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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ  

 САМОЙЛЕНКО Олександр Григорович  – ректор Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент, голова оргкомітету.  

  

РОЖОК  Володимир Іванович – академік, народний артист України, професор, завідувач 
кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, доктор мистецтвознавства, професор, заступник голови оргкомітету. 

  

БОЙКО Олександр Дмитрович - проректор з навчальної роботи Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, доктор політичних наук, професор. 

  

САМОЙЛЕНКО Григорій Васильович - професор, заслужений діяч освіти й науки України, 
завідувач кафедри слов’янської літератури, компаративістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, доктор філологічних наук, професор. 

  

ГУСЕЙНОВА Лариса Василівна – декан факультету культури і мистецтв ім.. О. 
Ростовського, доцент кафедри інструментально-виконавської підготовки  Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, доцент 

  

 ШУМСЬКИЙ Микола Олександрович – народний артист України, завідувач кафедри 
інструментально-виконавської підготовки  Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, професор.  



  

КОСТЕНКО Людмила Василівна – заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач 
кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя., кандидат педагогічних наук, професор. 

  

КАВУННИК Олена Анатоліївна – доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат мистецтвознавства, 
доцент, модератор конференції 

  

ЛЯШЕНКО Тетяна Валеріївна – доцент кафедри інструментально-вико-навської 
майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат 
мистецтвознавства, доцент, модератор конференції. 

 ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 САМОЙЛЕНКО Олександр Григорович  – ректор Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, кандидат історичних наук, доцент, голова оргкомітету.  

  

ГИРИЧ Ігор Борисович  –  доктор історичних наук, завідувач відділом історичної 
регіоналістики Інституту української археографії, джерелознавства імені М. С. 
Грушевського  Національної академії наук України scaip –зв’язок 

  

ШКУРКО Микола Пантелійович  –  директор Благодійного фонду «Ніжен» 

 

КОПИЦЯ Наталія Миколаївна - депутат обласної Ради Чернігівської ОДА, директор фірми 
іграшок «Копиця» м. Ніжин 

  

САМОЙЛЕНКО Григорій Васильович - професор, заслужений діяч освіти й науки України, 
завідувач кафедри слов’янської літератури, компаративістики Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, доктор філологічних наук, професор. 

 ДОПОВІДІ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

 1.     Ніжин як центр культури Лівобережної України в історії та сучасності  

Самойленко Григорій Васильович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор 
філологічних наук, професор,завідувач кафедри словінської філології, компаративістики 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.  

2.      Феномен соціо-локусу «Іржавець»  



Кузик Валентина Володимирівна, доктор філософії з мистецтва, кандидат 
мистецтвознавства, старший науковий співробітник відділу музикознавства Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.  

3.     Мала батьківщина як культурний концепт особистості  

Гусарчук Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії 
української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України ім. 
П. І. Чайковського, (Київ).  

4.     Церковна музика в контексті мистецького життя західно-української народної 
республіки (1918–1923) 

Кіндратюк Богдан Дмитрович, доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики 
музичного виховання і диригування Навчально-наукового інституту мистецтв, ДВНЗ 
"Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника ". Директор Центру 
дослідження дзвонарства.  м. Івано-Франківськ  

5.     Володимир Рожок і українська хорова культура на зламі ХХ-ХХІ століть: 
універсалізм творчої особистості  

Мартинюк Анатолій Кирилович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких 
дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет 
імені Григорія Сковороди»  

І Пленарна секція 

 Українська регіоналістика: суспільно-політичний, філософський контексти. 

   Проблеми регіональної політики в кризових умовах  

Барановський Фелікс Володимирович, доктор політичних наук, професор, завідувач 
кафедри політології, права та філософії Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя. 

  

Особливості становлення регіональної політики в Україні періоду Незалежності Дудка 
Лариса Олексіївна, кандидат історичних наук кафедри політології, права та філософії 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доцент.  

  

Передумови формування етнічної структури населення України: історичний контекст  

Страшко Євгенія Матвіївна 

  

Українська історична регіоналістика: становлення міждисциплінарного наукового 
напряму ХІХ ст. доц.. Кириленко С. О. 

Особливості становлення регіональної політики в Україні періоду Незалежності Дудка 
Лариса Олексіївна 



«“Шпигуноманія” на Ніжинщині в 1812 р.» 

Лейберов Олег Олексійович,  викладач кафедри історії України Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя. 

 


