
РЕГЛАМЕНТ: 
початок конференції – 10.00 
виступи – 10 хв. 
мови конференції: українська, російська 

 
ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
11 червня (Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, Державний архів 
Миколаївської області) 
 
0900 – 1000  

Реєстрація учасників конференції (НПБ м. Миколаєва, 
вул. Адміральська, 31) 

1000–1300  
Пленарне засідання (НПБ м. Миколаєва, вул. Адміральська, 31) 

1300–1400  
Обідня перерва 

1400–1700 
Робота секцій (НПБ м. Миколаєва, вул. Адміральська, 31;  

 ДАМО, вул. Московська, 1) 
1700–1730  

Перерва 
1730–2000 

Літературно-музичний вечір 
 
12 червня (Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва) 
 
1000–1130  

Пленарне засідання 
1130–1200 

Прийняття рішень та звернень конференції 
1200–1300  

Екскурсія до Миколаївського музею суднобудування та флоту 
 

 
Гімн України виконує Народний ансамбль народної пісні «Зорецвіт» 

Миколаївського коледжу культури і мистецтв 
(художній керівник – Надія Жадик) 

 
У відкритті конференції беруть участь 

Народний оркестр народних інструментів «Південна рапсодія» 
Миколаївського коледжу культури і мистецтв 

(художній керівник – Ольга Комінарець) 
 

Під час роботи конференції відбудуться презентації виставки 
„ Літературна Миколаївщина” та кінофільму про Центральний державний 

архів-музей літератури і мистецтва України 
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Відкриття 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 
11 червня 

(Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, вул. Адміральська, 31) 
 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
Меріков Вадим Іванович, голова Миколаївської обласної державної 
адміністрації 
 
Кремінь Тарас Дмитрович, кандидат філологічних наук, народний депутат 
України 
 
Баранова Тетяна Іванівна, голова Державної архівної служби України 
 
Левчук Володимир Володимирович, кандидат історичних наук, директор 
Державного архіву Одеської області 
 
Деркач Ганна Іллівна, начальник управління освіти виконкому Миколаївської 
міської ради 
 
 

 
Пленарне засідання 

 

Модератор пленарного засідання – Картузов Костянтин Миколайович, 
заступник директора Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, член 
редакційної колегії Інтернет-журналу «Миколаїв літературний» 
 
Кремінь Дмитро Дмитрович, лауреат Державної премії України імені 
Т. Г. Шевченка, голова Миколаївського обласного відділення Національної 
спілки письменників України, член редакційної колегії Інтернет-журналу 
«Миколаїв літературний» 
«Скарби пiвденного степу» 
 
Христенко Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, 
заступник головного редактора Інтернет-журналу «Миколаїв літературний» 
«Основные направления деятельности по сохранению культурного наследия 
николаевских литераторов» 
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Чижова Олена Валеріївна, директор Центрального державного архіву – музею 
літератури і мистецтв України (Київ) 
«Діалоги з минулим з поглядом у майбутнє» 
 
Роскіна Тетяна Iванівна, директор Науково-педагогічної бібліотеки 
м. Миколаєва, Голова Правління Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, 
заступник головного редактора Інтернет-журналу «Миколаїв літературний» 
«Организация виртуального доступа к литературному наследию николаевских 
писателей» 
 
Левченко Лариса Леонідівна, доктор історичних наук, директор Державного 
архіву Миколаївської області 
«Архіви як інститути національної пам'яті та перспективи їх діяльності по 
збереженню культурно-історичної спадщини (на прикладі Державного архіву 
Миколаївської області)» 
 
Білоусова Лілія Григорівна, кандидат історичних наук, заступник директора 
Державного архіву Одеської області (Одеса) 
«Літературна спадщина у фондах особового походження Державного архіву 
Одеської області» 
 
Пронкевич Олександр Вікторович, доктор філологічних наук, професор 
Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв) 
Остапчук Тетяна Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент 
Чорноморського державного університету імені Петра Могили (Миколаїв) 
«Концепція збереження і поширення творчого доробку письменників і 
літературознавців Миколаївщини» 
 
Гудим Ірина Олександрівна, директор видавництва Ірини Гудим 
«Деятельность издательств города Николаева по сохранению и популяризации 
культурного наследия николаевских литераторов» 
 
Константюк Ірина Вікторівна, викладач Університету Манітоби (Вінніпег, 
Канада) 
«Ресурсне забезпечення української мови в Канаді. Дистанційне викладання 
української мови» 

 
 

Обідня перерва 
13.00 – 14.00 
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Робота секцій 
14.00-17.00 

 
 

Архівна секція 
(Державний архів Миколаївської області, вул. Московська, 1) 

 
Модератор секції – Левченко Лариса Леонідівна, доктор історичних наук, 
директор Державного архіву Миколаївської області 
 
Малярчук Тамара Миколаївна, заступник директора – головний зберігач 
фондів Центрального державного архіву – музею літератури і мистецтва 
України (Київ) 
«Формування Національного архівного фонду документами особового 
походження від діячів літератури та мистецтва на сучасному етапі (з досвіду 
роботи ЦДАМЛМ України)» 
 
Матяш Ірина Борисівна, доктор історичних наук, професор, Інститут історії 
України Національної академії наук України, Відділ історії міжнародних 
зв’язків і зовнішньої політики України, провідний науковий співробітник; 
професор кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної 
академії України (Київ) 
«Євген Слабченко як журналіст і літератор (за матеріалами зарубіжних 
архівів)» 
 
Берковський Владислав Георгійович, кандидат історичних наук, директор 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки (Київ) 
«Збереження історико-культурної спадщини діячів культури і мистецтва 
української діаспори: з досвіду роботи Центрального державного архіву 
зарубіжної україніки» 
 
Левчук Володимир Володимирович, кандидат історичних наук, директор 
Державного архіву Одеської області (Одеса) 
«З досвіду роботи громадської організації «Спілка митців «Берег Овідія»» 
 
Алєксєєнко Олена Степанівна, завідуюча сектору зберігання друкованих 
видань відділу забезпечення збереженості документів Центрального 
державного архіву – музею літератури і мистецтва України (Київ) 
«Письменники України, життя чи творчість яких пов’язані з Миколаївщиною. 
З фондів ЦДАМЛМ України» 
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Рачковська Олена Зіновіївна, начальник відділу формування НАФ та 
діловодства Центрального державного архіву – музею літератури і мистецтва 
України (Київ) 
«Робота з документами особового походження як складової архівних фондів в 
Центральному державному архіві – музеї літератури і мистецтва України» 
 
Горбуров Євген Григорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського, член колегії Державного архіву Миколаївської області 
(Миколаїв) 
«Форми та методи роботи архівних, музейних установ та бібліотечних 
закладів щодо збереження краєзнавчих матеріалів та документів, пов’язаних з 
важливими історичними подіями в області та відомими людьми 
Миколаївщини» 
 
Cапожников Ігор Вікторович, доктор історичних наук, Інститут археології 
Національної академії наук України (Одеса) 
«Андре-Жозеф де Лафiтт-Клаве в Очакові у 1784 та 1887 роках: матеріали 
для історичного роману» 
 
Щукин Володимир Володимирович, кандидат історичних наук, завідувач 
кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права 
Національного університету «Одеська юридична академія» (Миколаїв) 
«Загадочный Нениколаевец» 
 
Церковна Ольга Леонідівна, головний науковий співробітник Державного 
архіву Одеської області (Одеса) 
«Літературне життя Одеси у відображенні матеріалів фонду Одеського 
комітету іноземної цензури 1868-1917» 
 
Березін Сергій Євгенійович, головний науковий співробітник Державного 
архіву Одеської області (Одеса) 
«Літературно-публіцистична спадщина антикознавців Рішельєвського ліцею 
та Новоросійського університету (XIX – поч. ХХ ст.)» 
 
Штепко Олена Юріївна, начальник відділу науково-довідкового апарату 
Державного архіву Одеської області (Одеса) 
«Матеріали з історії Одеського літературного музею в документах особового 
фонду Микити Олексійовича Бригіна» 
 
Герасимова Світлана Миколаївна, головний науковий співробітник 
Державного архіву Одеської області (Одеса) 
«Документи Державного архіву Одеської області як джерело вивчення 
літературної та просвітницької діяльності в Одесі (XIX – поч. ХХ ст.)»  
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Чернявський Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, заступник 
директора з наукової роботи Миколаївського обласного краєзнавчого музею 
(Миколаїв) 
«Музейні фонди як перспективна база літературознавчих досліджень» 
 
Мельник Марина Олександрівна, начальник відділу інформації та 
використання документів Державного архіву Миколаївської області (Миколаїв) 
«В.Ф.Високов – актор, режисер, видатний діяч культури і сценічного 
мистецтва» 
 
Серединський Олександр Валентинович, кандидат історичних наук, 
заступник начальника відділу інформації та використання Державного архіву 
Миколаївської області (Миколаїв) 
«До 175 річчя з дня народження Марка Лукича Кропивницького» 
 
Макарчук Сергій Сергійович, кандидат історичних наук, керівник Обласний 
центр пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності; доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Відокремленого підрозділу 
«Миколаївська філія Київського національного університету культури і 
мистецтв» (Миколаїв)  
«Джерелознавчий аналіз архівно-слідчих справ репресованих миколаївських 
літераторів періоду 1920-1930-х років» 
 
 
У роботі секції та дискусіях беруть участь представники миколаївських 

літературних об’єднань, викладачі та студенти ВНЗ 
 
 

Підведення підсумків роботи секції 
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Бібліотечна секція 
(Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, вул. Адміральська, 31) 

 

Модератор секції – Картузов Костянтин Миколайович, заступник директора 
Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, член редакційної колегії 
Інтернет-журналу «Миколаїв літературний» 

Христенко Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент, 
заместитель главного редактора Интернет-журнала "Николаев литературный" 
(Москва) 
«Роль и участие Интернет-журнала «Николаев литературный» в сохранении 
культурного наследия николаевских литераторов» 

 
Картузов Костянтин Миколайович, заступник директора Науково-
педагогічної бібліотеки м. Миколаєва 
«Збереження літературної спадщини через створення корпоративних 
бібліотечних ресурсів» 
 
Жайворонок Тетяна Анатоліївна, директор Миколаївської обласної 
бібліотеки для дітей імені В.О. Лягіна (Миколаїв)  
«Літературне краєзнавство як джерело естетичної і етичної освіти читачів в 
дитячій бібліотеці» 
 
Морква Наталія Борисівна, завідуюча відділом обслуговування користувачів 
Центральної міської бібліотеки імені М.Л. Кропивницького (Миколаїв) 
«Виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга» - ефективна модель 
бібліотечної діяльності з популяризації літературного краєзнавства» 
 
Сергеева Елена Валентиновна, Центральная городская библиотека имени 
М.Л. Кропивницкого ЦБС для взрослых (Николаев) 
«Информационные ресурсы литературного краеведения Центральной 
городской библиотеки имени М.Л. Кропивницкого: формирование и 
использование»  
 
Серебрякова Тетяна Василівна, завідуюча відділом документів і наукових 
пошуків з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені О. Гмирьова (Миколаїв) 
«Досвід Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова з популяризації творчої спадщини 
місцевих літераторів» 

 
Шамрай-Яблонська Наталія Анатоліївна, Центральна бібліотека імені 
М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва 
«Бібліотечний літературний музей як засіб формування культурного простору 
міста» 
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Гич Галина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовно-
літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (Миколаїв) 
«Сьогодні – книга, завтра – доля: проблема залучення дітей та підлітків до 
читання творів миколаївських письменників та поетів» 
 
Трегуб Лариса Миколаївна, заступник директора з організації бібліотечно-
інформаційного сервісу Миколаївської обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені О. Гмирьова 
«Творча спадщина видатних вітчизняних класиків літератури XIX - поч. XX ст. 
у фонді рідкісних і цінних видань Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова» 
 
Бородіна Галина Григорівна, кандидат історичних наук, доцент, 
Відокремлений підрозділ «Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв» (Миколаїв) 
 «Документи Державного архіву Миколаївської області як джерело вивчення 
історії бібліотечної справи» 
 
Сидоренко Алла Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
документознавства та інформаційних систем Відокремленого підрозділу 
«Миколаївська філія Київського національного університету культури і 
мистецтв» (Миколаїв) 
«Збереження культурно-історичної спадщини як проблема 
бібліотекознавства» 
 
Сидоренко Тетяна Валеріївна, магістр книгознавства та видавничої 
діяльності, викладач кафедри документознавства та інформаційних систем, 
Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв» (Миколаїв)  
«Бібліотеки Миколаєва – репрезентанти літературно-історичної спадщини 
регіону» 
 
 

Підведення підсумків роботи секції 
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Секція Поезії 
(Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, вул. Адміральська, 31) 

 
Модератори секції: 

Кремінь Дмитро Дмитрович, лауреат Державної премії України імені 
Т. Г. Шевченка, голова Миколаївського обласного відділення НСПУ; 

Качурін В’ячеслав Тимофійович, голова Миколаївського відділення 
Спілки письменників Росії 
 
Качурін Вячеслав Тимофеевич, поэт, лауреат премии имени Н Ушакова, 
главный редактор Интернет-журнала «Николаев литературный» (Николаев) 
«Антология николаевской поэзии» 

Мирошниченко Евгений Григорьевич, кандидат филологических наук, 
доцент, член редколлегии регионального литературно-художественного 
журнала «Соборная улица», член Союза писателей России (Николаев) 
«Литературная регионалистика. Проблемы издания литературы о Северном 
Причерноморье» 
 
Маляров Анатолий Андреевич, прозаик, драматург, член Союза писателей 
Украины (Николаев) 
«Эмиль Январёв - ведущий поэт Николаевщины 60-90 годов ХХ столетия» 
 
Іванов Олександр Кузьмич, професор кафедри музичного мистецтва 
Миколаївської філії Київського національного університету культури і 
мистецтв, заслужений працівник культури України, лауреат премій імені 
Ю. Яновського та імені М. Аркаса (Миколаїв)  
«Поезія і авторська пісня» 
 
Борко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, завідуюча кафедри 
документознавства та інформаційних систем Відокремленого підрозділу 
«Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 
(Миколаїв)   
«Домінантні аспекти творчості М. Вінграновського в оцінці критики» 
 
Щедрова Надежда Спиридоновна, поэт, член Союза писателей России 
(Николаев) 
«Николаевские писатели детям. Обзор поэзии для детей и юношества» 
 
Торхов Олексій Валентинович, голова правління Миколаївської обласної  
організації Всеукраїнського творчого союзу «Конгрес літераторів України» 
«Практические аспекты формирования архива творческого наследия 
николаевских авторов (на основании личного опыта)» 

 
Підведення підсумків роботи секції 
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Секція Прози 
(Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, вул. Адміральська, 31) 

 
Модератори секції: 

Роскіна Тетяна Iванівна, директор Науково-педагогічної бібліотеки 
м. Миколаєва, Голова Правління Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, 
заступник головного редактора Інтернет-журналу «Миколаїв літературний»; 

Шуляр Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України 
 
Гладышев Владимир Владимирович, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой славянской филологии Николаевского 
национального университета имени В. Сухомлинского (Николаев) 
«Литературное наследие и литературное наследие?» 
 
Вербец Альберт Васильевич, актёр, режиссёр, драматург, заслуженный артист 
Украины, член Союзов писателей Украины и России (Николаев)  
«Драматургия - связующее звено искусства театра и литературного 
творчества на примере николаевской драматургической школы» 
 
Береза Інна Юхимівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української філології, теорії та історії літератури Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили (Миколаїв) 
«Заходи з тематики краєзнавства Миколаївщини і патріотичне виховання 
студентів» 
 
Стариков Илья Моисеевич, почетный доктор НАПН Украины, профессор 
кафедры психологии Николаевского национального университета имени 
В.А. Сухомлинского (Николаев) 
«Историко-психологические новеллы, как жанр художественной литературы» 
 
Іванов Олександр Кузьмич, професор кафедри музичного мистецтва 
Миколаївської філії Київського національного університету культури і 
мистецтв, заслужений працівник культури України, лауреат премій імені 
Ю. Яновського та імені М. Аркаса (Миколаїв) 
«На шляху пізнання південно-українського фольклору. (Науково-дослідницькі 
здобутки Макаренка О.П.)» 
 
Кравченко Микола Антонович, художній керівник Миколаївського 
академічного художнього російського драматичного театру, заслужений діяч 
мистецтв України та Росії (Миколаїв) 
«Невербальні знакові системи театру, або семіотична модель осягнення 
театрального простору» 
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Марущак Вiра Іванiвна, член Національної спілки письменників України, 
бібліотекар Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (Миколаїв) 
«Розвиток дитячої літератури, досвід роботи письменника» 
 
Руссова Владлена Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української філології, теорії та історії літератури Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили (Миколаїв) 
«Спецкурс «Літературне краєзнавство» в системі підготовки філолога» 
 
Топоров Игорь Германович, литератор, краевед, популяризатор творчества 
николаевского писателя и просветителя А. М. Топорова (Николаев) 
«Адриан Топоров. Первый и единственный в мире. К опыту крестьянской 
критики произведений мировой литературы» 
 
 
Шуляр Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України 
(Миколаїв)  
«Стратегії і тактики популяризації творчої спадщини миколаївських 
літераторів» 
 
Марцінковський Ігор Богданович, кандидат медичних наук, доцент 
Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова (Миколаїв) 
«Історія видання у Миколаєві першого українського прозового твору та першого 
лексикографічного словника мови поезії Т. Шевченка» 
 

 
Підведення підсумків роботи секції 
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12 червня 
(Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва, вул. Адміральська, 31) 

 
 

1000–1130  
Пленарне засідання 

 
1130–1200 

Прийняття резолюцій і звернень конференції 
 
1200–1300  

Екскурсія до Миколаївського музею суднобудування і флоту 
 

Завершення роботи конференції, 
від’ їзд учасників 


