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ПРОГРАМА 

ІV Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної  конференції  

«Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2020» 

 

 

 

 

 

Бахмут, 23 – 24 жовтня 2020 р. 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Смирнова Олена Анатоліївна, співголова оргкомітету, директор 

Бахмутського краєзнавчого музею 

Докашенко Галина Петрівна, співголова оргкомітету, доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії 

Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Кіщенко Світлана Іванівна, секретар Бахмутської міської ради 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Корнацький Ігор Аркадійович, завідуючий відділом обліку фондів 

Бахмутського краєзнавчого музею 

Молчанов Володимир Борисович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. 

Інституту історії України НАН України 

Моцак Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання 

історичних дисциплін НН Інституту історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

 

Рубан Микола Юрійович, менеджер Департаменту корпоративної 

соціальної відповідальності АТ «Укрзалізниця» 

Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки 

Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Онлайн-платформа   

23 жовтня 2020 року 

10.45 – 11.00 – налагодження зв’язку учасників засідань 

11.00 – 13.30 – пленарне засідання 

13.30 – 14.00 – перерва 

14.00 – 17.30 – робота секцій 

24 жовтня 2020 року 

11.00 – 13.00 – підсумкове пленарне засідання 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ: 

Доповіді – 10-15 хвилин 

Виступи в обговореннях – до 2 хвилин 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська 



Пленарне засідання 

Приєднатися до засідання можна за посиланням:  

meet.google.com/dqo-imoy-scu 

 

Модератор – Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

Урочисте відкриття конференції – Смирнова Олена Анатоліївна, директор 

Бахмутського краєзнавчого музею 

Привітання: 

Кіщенко Світлана Іванівна, секретар Бахмутської міської ради 

Марченко Тетяна Михайлівна, доктор філологічних наук, професор, 

заступник директора Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Доповіді: 

1. Українські студії в Німеччині: актуальний стан і перспективи 

Портнов Андрій Володимирович, професор, завідувач катедри 

україністики, Європейський університет Віадріна, Франкфурт-на-Одері 

(Німеччина) 

 2. Різноманітність форм та видів діяльності краєзнавців Донецької 

обласної краєзнавчої організації за 30 років існування 

 Романько Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Донбаський державний педагогічний університет, голова Донецької обласної 

організації Національної спілки краєзнавців 

3. Концепція економічної історії України в ХІХ–на початку ХХ ст. 

Молчанов Володимир Борисович, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, Інститут історії України Національної академії наук 

України 

4. Джерела та шляхи формування волинської еліти у міжвоєнний період 

ХХ ст. 

Скакальська Ірина Богданівна, доктор історичних наук, доцент, 

завідувач кафедрою історії та методики навчання,  Кременецька обласна 

гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка 

 

 

 



5. Депортація українського населення з території Південної Бессарабії 

(1940-1941, 1944-1947) 

Циганенко Лілія Федорівна, доктор історичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 

6. Сергій Кримський – наш земляк, Сковорода ХХІ століття 

 Романенко Олег Володимирович, викладач, Донецький університет 

економіки і права 

7. Гібридні загрози сучасності: регіональний вимір 

 Наумов Іван Ігорович, співробітник Бахмутського  відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Донецькій області, здобувач 

вищої освіти Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

 

Перегляд документального фільму «Ніколи знову». 

Вступне слово – Смирнова Олена Анатоліївна, директор Бахмутського 

краєзнавчого музею 

 

 

Секційні засідання 

Секція 1. 

Теоретичні та історіографічно-джерелознавчі засади історичної 

регіоналістики 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://join.skype.com/cuHbQPpuONtd 
 

 

Модератор – Стуканова Юлія Ростиславівна, кандидат історичних наук, 

викладач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. Благодійність бессарабських дворян під час Східної війни: історіографія 

питання 

Морошан Наталя Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 

2. Матеріали газети «Бахмутская правда» як джерело вивчення 

стратегій виживання населення Донбасу в роки нацистської окупації 

(1941–1943 рр.) 

Бистра Марія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, вільна 

дослідниця. 

https://join.skype.com/cuHbQPpuONtd


3. Ліквідація церков в місті Ізмаїл у 40-50-х рр. ХХ ст. (за матеріалами КУ 

«Ізмаїльський архів») 

Акчебаш Альона Василівна, викладач кафедри історії та методики її 

викладання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

4. Звітна документація обласних філармоній як джерело вивчення 

мистецьких процесів Донбасу (1953-1964 рр.) 

Стуканова Юлія Ростиславівна, викладач кафедри вітчизняної та 

зарубіжної історії, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

5. Чорнобильська катастрофа крізь призму усноісторичних джерел 

Третяченко Тетяна Володимирівна,  здобувач вищої освіти, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

6. Політвідділи МТС як один із силових компонентів ВКП(б) під час 

Голодомору 1932–1933 рр. 

Подкур Роман Юрійович, кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, Інститут історії України НАН України 

7. Український досвід створення електронних баз жертв політичних 

репресій радянської доби. 

Ставнюк Ірина Іванівна, молодший науковий співробітник, Інститут 

історії України НАН України 

8. Історична урбаністика в сучасній українській науці 

Пятницькова Ірина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри історії України та спеціальних галузей історичної 

науки, заступник декана з наукової роботи факультету історії та 

міжнародних відносин Донецького національного університету імені 

Василя Стуса 

9. Монопрофільність як історико-урбаністичний феномен: вимір Донбасу 

Богуненко Валерій Олександрович, викладач, аспірант кафедри 

вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут іноземних мов 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Секція 2. 

Регіональна історія: проблеми ідентичності, ментальності, 

самосвідомості 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://join.skype.com/nZgEZ0GSlciR  

Модератор  –  Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 

https://join.skype.com/nZgEZ0GSlciR


1. Дисциплінарна сила та слабкість історичного краєзнавства   

Темірова Надія Романівна, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії України та спеціальних галузей історичної 

науки Донецького національного університету імені Василя Стуса 

2. Поховання доби середньої бронзи Бахмутського краю  

Дубяга Андрій Павлович, завідувач відділу національного виховання, 

Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти 

3. Заснування та заселення міста Сніжне Донецької області – питання 

до вивчення 

Бривко Микола Вікторович, науковий співробітник, національний 

історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили», голова 

Сніжнянського міського осередку ДОО НСКУ 

4. Витоки міста Покровськ Донецької області 

Кордюков Валерій Васильович, лікар, м. Покровськ  

5. До питання про  походження назви міста Бахмут 

Андрющенко Василь Андрійович, краєзнавець 

6. Національний рух на Слов'янщині  

Лисак Тетяна Костянтинівна, заступник начальника з навчальної 

роботи, Відокремлений структурний підрозділ «Слов’янський фаховий 

коледж НАУ» 

7. Жіночий вимір сталінських репресій (на матеріалах Донеччини)  

Бондаренко Поліна Сергіївна, аспірантка кафедри вітчизняної та 

зарубіжної історії, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

8. Проблеми розбудови інфраструктури «Нової Горлівки» періоду 

реконструкції (1927 – 1941 рр.) 

Євсеєнко Сергій Андрійович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри вітчиззняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

9. Експедиції Донецького історико-етнографічного товариства «Курінь» 

до с. Прелесного під Слов’янськом очима учасників (1990-1991 рр.) 

Задунайський Вадим Васильович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії, Український католицький університет 

(Львів) 

10. Регіональна ідентичність мешканців Південної Бессарабії: 

соціокультурні аспекти багатонаціонального регіону 

Єрич Тетяна Григорівна, кандидат історичних наук, старший викладач, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет  

11. Залізнична спадщина міста Рубіжне 

Руда Вікторія Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент, в.о 

завідувача кафедри гуманітарних наук та фізичного виховання, 

Державний заклад «Луганський державний медичний університет» 

 



12. Життєвий шлях та виробничі досягнення М.В. Рубана – видатного 

машиніста Слов’янського паровозного депо 

Рубан Микола Юрійович, менеджер  Департаменту корпоративної 

соціальної відповідальності АТ «Укрзалізниця» 

 

Секція 3. 

Зарубіжна регіоналістика 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 
https://join.skype.com/bZweIqlZ66jj  

 

Модератор  –  Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. Формування зарубіжної регіоналістики в ХVІІІ – ХІХ ст. 

Снагощенко Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка  

2. Зовнішньополітична стратегія США на Далекому Сході в ІІ пол. ХІХ 

ст. 

Жуков Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

3. Становище німецьких колоній в Океанії протягом Першої світової 

війни 

Головач Оксана Янівна, студентка магістратури ІІ року навчання 

навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

4. Історіографія американо-британських відносин в 1941-1945 рр. 

Ільченко Ярослав Олегович, студент магістратури ІІ року навчання 

навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

5. Умови та специфіка організації примусової праці іноземних робітники 

Східної  Європи у Третьому рейху 

Концур Микола, аспірант кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

 

 

https://join.skype.com/bZweIqlZ66jj


6. Военнопленные Второй мировой войны на территории Казахстана 

Аханов Анвар Кенжебаевич, преподаватель истории, Коммунальное 

государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№30», магистр исторического факультета КарГУ имени Е.А. Букетова 

(Казахстан) 

7. Из истории изучения китайского языка в Монголии 

Энебиш Томорбаатар (Enebish Tomorbaatar), преподаватель китайского 

языка, Ховдский государственный университет (г. Ховд, Монголия)  

8. О культурной дипломатии США в контексте «мягкой силы» 

Абалова Назгул Жоомартовна, доктор философии (Ph.D), и.о. доцента,  

кафедра Регионоведения и культурологии факультета Востоковедения 

и международных отношений, Кыргызский Государственный 

Университет имени Ишенаалы Арабаева  

9. Формирование экологического сознания населения в Кыргызстане 

Сасыкулов Тынай Жолдошбекович, преподаватель, кафедра 

Регионоведения и культурологии факультета Востоковедения и 

международных отношений, Кыргызский Государственный 

Университет имени Ишенаалы Арабаева  

10. Участие провластных политических партий в выборах в Жогорку 

Кенеш (парламент) Кыргызской республики-2020 

Кытыкенова Алина Толобековна, старший преподаватель, кафедра 

Регионоведения и культурологии факультета Востоковедения и 

международных отношений, Кыргызский Государственный 

Университет имени Ишенаалы Арабаева 

11. Внешняя политика современного Кыргызстана: общая 

характеристика и итоги развития 

Момошева Назира Керимбековна, кандидат исторических наук, доцент, 

факультет истории и регионоведения, Кыргызский Национальный 

университет им. Ж. Баласагына 

12. Кыргызстан. Осень-2020: надежды, разочарования, перспективы 

Высоцкая Мария Михайловна, кандидат философских наук, 

и.о. доцента, кафедра Регионоведения и культурологии факультета 

Востоковедения и международных отношений, Кыргызский 

Государственный Университет имени Ишенаалы Арабаева 

13. Ишеналы Арабаев: государственный деятель и просветитель 

Молдокулова Динара Торокелдиевна, кандидат исторических наук, 

и.о. доцента, кафедра Регионоведения и культурологии факультета 

Востоковедения и международных отношений, Кыргызский 

Государственный Университет имени Ишенаалы Арабаева  

 
 

 

 

 

 



Секція 4.  

Освіта, культура, література і мистецтво: регіональний вимір 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://join.skype.com/pgCOXGKf7vwL  

 

Модератор – Муратова Ольга Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри української філології, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. Творці романсу «Дивлюсь я на небо»: Михайло Петренко та Владислав 

Заремба 

Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор, 

Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Романько Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Донбаський державний педагогічний університет, голова Донецької 

обласної організації Національної спілки краєзнавців 

2. Освітня сфера м. Артемівська в повоєнну добу: основні тенденції 

розвитку 

Рибалка Поліна, здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

3. Альтернативна історія Донбасу очима сучасного письменника з 

Донеччини Олексія Чупи (на матеріалі роману «Бомжі Донбасу») 

Муратова Ольга Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

української філології, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

4. Бахмутський край у дослідженнях О. П. Оглобліна 

Руденко Дмитро, здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

5. Мовне питання в публіцистичній спадщині Олекси Тихого 

Голубцова Олена, здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

6. Емма Андієвська – «”шахтьорка” з українською душею» 

Муратова Анастасія, здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

7. Традиції краєзнавства та пам’яткознавства в  Сумському державному 

педагогічному університеті імені А.С. Макаренка 

Бугрій Володимир Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри історії України ННІ історії та філософії Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка  

https://join.skype.com/pgCOXGKf7vwL


8. Історичні образи у вокальному мистецтві як засіб пізнання 

історичного минулого Сумщини у виконавській практиці вокаліста 

Крамська Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного 

навчання Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка 

9. Выбор профессии: однозначное решение или непрерывный процесс? 

Рысалиева Зайнура Толгоновна, кандидат философских наук, 

и.о.доцента, кафедра Регионоведения и культурологии факультета 

Востоковедения и международных отношений Кыргызского 

Государственного Университета имени Ишенаалы Арабаева  

10. Навчання історії України студентської молоді в умовах проведення 

польових військово-патріотичних таборів 

Вовк Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, доцент, 

в.о. завідувача кафедри історії України Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

11. Трансформація роботи музеїв в умовах пандемії covid-19 

Романуха Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри туризму та країнознавства, Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

12. Історичні віхи становлення памʼяткоохоронної справи в Україні 

Аносова Валерія Сергіївна, кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри історії та археології, Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира Даля 

13. Історія впровадження інформаційних технологій в освіті України 

Єфімов Дмитро Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки та методики викладання Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

Секція 5. 

Історія повсякденності: локальні акценти 

 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 
https://join.skype.com/a9KyttcOsNgJ 

 

Модератор – Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, 

професор, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського 

інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

 

 

https://join.skype.com/a9KyttcOsNgJ


1. Українці Східної Слобожанщини в другій половині ХVII – на початку 

ХХ ст. 

Подрєз Юлія Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент, директор 

навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка 

2. Повсякденне життя населення міст Правобережної України 

напередодні Першої світової війни 

Ярош Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка 

3. Соціально-побутові умови життя болгарського населення України у 20-

30-ті рр. ХХ ст. 

Турков Володимир Вікторович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

4. Спогади письменника Г. Костюка про окупацію Слов’янська у 1941-

1943 рр.: темпоральний вимір пам'яті 

Івлєв Кирило Олександрович, здобувач вищої освіти, Харьківський 

національний університет ім. В.Н. Каразіна 

5. Відбудова промисловості Сумщини в 1943-1953 рр. 

Лисянська Дар’я Сергіївна, здобувач вищої освіти навчально-наукового 

інституту історії, права та міжнародних відносин, Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

6. Образ робітника по оргнабору періоду післявоєнної відбудови УРСР 

Касьянова Наталія Миколаїна, кандидат історичних наук, вільна 

дослідниця 

7. Реалізація туристичного потенціалу Сумщини в повсякденності краю 

Моцак Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, Інститут історії 

та філософії Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка  

8. Постать С. Бандери як подразник публічного простору Донеччини 

Теміров Богдан Юрійович, аспірант Донецького національного 

університету імені Василя Стуса 

9. Усна історія як джерело дослідження еміграційних процесів на 

території Західної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ 

століття 

Петухов Данило Олександрович, здобувач вищої освіти, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

 

 

 

 



Секція 6. 

Історія як засіб гібридних загроз 

Проект Еразмус+ «Академічна протидія гібридним загрозам» 

 

 

 
Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://join.skype.com/gry04JXMmimL  

 

Модератор – Докашенко Віктор Миколайович,  доктор історичних наук, 

професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. Історичні витоки гібридних загроз (на матеріалах опіумних війн ХІХ 

ст.)  

Аксюк Микита Борисович, учитель історії, здобувач вищої освіти, 

Горлівський інститут іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

2. «Невизнані» республіки як інструмент гібридних впливів 

Докашенко Віктор  Миколайович, доктор історичних наук, професор, 

Горлівський інститут іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

3. Чорнобильська катастрофа в сучасному кінематографі: проблема 

авторських потрактувань 

Комаров Сергій Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, 

Горлівський інститут іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

4. Особливості діяльності періодичних видань Східної України на 

початку ХХ століття 

Михтуненко Вікторія Вікторівна, кандидат історичних наук, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

5. Спогади українських дисидентів як джерело з дослідження радянської 

русифікації Донбасу 

Малярчук Наталя Григорівна, кандидат історичних наук, доцент, 

Сібілевич Анна Юріївна, здобувач вищої освіти, Донецький державний 

університет управління (м. Маріуполь) 

6. Археологічні пам’ятки Сумщини та їх значення для вивчення історії 

регіону 

https://join.skype.com/gry04JXMmimL


Михайличенко Олег Володимирович, доктор педагогічних наук, 

професор, Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка  

7. «Стара» технічна інтелігенція Донбасу в умовах більшовицького 

режиму початку 1920-х рр.: просопографічний аналіз 

Кузіна Ксенія Володимирівна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, Інститут історії України НАН України 

8. Історичний образ м. Бахмут у російсько-українському інформаційному 

протистоянні  

Мєлєкєсцев Кирило Ігорович, кандидат історичних наук, старший           

викладач, Донецький  національний університет імені Василя Стуса 

9. К вопросу о современной историографии Пакта Молотова-

Риббентропа 

Кашкараева Чинара Кайбулдаевна, старший преподаватель кафедры 

международных отношений,  Кыргызско-Российский Славянский 

университет (Киргизия) 

 

 

Секція 7. 

Медіаграмотність: сучасні регіональні виклики 

Проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

https://join.skype.com/engezSlbpJnt 

 

Модератор – Волвенко Наталія Миколаївна, кандидат політичних наук,                        

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

1. Історичне джерело як об’єкт інструменталізації 

Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський 

інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

https://join.skype.com/engezSlbpJnt


Стоцька Юлія Сергіївна, здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

2. Критичне мислення як основа медіаграмотності 

Концур Вікторія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Астахов Олексій Сергійович, здобувач вищої освіти, Горлівський 

інститут іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

3. Шкільний музей – фактор формування національної ідентичності 

Странадко Наталія Анатоліївна, магістр історії, вчитель,   

Дробишевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лиманської міської 

ради Донецької області 

Ландік Анна Олександрівна, здобувач вищої освіти, Горлівський 

інститут іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

4. Українське козацтво в призмі історії Бахмутського краю 

Торотухіна Аліса Олегівна, магістр історії, вчитель,  Часовоярська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Бахмутської районної ради 

Донецької області 

Мішунін Михайло Андрійович, здобувач вищої освіти, Горлівський 

інститут іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

5. Події 1919 р. в Донецькому регіоні в оцінках вітчизняних та зарубіжних 

дослідників 

Васильєва Марина Анатоліївна, магістр історії, викладач комунального 

закладу «Бахмутський медичний фаховий коледж» 

Валєй Поліна Сергіївна,  здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

6. До питання типологізації подій  2014–2016 років на сході України 

Колеснікова Юлія Віталіївна, магістр історії, вчитель,  заклад загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів № 16 Військово-цивільної адміністрації 

м. Торецьк  

Полянська Альона Сергіївна, здобувач вищої освіти, Горлівський 

інститут іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

7. Особливості викладання курсу «Теорія і методика громадянської 

освіти» в ЗВО Донеччини 

Волвенко Наталія Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри вітчизняної та зарубіжної історії, Горлівський інститут 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Іванова Юлія Романівна, здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 



8. ЗМІ Донеччини як засіб формування медіаграмотності: історія та 

сучасність 

Піскун Вікторія Олександрівна, викладач кафедри української 

філології, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 

Калина Тетяна Сергіївна, здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

9. Регіональні особливості формування цифрової компетентності 

майбутніх вчителів історії 

Корольов В’ячеслав Валерійович, викладач кафедри вітчизняної та 

зарубіжної історії, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

Власов Назар Петрович,  здобувач вищої освіти, Горлівський інститут 

іноземних мов ДНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

10. Використання медіаосвітніх технологій у процесі вивчення 

студентами курсу «Історія рідного краю (на прикладі історії Сумщини) 

Авхутська Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

 

Підсумкове пленарне засідання 

Приєднатися до засідання можна за посиланням: 

meet.google.com/qhd-cjzk-oab · 

Модератор – Докашенко Галина Петрівна 


