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Організаційний комітет конференції: 

 

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

історії, археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету (далі – ЦНТУ). 

Заступник голови – Сергій Кулешов, доктор історичних наук, професор 

кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ; 

Секретар – Вікторія Барабаш, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

історії, археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ. 

 

Члени оргкомітету: 

 

Mielczarek Mariusz – Dr. hab, Prof., Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk, Warszawa, Polska; 

Krzysztof Filipow – Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Pracownia 

Archeologii Nieodległej Przeszłości i Nauk Pomocniczych Historii XX wieku; 

Costin Croitoru – Muzeul Brăilei «Carol I» Brăila, Romania;  

Ion Gheletchi –  Universitatea de Stat «B.P. Hasdeu» Cahul, Republica Moldova; 

Irakli Paghava – PhD, PhD G. Tsereteli Institute of Oriental Studies, Ilia State 

University; 

Валерій Смолій – доктор історичних наук, професор, академік НАН України, 

директор Інституту історії України НАН України (Київ, Україна); 

Геннадій Боряк – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН 

України, заступник директора Інституту історії України НАН України (Київ, 

Україна); 

Олександр Реєнт – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України, Голова Національної спілки краєзнавців України (Київ, Україна); 

Олександр Удод – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, вчений секретар Української академії історичних наук (Київ, 

Україна); 

Микола Москалюк – доктор історичних наук, професор кафедри історії 

України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського 



національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

(Тернопіль, Україна); 

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

відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України 

(Київ, Україна); 

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

роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна); 

Світлана Орлик – доктор історичних наук, професор кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ (Кропивницький, Україна); 

Андрій Бойко-Гагарін – кандидат історичних наук, старший зберігач фондів 

Відділу «Музей грошей» Управління зв'язків з громадськістю та фінансової 

обізнаності Департамент комунікацій Національний банк України (Київ, 

Україна); 

Алла Зленко – кандидат історичних наук, завідувач кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (Переяслав, 

Україна); 

Олена Ісайкіна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства Університету Григорія Сковороди в Переяславі (Переяслав, 

Україна); 

Валентина Животовська – директор Обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Д. І. Чижевського (Кропивницький, Україна); 

Лілія Маренець – заступник директора, головний зберігач фондів, начальник 

відділу забезпечення збереженості, використання та обліку документів, 

довідкового апарату Державного архіву Кіровоградської області 

(Кропивницький, Україна); 

Людмила Глєбова – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи ЦНТУ (Кропивницький, Україна); 

Карина Кропівна – фахівець І категорії методично-організаційного відділу 

ЦНТУ (Кропивницький, Україна).  



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

ІІ Міжнародної наукової конференції  

«ІСТОРІЯ, АРХЕОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА 

АРХІВНА СПРАВА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ» 

 

13 травня 
 

15:00-15:10 – реєстрація учасників, надання модератором ідентифікаторів 

платформи ZOOM. 

15:10-16:30 – пленарне засідання. 

16:30-16:45 – перерва.  

16:45-20:00 – робота за програмою секції «Історія та археологія». 

14 травня 

 

10:00 - 11:45 – робота за програмою секції «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа».  

11:45 - 12:00 – перерва. 

12:00 - 13:30 – робота за програмою секції «Освітньо-філософські проблеми 

вищої школи». 

13:30 - 14:00 – 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 історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

Володимир Миколайович Кропівний – професор, ректор 

Центральноукраїнського національного технічного університету, м. 

Кропивницький.  

Олександр Андрійович Удод – доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, вчений секретар Української академії історичних 

наук (Київ, Україна) 

Ярослав Валерійович Кічук – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) 

 

 

Доповіді: 

Mark Pyzyk (Princeton University) Digitizing late Antique and early medieval coin 

finds: Connecting the Mediterranean, Black Sea, and Ukraine. 

Mielczarek Mariusz (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk) 

Archeologia biblioteczna. 

Krzysztof Filipow. Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu i jego zbiory 

numizmatyczne. 

Олександр Удод. Просторово-часові трансформації сучасної української 

історіографії: проблема науковості «сучасної історії». 

Irakli Paghava. Silver Currency of the Kingdom of Kartl-Kakheti (1744-1801) and 

the Regional Monetary Circulation. "Монетне срібло царства Картлі-Кахеті (1744-

1801) в грошовому обігу регіону" 

Костін Кройтору, Іон Гелецький. Încercări de navigatie pe Prutul inferior în 

epoca moderna.  

Ірина Миколаївна Мага. Центральний державний архів зарубіжної україніки в 

системі архівних установ України. 

 
 

 

 

 

  



СЕКЦІЯ 1 

 

ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ 

 

Модератор секції – доктор історичних наук, професор Василь Орлик. 

 

Василь Орлик. Діобол Сатира I (430 – 390 рр. до н.е.) з півдня Кіровоградщини. 

Микола Ніколаєв. Скіро-галатська навала  близько 217 р. до н. е. як причина 

загибелі великої хори та масової тезаврації скарбів «борисфенів». 

Сергій Кулешов. Цікавий речовий доказ спілкування нумізматів К. В. Голенка 

та В. О. Анохіна.  

Валентин Ладюков, Володимир Наумов. Нові знахідки «легковагових» 

візантійських солідів VI - VII ст. на території України 

Максим Очкур. Знахідки фальшивих монет поблизу смт. Луків Волинської 

області.  

Андрій Бутко. Церковний устрій Задніпровських місць Гетьманщини у першій 

половині XVIII століття. 

Андрій Бойко-Гагарін. Невідомий жетон 25 копійок Кременецького військового 

зібрання.  

Barbara Kuklik. Władysław Grabski – reformator pieniądza w Polsce (jego początki 

w polityce).  

Анатолій Сустрєтов. Грошовий обіг та фінанси у Наддніпрянській Україні в 

період війни з Наполеоном: сучасний науковий дискурс. 

Олександр Бондаренко. Повсякденне життя містян Наддніпрянської України 

останньої чверті XVIII – початку XX ст. в історіографії імперської доби. 

Оксана Шпортун. Правовий статус, компетенція та діяльність казенних 

палат Наддніпрянської України (1775 – 1914 рр.). 

Лілія Циганенко. Метричні книги як джерело з історії албанців Південної 

Бессарабії. 

Ольга Гайдай. Участь родини Харитоненків у науково-технічних та 

господарчих товариствах.  

Наталя Морошан. Благодійна діяльність бессарабських дворянок під час 

військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.  



Інна Демуз. Професор Альбицький Василь Іванович (1850 – 1926(?) рр.) – 

відомий учений у галузі гідравліки. 

Олена Корзун. Колективний досвід евакуації в роки Другої світової війни: 

наукові установи АН УРСР та Наркомзему УРСР. 

Олег Бабенко. Будівництво Кременчуцького гідровузла в документах 

державних архівних установ України. 

Віра Церковна. Періодична преса як джерело дослідження святково-обрядової 

культури України другої половини XX ст. (на прикладі Ізмаїльської області). 

Ольга Морозова. Особливості літочислення в Україні.  

Олена Швець Оцифрування об’єктів досліджень спеціальних історичних 

дисциплін 

Вікторія Павленко. Податкові платежі селян Київської губернії у XIX – на 

початку XX ст. 

Ганна Градинар. Колективізація сільського господарства в українському 

Придунав'ї: історіографія питання.  

Павло Хом’як. Аналіз діяльності Зигмунта Галуневича (1889–1974) у Львові 

Ярослав Гребнєв. Роль родини князя С. П. Урусова (1859 – 1918) в становленні 

козівництва в Російській імперії. 

Лілія Вовк, Олександра Свйонтик. Фізичне насильство щодо учнів у школах 

західних областей України (1944-1953) як складова шкільного повсякдення. 

Марія Ярушак, Микола Галів. Участь учителів західних областей України у 

профспілковому житті (1944 – 1953): аспекти повсякдення. 

Антоніна Бойчук, Анна Огар. Державна політика пам'яті 1991 – 2020 рр. щодо 

жертв сталінських репресій на західноукраїнських землях: формування, зміст, 

перспективи. 

Роман Михаць, Микола Галів. Репресовані у 1939 – 1953 рр. театральні діячі 

Львова: вшанування пам’яті. 

Наталія Ільницька. Морально-психологічний та фізичний стан повстанців 

Станиславівської округи ОУН (1945 – 1954). 

Василь Ільницький. Застосування «колективної відповідальності» радянськими 

репресивно-каральними органами на західноукраїнських землях (1939 – 1953). 



Ліля Гриник Особливості продовольчого забезпечення підпільників на 

Прикарпатті (1945 – 1954). 

Максим Фатєєв. Різдвяна обрядовість в традиціях населення с. Білозерка 

Новгороківського району. 

  



СЕКЦІЯ 2 

 

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА 

 

Модератор секції – кандидат філологічних наук, доцент Людмила Глєбова 

 

Алла Зленко. Шляхи вдосконалення організації керування електронними 

документаційними процесами в управлінській діяльності. 

Людмила Татарчук. Організація архівної справи в Національній науковій 

сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук України. 

Людмила Глєбова. Діловодство в художньому дискурсі. 

Світлана Орлик. Цільові аудиторії у зв’язках з громадськістю. 

Світлана Коваленко. Календар знаменних і пам’ятних дат в історії 

сільськогосподарської дослідної справи України як інструмент розвитку 

національної сільськогосподарської бібліографії. 

Леся Іванченко, Олег Бабенко. Документи ДЦ УНР у фондах Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки. 

Микола Тупчієнко. Археологічна складова фондів Кіровоградського обласного 

краєзнавчого музею. 

Неоніла Красножон. Особливості розвитку бібліотечної справи Латвії у 1991-

2021 рр.: досвід для України. 

Неоніла Красножон. Цифровізація документообігу територіальних громад 

Латвії в контексті досвіду  децентралізації для України на сучасному етапі 

розвитку. 

Маргарита Башли. Веб-архівування: сучасний стан реалізації в Україні. 

Олена Ісайкіна. Документно-інформаційний супровід діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Денис Мірошніченко. Функції документних інститутів із забезпечення 
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освітньому середовищі закладу вищої освіти. 

  



СЕКЦІЯ 3 

 

ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Модератор секції – кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Барабаш 
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Дар’я Старцева. Масова культура та її впливи на формування свідомості 

людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учасники: 

 

1. Gheletchi Ion – Universitatea de Stat «B.P. Hasdeu» Cahul, Republica 

Moldova. Гелецький Іон – кандидат історичних наук, Кагульський 

державний університет ім. Б. П. Хашдеу, м. Кагул, Молдова. 

2. Croitoru Costin – Muzeul Brăilei «Carol I» Brăila, Romania Кройтору 

Костін – доктор історичних наук, заступник директора музею Кароль І. 

м. Браїла, Румунія. 

3.  Filipow Krzysztof – Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historii i Stosunków 

Międzynarodowych Katedra Historii Powszechnej Najnowszej Pracownia 

Archeologii Nieodległej Przeszłości i Nauk Pomocniczych Historii XX wieku. 

Кшиштоф Філіпов – доктор хабілітований, професор, Університет в 

Білостоку. Інститут історії та політичних наук, м. Білосток, Польща. 

4. Barbara Kuklik. Куклік Барбара – Польське нумізматичне товариство. 

Філіал у Білостоку, м. Білосток, Польща. 

5. Mielczarek Mariusz – Dr. hab, Prof., Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej 

Akademii Nauk, Warszawa, Polska. Мільчарек Маріуш – доктор 

хабілітований, професор, Інститут Археології та Етнології Польської 

Академії Наук, м. Варшава, Польща.  

6. Paghava Irakli – PhD, PhD G. Tsereteli Institute of Oriental Studies, Ilia State 

University. Пагава Іраклі – PhD, Інститут сходознавства ім. Г. Церетелі 

Державного університету імені Іллі, м. Тбілісі, Грузія. 

7. Pyzyk Mark – PhD, Princeton University, Принстонський університет, 

м. Принстон, штат Нью-Джерсі, США. 

8. Бабенко Олег – провідний архівіст Центрального державного архіву 

зарубіжної україніки, м. Київ. 

9. Бакала Аліса – студентка групи ІС 20 М Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

10. Барабаш Вікторія – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький.  

11. Башли Маргарита – кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри історії та методики її навчання Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, м. Ізмаїл.  

12. Бойко-Гагарін Андрій – кандидат історичних наук, завідувач сектору 

проблем фондової роботи Національного музею історії України, м. Київ. 

13. Бойчук Антоніна – аспірантка навчально-наукового інституту музичного 

мистецтва  Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, м. Дрогобич. 

14. Бондаренко Ганна – старший викладач кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного 

технічного університету, м. Кропивницький. 

15. Бондаренко Олександр – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії, археології, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету, 

м. Кропивницький. 



16. Бородай Ірина – доктор історичних наук, професор, заступник директора 

з наукової роботи Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук України, м. Київ. 

17. Боряк Геннадій – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії наук України, заступник директора Інституту 

історії України НАН України, м. Київ. 

18. Бутко Андрій – аспірант кафедри історії, археології, інформаційної та 

архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний 

університет, м. Кропивницький. 

19.  Вовк Лілія – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри загальної 

педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич. 

20. Гайдай Ольга – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, 

Миколаїв.  

21. Галів Микола – доктор педагогічних наук, доцент, декан історичного 

факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, м. Дрогобич. 

22. Гафтоник Олена – студентка групи 19-2СК Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

23. Глєбова Людмила – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

24. Головата Оксана – викладач кафедри історії, археології, інформаційної 

та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного 

університету, м. Кропивницький.  

25. Гордієнко Оксана – студентка групи ІС 20 М Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

26. Градинар Ганна – аспірантка кафедри української і всесвітньої історії та 

культури Наук. керівник – Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, м. Ізмаїл.  

27. Гребнєв Ярослав – аспірант Національної наукової сільськогосподарської 

бібліотеки Національної академії аграрних наук України, м. Київ. 

28.  Гриник Ліля – аспірантка історичного факультету Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич. 

29. Демуз Інна – доктор історичних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу науково-методичної роботи та реферування 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної 

академії аграрних наук України, м. Київ. 

30. Дмітрієва Софія – студентка групи ІС 20 Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

31. Животовська Валентина – директор Обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Д. І. Чижевського, м. Кропивницький. 

32. Зленко Алла – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», м. Переяслав. 



33. Іванченко Леся – кандидат історичних наук, провідний архівіст 

Центрального державного архіву зарубіжної україніки, м Київ. 

34. Ільницький Василь – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, доцент кафедри мобілізаційної, 

організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного, м. Дрогобич. 

35. Ільницька Наталія – аспірантка історичного факультету Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич. 

36. Ісайкіна Олена – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», м. Переяслав. 

37. Коваленко Світлана – кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувачка сектору наукової бібліографії та біографістики 

Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної 

академії аграрних наук України, м. Київ. 

38. Козьма Ольга – студентка гр. ІС 20, Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

39. Коломієць Олена – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

40. Корзун Олена – доктор історичних наук, доцент, старший науковий 

співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, 

освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 

Національної академії аграрних наук України, м. Київ. 

41. Кошевой Олексій – студент гр. ІС 19, Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

42. Кропівний Володимир – кандидат технічних наук, професор, ректор 

Центральноукраїнського національного технічного університету, 

м. Кропивницький. 

43. Кропівна Карина – фахівець І категорії методично-організаційного 

відділу Центральноукраїнського національного технічного університету, 

м. Кропивницький.  

44. Кулешов Сергій – доктор історичних наук, професор кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький.  

45. Красножон Неоніла – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», м. Переяслав. 

46. Ладюков Валентин – експерт П. П. «Стародавній Світ», м. Київ. 

47. Левченко Аліна – студентка групи ІС 18 Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 



48. Ліпатова Марина – викладач кафедри історії, археології, інформаційної 

та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного 

університету, м. Кропивницький. 

49. Луньов Володимир – студент гр. ІС 19 Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

50. Люлько Марія – студентка гр. ІС 17, Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

51. Мага Ірина – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, 

директор Центрального державного архіву зарубіжної україніки, м. Київ. 

52. Маренець Лілія – заступник директора, головний зберігач фондів, 

начальник відділу забезпечення збереженості, використання та обліку 

документів, довідкового апарату Державного архіву Кіровоградської 

області, м. Кропивницький. 

53. Мехеда Аліна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

історії, археології, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету, 

м. Кропивницький. 

54. Михаць Роман – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич. 

55. Мірошніченко Денис – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», м. Переяслав. 

56. Морозова Ольга – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв. 

57. Морошан Наталя – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та 

методики її навчання Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, м. Ізмаїл.  

58. Москалюк Микола – доктор історичних наук, професор кафедри історії 

України, археології та спеціальних галузей історичних наук 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, м. Тернопіль. 

59. Мороз Анастасія – студентка групи ІС 20 Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

60. Наумов Володимир – експерт П. П. «Стародавній Світ», м. Київ. 

61. Ніколаєв Микола – доктор історичних наук, професор кафедри 

документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», м. Переяслав.  

62. Овсієнко Алла – викладач кафедри документознавства та методики 

навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав. 

63. Огар Анна – кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 



Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, м. Дрогобич. 

64. Орлик Василь – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії, археології, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету, 

м. Кропивницький. 

65. Орлик Світлана – доктор історичних наук, професор кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький.  

66. Очкур Максим – аспірант кафедри історії, археології, інформаційної та 

архівної справи, Центральноукраїнський національний технічний 

університет, м. Кропивницький.  

67. Павленко Вікторія – аспірантка кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний 

технічний університет, м. Кропивницький. 

68. Пупченко Ганна – студентка групи ІС 18 Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

69. Реєнт Олександр – доктор історичних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук України, Голова Національної 

спілки краєзнавців України, м. Київ. 

70.  Римар Сергій – старший викладач кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного 

технічного університету, м. Кропивницький. 

71. Скорий Павло – студент групи ІС 20 М Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

72.  Стаднік Дмитро – студент групи ІС 20 Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

73. Стежко Зоя – кандидат філософських наук, доцент кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

74. Свйонтик Олександра – кандидатка педагогічних наук, викладачка 

кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич 

75. Сипко Кирило – студент групи ІС 20 Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

76. Смолій Валерій – доктор історичних наук, професор, академік 

Національної академії наук України, директор Інституту історії України 

НАН України, м. Київ. 

77. Старцеві Дар’я – студентка гр. ІС 17, Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

78. Стрибайло Анастасія – студентка групи 19-2СК Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

79. Сустретов Анатолій – аспірант кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський національний 

технічний університет, м. Кропивницький. 

80. Татарчук Людмила – кандидат історичних наук, заступник директора з 

науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної наукової 



сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук 

України, м. Київ. 

81. Тимченко Руслана – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», м. Переяслав. 

82. Тупчієнко Микола – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, 

археології, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

83. Удод Олександр – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України, вчений секретар 

Української академії історичних наук, м. Київ. 

84. Фатєєв Максим – студент групи ІС 20 М Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

85. Франько Анастасія – студентка групи ІС 20 М Центральноукраїнського 

національного технічного університету, м. Кропивницький. 

86. Хом’як Павло – аспірант кафедри всесвітньої історії та філософії, 

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. 

87. Царук Антоніна – кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи 

Центральноукраїнського національного технічного університету, 

м. Кропивницький. 

88. Церковна Віра – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та 

методики її навчання Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, м. Ізмаїл. 

89.  Циганенко Лілія – доктор історичних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

м. Ізмаїл. 

90. Швець Олена – аспірантка кафедри історії, археології, інформаційної та 

архівної справи Центральноукраїнського національного технічного 

університету, м. Кропивницький. 

91.  Шпортун Оксана – аспірантка кафедри історії, археології, інформаційної 

та архівної справи, Центральноукраїнського національного технічного 

університету, м. Кропивницький. 

92. Ярушак Марія – кандидатка педагогічних наук, старша викладачка 

кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, м. Дрогобич. 

 

 

  



 
 

http://snd.kntu.kr.ua 

 

Кафедра історії, археології, 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) 

 


