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Організаційний комітет конференції: 

 

Голова – Василь Орлик, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

суспільних наук, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету (далі – ЦНТУ). 

Заступник голови – Олег Бабенко, директор Державного архіву 

Кіровоградської області, голова Кіровоградської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України. 

Секретар – Вікторія Барабаш, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

суспільних наук, інформаційної та архівної справи ЦНТУ. 

 

Члени оргкомітету: 

 

Маріуш Мільчарек – доктор хабілітований, професор, Інститут Археології та 

Етнології Польської Академії Наук (Варшава, Польща); 

Кшиштоф Філіпов – доктор хабілітований, професор, Університет в Білостоку. 

Інститут історії та політичних наук (Білосток, Польща); 

Костін Кройтору – доктор історичних наук, заступник директора музею 

Кароля І (Браїла, Румунія); 

Іон Гелецький – кандидат історичних наук, Кагульський державний 

університет ім. Б. П. Хашдеу (Молдова); 

Микола Москалюк – доктор історичних наук, професор кафедри історії 

України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Інна Демуз – доктор історичних наук, доцент, головний науковий співробітник 

відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України; 

Лілія Циганенко – доктор історичних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету; 

Світлана Орлик – доктор історичних наук, професор кафедри суспільних 

наук, інформаційної та архівної справи ЦНТУ; 

Сергій Кулешов – доктор історичних наук, професор кафедри суспільних наук, 

інформаційної та архівної справи ЦНТУ; 

Андрій Бойко-Гагарін – кандидат історичних наук, завідувач сектору проблем 

фондової роботи, Національний музей історії України; 

Людмила Глєбова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри суспільних 

наук, інформаційної та архівної справи ЦНТУ; 

Олександр Лукашевич – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільних наук, інформаційної та архівної справи ЦНТУ; 

Надія Григор – керівник методично-організаційного відділу ЦНТУ. 



 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

І Міжнародної наукової конференції  

«ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА 

АРХІВНА СПРАВА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ» 

 

13 травня 

 

13:00-13:10 – реєстрація учасників, надання модератором ідентифікаторів 

платформи ZOOM. 

13:10-14:30 – пленарне засідання. 

14:45-17:00 – робота за програмою секції «Історія та археологія». 

15:45-16:00 – перерва.  

14:45 - 17:00 – робота за програмою секції «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа».  

15:45 - 16:00 – перерва. 

14:45 - 17:00 – робота за програмою секції «Освітньо-філософські проблеми 

вищої школи». 

15:45 - 16:00 – перерва. 

17:00 - 17:30 – завершення конференції. 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин.  

Доповідь на секційному засіданні – до 10 хвилин. 

Повідомлення, запитання та обговорення – до 5 хвилин. 

 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератор – доктор історичних наук, професор Василь Орлик. 

 

Відкриття конференції. Привітання учасників конференції: 

 

Василь Орлик – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

суспільних наук, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

Олександр Левченко – доктор економічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного 

університету. 

Олександр Реєнт – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, 

професор, заступник директора Інституту історії України НАН України, Голова 

Національної спілки краєзнавців України. 

Доповіді: 

Маріуш Мільчарек.The beginnings of Poles' interestsint he archaeology of Northern 

Black Seacoast (Початки інтересів поляків в археології Північного 

Причорномор'я). 

Костін Кройтору, Іон Гелецький. «Troian» in Imperial Onomastics. «Троян» в 

імперській ономастиці. «Troian» în onomastic aimperială. 

Василь Орлик. До питання існування грошового обігу на території 

Дніпровського Правобережного Лісостепу (IV-I ст. до н.е.). 

Лілія Циганенко. Румунські фонди Ізмаїльського архіву як джерело з вивчення 

питань примусової депортації населення Південної Бессарабії (1940-1941 рр.). 

Кшиштоф Філіпов. Бони на зимову допомогу Winterhilfswerk (WHW) у 

Генеральному Губернаторстві 1941-1944 рр.  

Олег Бабенко. Результати архівних студій комплексу документів про 

будівництво Кременчуцької ГЕС. 

Ірина Бородай. Сучасні світові тенденції інформаційно-бібліотечного 

забезпечення як чинник розвитку соціокультурної сфери. 

 

СЕКЦІЯ 1 

 

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ 

 

Модератор секції – доктор історичних наук, професор Світлана Орлик 

 

Світлана Орлик. Стягнення натуральних повинностей з населення Східної 

Галичини та Буковини російською окупаційною владою в роки Першої світової 

війни. 

Микола Москалюк, Наталія Москалюк. Обробна промисловість українських 

губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Андрій Криськов. Статистичні джерела вивчення землеволодіння і 



землекористування в губерніях Правобережної України другої половини 

ХІХ ст. 

Віталій Левицький. Монополії в легкій промисловості українських губерній 

Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Володимир Старка. Соціально-економічна політика радянської влади на 

території Східної Галичини у 1939–1941 рр. 

Наталія Аннєнкова. Роль кадрової складової у налагодженні НДДКР у 

верстатобудівній галузі Української РСР на рубежі 1930-х – 1940-х років. 

Олександр Бондаренко. Економічний розвиток міст Наддніпрянської України 

останньої чверті XVIII – початку XX ст. у сучасному історіографічному 

дискурсі. 

Олександр Лукашевич. Принцип подвійної історизації у джерелознавстві. 

Андрій Бойко-Гагарін, Ірина Корпусова. Платинові монети Російської імперії: 

обіг та фальшування. 

Алла Зленко, Денис Мірошніченко. Громадські молодіжні організації в 

суспільно-політичному житті України 20-х рр. ХХ ст.: історіографічний вимір. 

Сергій Римар. Основні методологічні проблеми та предметні обмеження історії 

повсякденності.  

Наталя Морошан. Участь дворян м. Кишинів у благодійних організаціях під 

час військових конфліктів кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

Барбара Куклік. Гроші Другої Польської Республіки в 1918-1923 роках. 

Роман Пирожишин. Штатний розпис, особовий склад, національність та рівень 

освіти керівного складу та секретаріату управління НКВС–МБД Тернопільської 

області у 1944–1946 рр. 

Оксана Шпортун, Андрій Табачук. Перевищення влади або службових 

повноважень чиновниками казенних палат Наддніпрянської України (XVIII – 

XIX ст.). 

Вікторія Павленко. Грошова політика у Наддніпрянщині 1795-1914 рр. як 

об’єкт наукових досліджень.  

Анатолій Сустретов. Фальшиві грошові знаки у Наддніпрянській Україні в 

дореформений період: історіографія.  

Максим Очкур. Грошовий обіг на Волині у XV-XVI ст.: історіографія.  

Андрій Бутко. Населені пункти задніпровської території Гетьманщини: 

хронологія заселення, види, статус. 

Ганна Градинар. Проведення насильницької колективізації на території півдня 

Одещини (1944-1948 рр.). 

Віталій Уманець. Озброєння запорозьких козаків. 

Олексій Кошевой. Іван Франко про селянську реформу 1848 р. в Австрійській 

імперії та особливості її реалізації у Галичині. 

Злата Сомик. Міське самоврядування Наддніпрянської України останньої 

чверті XVIII – початку XX ст. в історіографічному дискурсі імперської доби. 

Володимир Луньов. Метерологічні дослідження в Єлисаветградському вищому 

реальному училищі. 



 

СЕКЦІЯ 2 

 

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА 

 

Модератор секції – кандидат філологічних наук, доцент Людмила Глєбова 

 

Сергій Кулешов. Документознавство як наукова дисципліна в сучасній Україні: 

які шляхи розвитку? 

Інна Демуз. Аграрна біографіка як один із ключових напрямів дослідження 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. 

Людмила Глєбова. Бібліотечний фонд, бібліотечний ресурс, інформаційний 

ресурс: співвідношення понять. 

Олена Ісайкіна. Історичні аспекти розвитку спічрайтерства. 

Микола Тупчієнко. Документаційна складова археологічних досліджень. 

Тетяна Гончарова. Виставкова діяльність Державного архіву Кіровоградської 

області. 

Вадим Колєчкін. Державний архів Кіровоградської області – учасник 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. 

Лілія Маренець. Документи Державного архіву Кіровоградської області про 

розвиток технічної освіти краю.  

Вікторія Коваль. Діяльність експертно-перевірної комісії Державного архіву 

Кіровоградської області. 

Олександр Молчанський. Правові аспекти функціонування державного архіву 

області. 

Світлана Коваленко. Методика врегулювання механізму формування та 

реалізації створення національної аграрної бібліографії на допомогу 

висвітленню наукової діяльності вчених і колективів. 

Олена Косян. Основні напрямки діяльності бібліотеки-філії №17 МЦБС міста 

Кропивницького. 

Анастасія Лаптєва. Питання організації документообігу в комунальному 

закладі «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда». 

Владислав Ухалін. Напрямки наукової діяльності ПНДП «Археолог» 

(Кропивницький). 

Лілія Рогозовська. Розвиток музейної справи на Кіровоградщині. 

Анастасія Немненко. Електронний документообіг в установі.  

Лариса Бурдейна. Документування управлінської інформації. 

Богдан Золотухін. Етичні аспекти функціонування системи кібернетичної 

безпеки сучасного суспільства. 

Юлія Ковальчук. Організаційно-правові засади електронного документообігу та 

використання електронних документів в Україні та країнах ЄС. 

Анна Лузанова. Нумізматика на сайті Британського музею. 

 



 

СЕКЦІЯ 3 

 

ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Модератор секції – кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Барабаш 

 

Аліна Мехеда. Інтернет-технології у викладанні польської мови. 

Олена Коломієць. Використання електронно-інформаційних ресурсів у 

професійній підготовці майбутнього фахівця. 

Вікторія Барабаш. Формування професійної компетентності у процесі науково-

дослідної діяльності. 

Марина Ліпатова. Навчання лексики української мови як іноземної слухачів 

підготовчого відділення. 

Ганна Бондаренко. Освітній простір – інформаційні виклики. 

Сергій Куликовський. Національна ідентичність в умовах глобалізації. 

Тетяна Бабич. Мовна норма в українській науковій термінології. 

Антоніна Царук. Образ міста Єлисаветград в творах письменників XIX-XX  

століття. 

Оксана Головата. Програмований метод навчання у ЗВО. 

Зоя Стежко. Діалектика необхідності, свободи та сваволі в історичному 

процесі. 

Аліна Маг. Проблеми розвитку української культури ХІХ ст. 

Розай Кличева. Зображення соціально-економічних реалій міста в п'єсі 

М. Кропивницького «По ревізії». 

Саїдмурад Ергешов. Автобіографічні паралелі й Шевченкіана Івана Марчука. 

Віталій Уманець. Мовна норма в агротехнічній термінології. 

Дар’я Скрипник. Бібліографія творів П. Куліша. 

Анжеліка Марченко. Значення слова «хліб» у весільних та обрядових піснях 

М. Сумцова. 

 



 

Учасники: 

 

1. Аннєнкова Наталія – кандидат історичних наук, доцент, провідний 

науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної 

академії аграрних наук України, м. Київ. 
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Кафедра суспільних наук, інформаційної та архівної справи ЦНТУ 

запрошує на навчання за двома перспективними спеціальностями: 

 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

(галузь знань 02 «Культура і мистецтво») 

(рівні освіти - бакалавр, магістр) 

 

 

032 «Історія та археологія» 

(галузь знань 03 «Гуманітарні науки») 

(рівні освіти - бакалавр, PhD) 
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