександрович – член оргкомітету, доктор 

історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та археології 

Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Алексєєв Сергій Васильович – член оргкомітету, канд. історичних наук, 

доцент, завідувач відділу науково-освітньої та методичної роботи Донецького 

обласного краєзнавчого музею. 

Муравська Оксана Вікторівна – член оргкомітету, завідувачка відділу 

сучасної історії Донецького обласного краєзнавчого музею. 

Затулло Ігор Євгенович – член оргкомітету, головний зберігач фондів 

Донецького обласного краєзнавчого музею. 

Зеленська Катерина Олександрівна – секретарка конференції, науковий 

співробітник відділу науково-освітньої та методичної роботи Донецького 

обласного краєзнавчого музею. 



8 грудня 2022 р., четвер 

 

10.50 – 11.00 – Реєстрація-підключення учасників конференції. 

 

11.00 – 15.00  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Головуючий: 

Коваль Юрій Георгійович – голова оргкомітету, в. о. генерального директора 

Донецького обласного краєзнавчого музею. 

Модератор: 

Алексєєв Сергій Васильович – член оргкомітету, канд. історичних наук, доцент, 

завідувач відділу науково-освітньої та методичної роботи Донецького 

обласного краєзнавчого музею. 

Секретарка: 

Зеленська Катерина Олександрівна – науковий співробітник відділу науково-

освітньої та методичної роботи Донецького обласного краєзнавчого музею. 

 

 

На пленарному засідання виступають: 

11.00 – 11.15 – Відкриття конференції. Вітальне слово. 

Коваль Юрій Георгійович – в. о. генерального директора Донецького обласного 

краєзнавчого музею. 

Романько Валерій Іванович - голова Донецької обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. 

Литвиненко Роман Олександрович – доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри всесвітньої історії та археології Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 

 

ДОПОВІДІ 

 

11.15 – 11.30 

Гайворонський Петро Євгенович – голова Покровського історико-

краєзнавчого товариства «Оберіг» – міськрайонної організації Національної 

спілки краєзнавців України. 

«З історії розвитку краєзнавчого руху Покровщини» 

11.30 – 11.45 

Корнацький Ігор Аркадійович – завідуючий відділом обліку фондів 

Бахмутського краєзнавчого музею. 



«Бахмутська старовина» (2017 – 2021): досвід реалізації музейного 

видавничого проекту» 

11.45 – 12.00 

Литвиненко Роман Олександрович – доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри всесвітньої історії та археології Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 

«Повоєнна археологія Донеччини: завдання і перспективи рятувальних 

досліджень» 

12.00 – 12.15 

Романько Валерій Іванович – голова Донецької обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. 

«До питання організованого краєзнавчого руху в Слов’янську: 1991 – 2021 

рр. (Зі спогадів учасника подій)» 

12.15 – 12.30 

Максименко Олег Леонідович – начальник ковальсько-термічного цеху ВАТ 

«Краматорський завод енергетичного машинобудування». 

«Історія наукових досліджень ливарного відділу НДІПТМаша протягом 

1958 ‒ 1995 рр.» 

12.30 – 12.45 

Фіалко Євген – Дружківський міський осередок ДОО Національної спілки 

краєзнавців України. 

«Краєзнавство Дружківці як маркер часу» 

12.45 – 13.00 

Коваль Юрій Георгійович – в. о. генерального директора Донецького обласного 

краєзнавчого музею. 

«Торське I - нове різночасне поселення на р. Жеребець» 

13.00 – 13.15 

Сиротенко Валерій Павлович – канд. філологічних наук, доцент, заступник 

в. о. генерального директора Донецького обласного краєзнавчого музею з 

наукової роботи. 

«Роль музеїв у подоланні колабораційних настроїв у громадян України» 

13.15 – 13.30 

Алексєєв Сергій Васильович – канд. історичних наук, доцент, завідувач відділу 

науково-освітньої та методичної роботи Донецького обласного краєзнавчого 

музею. 

«Донецький регіон на шляху до економічної інтеграції в Європейський 

союз (2014-2020 рр.)» 

13.30 – 13.45 



Муравська Оксана Вікторівна – завідувачка відділу сучасної історії України 

Донецького обласного краєзнавчого музею. 

«Усна історія як історичне джерело подій російсько-української війни» 

13.45 – 14.00 

Овсяннікова Наталія Борисівна - старший науковий співробітник відділу 

фондів Донецького обласного краєзнавчого музею. 

«Микола Древетняк в історії краєзнавчого руху Донеччини (до 110 річниці 

з дня народження)» 

14.00 – 14.15 

Циба Ольга Петрівна – завідувачка науково-методичного відділу охорони 

пам’яток археології, історії та культури Донецького обласного краєзнавчого 

музею. 

«Оцифрування археологічних пам'яток як один із способів збереження 

історичної спадщини» 

14.15 – 14.30 

Зеленська Катерина Олександрівна – науковий співробітник відділу науково-

освітньої та методичної роботи Донецького обласного краєзнавчого музею. 

«Усна історія російсько-української війни: етичні виклики та проблеми» 

14.30 – 14.45 

Лисак Лариса Костянтинівна – канд. філологічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри гуманітарної підготовки Донбаської національної академії будівництва 

і архітектури. 

Войченко Карина Сергіївна – студентка ІІ курсу Донбаської національної 

академії будівництва і архітектури. 

«Становлення краєзнавчого руху на Слов’янщині (XX–XXI ст.)» 

14.45 – 15.00 

Лисак Тетяна Костянтинівна - в. о. начальника Слов’янського фахового 

коледжу Національного авіаційного університету. 

Полякова Анастасія Борисівна - студентка І курсу Слов’янського фахового 

коледжу Національного авіаційного університету. 

«Олександр Добровольський – фундатор дослідження національно-

визвольного руху Донеччини» 

 

Дискусія, обговорення. 

Підбиття підсумків пленарного засідання. 


