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Вітальне слово від організаторів 

12-00 ― 12-45  

Білокінь Валерій Васильович ― голова Мачухівської об’єднаної територіальної громади. 

Олефіренко Андрій Миколайович ― заступник голови районної ради Полтавського району.  

Пуголовок Юрій Олександрович ― кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник ДП НДЦ «ОАСУ» Інституту археології НАН України, старший науковий 

співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 

провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства, 

заступник голови Правління ВГО «Спілка археологів України».  

 

Луговий Роман Сергійович ― асистент кафедри Історії України Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка  
 

 

Пленарне засідання 

13-00 ― 13-45 

 

«Історія археологічних досліджень на території Мачуського краю»  

 

Гейко Анатолій Володимирович ― кандидат історичних наук., завідувач відділу Інституту 

керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, провідний науковий 

співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства, директор 

Мачухівського краєзнавчого музею (с. Мачухи).  

 

«Деякі підсумки охоронних археологічних досліджень на Полтавщині у 2021 році» 

Пуголовок Юрій Олександрович ― кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник ДП НДЦ «ОАСУ» Інституту археології НАН України, старший науковий 

співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, 

провідний науковий співробітник Національного музею-заповідника українського гончарства, 

заступник голови Правління ВГО «Спілка археологів України» (м. Полтава).  

 

Доповіді учасників семінару 

14-00 ― 17-30 

 

«Охорона пам'яток археології на Полтавщині початку ХХІ століття: досвід та 

роздуми». 

Щербань Анатолій Миколайович ― доктор культурології, кандидат історичних наук, 

завідувач кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства Харківської державної академії 

культури (м. Харків).  

 

«Археологічні дослідження сотенних міст 17-18 ст. Гетьманщини: особливості та 

перспективи (на прикладі містечка Балаклія)» 

Коваленко Оксана Валентинівна ― кандидат історичних наук, доцент, науковий співробітник 

Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, завсектором 

Національного музею-заповідника українського гончарства (м. Полтава). 

 



«Проблеми охорони пам'яток археології в межах історичної частини Лубен в умовах 

щільної приватної забудови» 

Верещака Віктор Михайлович ― директор Лубенського краєзнавчого музею імені Гната 

Стелецького (м. Лубни). 

 

«Археологічні дослідження Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка в Полтавському районі» 

Луговий Роман Сергійович ― асистент кафедри Історії України Полтавського національного 

педагогічного університету ім. В.Г. Короленка (м. Полтава). 
 

«Можливості міждисциплінарних досліджень сировинної бази гончарства античної 

доби» 

Котенко Вікторія Володимирівна ― кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник Інституту археології НАН України (м. Київ). 

 

«Результати досліджень похованих ґрунтів в межах поселень пізньозалізного віку» 

Кушнір Анатолій Степанович ― кандидат географічних наук, науковий співробітник сектору 

палеогеографії Інституту географії НАН України (м. Київ). 
 

«Ботанічні розвідки археологічних пам'яток для інтродукції та подальшої репатріації 

цінних об'єктів природної флори» 

Бондарчук Олександр Петрович ― кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу 

культурної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ). 

 

«Михайликівський курган епохи бронзи та дискусія щодо курганних насипів в українській 

радянській археології 1970-80-х рр.» 

Лугова Любов Миколаївна ― старший науковий співробітник відділу фондів Полтавського 

краєзнавчого музею імені В. Г. Кричевського (м. Полтава). 

 

«Специфіка роботи по підготовці учнівських робіт Малої академії наук на археологічну 

тематику» 

Московченко Ніна Олександрівна ― заступник директора КЗ Полтавський міський ліцей №1 

імені І.П. Котляревського (м. Полтава). 

 

«Особливості археологічного досліджень майданів та залишків селітроварницького 

виробництва на Полтавщині» 

Сапєгін Сергій Васильович ― вчитель КЗ Полтавський обласний науковий ліцей імені А.С. 

Макаренка Полтавської обласної ради, заслужений вчитель України (с. Ковалівка) 

 

«Розвідки в долині р. Полузір'я у 2021 році: попередні результати» 

Борщов Олександр ― студент ІІ курсу Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В.Г. Короленка (м. Полтава). 
 

«Пряслиця скіфського часу з Більського городища (за матеріалами П.Я. Гавриша)» 

Воронкіна Дар'я ― студентка ІІ курсу Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 
 

«Кам'яна ступка скіфського часу з Судіївки» 

Романенко Владислав ― студент ІІІ курсу Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В.Г. Короленка (м. Полтава) 

 
 



«Нумізматичні знахідки з розкопок у Полтаві 2019 року» 

Карпов В’ячеслав ― магістрант Полтавського національного педагогічного університету ім. 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 
 

«Комп’ютерні технології в охоронних археологічних дослідження» 

Бурчак Костянтин ― студент ІІІ курсу Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В.Г. Короленка (м. Полтава). 

 

«Особливості фотофіксації археологічних знахідок» 

Баранець Петро ― лаборант Полтавської археологічної експедиції ДП НДЦ «ОАСУ» 

Інституту археології НАН України (м. Полтава) 

 

«Дослідження епіграфічних пам'яток некрополю Свято-Духівської церкви в с. 

Михайлики» 

Шейко Денис ― студент ІІ курсу Полтавського національного педагогічного університету ім. 

В.Г. Короленка (м. Полтава). 

 

 

 

 

 

 

Підбиття підсумків роботи семінару 

18-00 ― 18-30 

 


