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Програма  

1. Відкриття 
Ботушанська Ольга Федорівна, генеральний директор ОННБ, заслужений 
працівник культури України 
 
2. Вітальне слово 
Різникова Ярослава Олексіївна, начальник відділу культури, мистецтв, 
національностей та релігій управління культури, національностей, релігій та 
охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної 
адміністрації; 
Санак Юрій Миколайович, начальник відділу по роботі з бібліотеками 
департаменту культури та туризму Одеської міської ради 
 
3. Революційна доба в Україні 1917 – 1921 рр. в контексті сучасних реалій 
Кушнір В’ячеслав Григорович, голова правління Одеської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України, декан історичного факультету 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор історичних 
наук, професор, заслужений працівник освіти України 
 
4. Одеські сторінки Української революції 1917 – 1921 рр. 
Вінцковський Тарас Степанович, доктор історичних наук, професор кафедри  
історії України історичного факультету Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова 

 
     5. За волю, за державу! Українські військові формування доби Української        

революції 1917 – 1921 рр. 
Боган Сергій Михайлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри правових 
дисциплін Одеської філії Міжрегіональної академії управління персоналом, 
старший науковий співробітник Одеського історико-краєзнавчого музею 



6. Національна культура та самосвідомість (ідентифікація) – джерело  
національних змагань 1917 – 1921 рр.  
Петрова Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
археології та етнології України, заступник декана історичного факультету 
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з наукової та виховної 
роботи, секретар Одеської обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України 
 
7. Революційне піднесення в українській літературі часів визвольних змагань 
1917 – 1923 рр. 
Ананченко Тетяна Петрівна, культуролог, член Національної спілки журналістів 
України 
 
8. Поняття і термін «революції» у сучасній комунікації 
Павлова Ольга Сергіївна, доцент кафедри політології, соціології та соціальних 
комунікацій Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова 
 
9. Визначні історичні події у світогляді підлітків 
Топоренко Оксана Сергіївна, педагог-організатор Одеської загальноосвітньої 
школи № 37 
 
10. Історія України очима художників Одещини 
Прокопенко Микола Миколайович, живописець, графік, народний художник 
України, член Національної спілки художників України та Національної спілки 
театральних діячів України; 
Дем’янишина Лариса Семенівна, художник, член Національної спілки художників 
України, голова відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені          
Т.Г. Шевченка в м. Южному; 
Гоманюк Віктор Миколайович, художник, член Національної спілки художників 
України, старший викладач відділу художнього оформлення Одеського 
художнього училища імені М.Б. Грекова; 
Пасічна Зоя Сергіївна, художник, заслужений майстер народної творчості 
України, член Національної спілки художників України та Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України; 
Триколенко Олексій Іванович, художник-аматор;  
Маслова Тетяна Миколаївна, художник, графік, викладач художньо-графічного 
факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К.Д. Ушинського, член Національної спілки художників України. 
 
11. Бібліографічний огляд книжково-мистецької виставки «На щаблях 
державотворення: до 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 рр.» 
Кухарук Тамара Миколаївна, завідувач відділу зв’язків з громадськістю і реклами 
Одеської національної наукової бібліотеки 
 
Відповідальна та ведуча заходу – Кухарук Т.М., завідувач ВЗГіР ОННБ  
Контактний телефон: 718-53-39. 


