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 У збірнику опубліковано доповіді і тези виступів, що були представлені 
учасниками V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культурно-історична 
спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження» (ЧДТУ, 20 – 
21 жовтня 2022 р.). 

Для науковців, викладачів, вчителів, здобувачів вищої освіти, краєзнавців, 
музейників та усіх, хто цікавиться культурно-історичною спадщиною України.  
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Тексти у збірнику опубліковані на основі матеріалів, наданих авторами, які 
несуть повну відповідальність за зміст своїх публікацій, точність і коректність 
посилань. Збережено стилістику оригіналів. Висловлені думки не обов’язково 
співпадають з позицією організаторів конференції. 
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