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Проведення конференції стало можливим 
 завдяки фінансовій підтримці нашого щирого друга,  

Почесного громадянина Одеської області 
Сергія Рафаїловича Гриневецького 

 
також висловлюємо сердечну вдячність  

Директору ТОВ «Південний сенат» 
Ксандінову Н.Т. 

 
Директору ТОВ «ПЕТРЕЛ ПОРТ СОЛЮШН» 

Назарко В.М.  
 

колишнім випускникам «Водного» 
В’ячеславу Георгієву  

та  
Дмитру Плісюку  
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 

Руденко Сергій Васильович – ректор Одеського національного морського 
університету, доктор технічних наук, професор, академік ТАН України, голова 
оргкомітету; 
Немчук Олексій Олегович – проректор з наукової роботи Одеського 
національного морського університету, кандидат технічних наук, доцент; 
Михайлуца Микола Іванович – завідувач кафедри українознавства, історико-
правових та мовних дисциплін ОНМУ, доктор історичних наук, професор, 
заступник голови оргкомітету; 
Реєнт Олександр Петрович – член-кореспондент НАН України, заступник 
директора Інституту історії НАН України, доктор історичних наук, професор, 
голова Правління Національної спілки краєзнавців України; 
Лисенко Олександр Євгенович – завідувач відділу Інституту історії НАН 
України, доктор історичних наук, професор; 
Будеанке Космін (BUDEANCĂ Сosmin) – старший науковий співробітник, 
Інститут із розслідування злочинів комунізму і пам’яті румунської еміграції, 
Бухарест, Румунія Senior Researcher, IICMER. București, România, Ph.D.; 
Єнаке Джордже (ENACHE George) – професор кафедри історії, філософії і 
теології, Університет «Нижній Дунай»(Галац, Румунія), Universitatea «Dunărea 
de Jos» din Galaţi, România, Ph.D.; 
Левчук Володимир Володимирович – директор Державного архіву Одеської 
області; 
Молдован Сільвіу (MOLDOVAN Silviu) – директор виставок Національної 
ради із вивчення архівів спецслужб, Бухарест, Румунія [Consiliul Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității, București, România]; 
Петренку Анатоль (PETRENCU Anatol) – доктор історичних наук, професор, 
Державний університет Молдови, Кишинів, Республіка Молдова Universitatea 
de Stat din Moldova, Republica Moldova. 
Преда Раду (PREDA Radu) – професор, директор Інституту із розслідування 
злочинів комунізму і пам’яті румунської еміграції, Бухарест, Румунія Executive 
President, IICMER. România, Ph.D.;  
Тулуш Артур (TULUŞ Artur-Viorel) – завідувач кафедри історії, філософії і 
теології, Університет «Нижній Дунай»(Галац, Румунія), Universitatea «Dunărea 
de Jos» din Galaţi, România, Ph.D.; 
Тюрменко Ірина Іванівна – завідувач кафедри історії та документознавства 
Національного авіаційного університету (м. Київ), доктор історичних наук, 
професор. 
 
Редактор-укладач програми конференції: 
 
Шипотілова Олена Павлівна – кандидат історичних наук, завідувач кабінету 
кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ. 
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Порядок роботи конференції: 
 

28 квітня 2017 р. (п’ятниця) 
 
8.309.30  Реєстрація учасників конференції. (Кава/чай в ауд. 218 нового 
корпусу). 
9.3010.00  Відкриття конференції. (Актова зала ОНМУ, 2-й поверх старого 
корпусу). 
10.1014.00  Круглий стіл: «Декомунізаційні процеси в країнах єврорегіону 
Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки…». 

(3-й поверх нового корпусу ОНМУ, конференц-зала). 
12.00-12.15  Перша перерва (Кава/чай в ауд. 218 нового корпусу). 
14.0014.30  Друга перерва (Кава/чай в ауд. 218 нового корпусу). 
14.00 14.30 – Паралельно відбудуться презентації наукових видань (ауд. 203 
нового корпусу). 
14.3018.00  Секційні засідання: 
 Міжнародні, правові, міжрегіональні й прикордонні зв’язки і відносини. 
Різноманітність і спільність перспектив. Дотримання прав людини у 
чорноморському регіоні, протистояння викликам часу (конференц-зала 
ОНМУ, 3-й поверх н.к.). 
 Проблеми української та іноземної термінології і термінографії, мовні 
взаємовпливи (ауд. 209, 2-й поверх н.к.). 
 Духовність, традиції та обрядовість української та “сусідніх” 
етнокультур (ауд. 205, 2-й поверх н.к.). 
 Історія християнської церкви та доля інших конфесій у регіоні (ауд. 203, 

2-й поверх н.к.). 
 Роль архівних установ, музеїв та виставок у збереженні та популяризації 
культурно-історичної спадщини (ауд. 203, 2-й поверх н.к.). 
 Історія народів та етносів Півдня України у часи імперій, 
тоталітаризму, демократії (ауд. 212, 2-й поверх старого корпусу). 

 

18.0018.15  Підбиття підсумків, закриття конференції. 
18.30 – Фуршет.  

29 квітня 2017 р. (субота) 
 

9.0017.00 – екскурсії (за вибором): – поїздка до музею «Нерубайські 
катакомби»(с. Нерубайське під Одесою, орієнтовно біля 3-4-х годин), або до 
с. Петрівка «Палац родини Курисів» (біля 3-х годин); 
9.0017.00 – поїздка до м. Білгород-Дністровського, екскурсія до 
Аккерманської фортеці (орієнтовно 6-7 годин); 
10.00–13.00 – відвідування Одеського археологічного музею. Пішохідна 
екскурсія містом. 

Регламент: 
Доповіді на засіданні круглого столу – до 20 хв. 
Повідомлення на секційному засіданні – до 15 хв. 
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Відкриття конференції 
 

(Актова зала ОНМУ, ІІ поверх старого корпусу) 
 
 

Модератор – доктор історичних наук,  
професор Михайлуца Микола Іванович 

 
Вітальне слово  

Ректора Одеського національного морського університету,  
професора Руденка Сергія Васильовича 

 
Вітальне слово  

Представника Міністерства закордонних справ в Одесі  
Ржепішевського Костянтина Івановича 

 

Вітальне слово 
Генерального консула Румунії в Одесі, 

доктора економічних наук 
Еміла Рапча 

 
 

Вітальне слово 
Заступника начальника Управління культури, 

національностей, релігій та охорони об’єктів культурної 
спадщини Одеської облдержадміністрації  

Ярослави Олексіївни Різникової 
 

 
Вітальне слово 

Директора Державного архіву Одеської області 
Левчука Володимира Володимировича 

 
 

 
 
 



6 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ: 
 

«ДЕКОМУНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ ЄВРОРЕГІОНУ НИЖНІЙ 
ДУНАЙ: ЗАСОБИ, ДОСВІД, НАСЛІДКИ…» 

 
(3-й поверх нового корпусу ОНМУ, конференц-зала) 

 
Модератори – Михайлуца Микола Іванович, д.і.н., професор. 

Петренку Анатоль (Pеtrencu Anatol), д.і.н., професор 
 

Вступне слово 
Володимира В’ятровича 

Голови Українського інституту національної пам’яті  
та 

Раду Преда (Radu PREDA)  
Директора Інституту із розслідування злочинів комунізму і пам’яті 

румунської еміграції (Бухарест, Румунія)  
 

Киридон А. М. 
д.і.н., професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, Державна 
наукова установа «Енциклопедичне 
видавництво» (м. Київ) 
 

Декомунізація в Україні: природа та 
сутнісні характеристики процесу 

PREDA Radu (Преда Раду) 
professor, Ph.D., executive President, 
IICMER (Romania); професор, 
директор Інституту із розслідування 
злочинів комунізму і пам’яті 
румунської еміграції (м. Бухарест, 
Румунія) 
 

Comunismul şi cultura memoriei 

Лисенко О. Є. 
д.і.н., професор, завідувач відділу 
історії України періоду Другої 
світової війни, Інститут історії 
НАНУ України; 
Хойнацька Л. М. 
к.і.н., доцент, професор кафедри 
гуманітарних та загально-правових 
дисциплін, Інститут Управління 
державної охорони України КНУ 
імені Тараса Шевченка (м. Київ) 
 

Пам’ять про Другу світову війну: між 
ритуалом та дійсністю 
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PETRENCU A. (Петренку Анатоль) 
prof. univ., dr.-hab., Universitatea de 
Stat din Moldova, (Chişinău, 
Republica Moldova); д.і.н., професор, 
Молдавський державний 
університет, (м. Кишинів, 
Республіка Молдова) 
 

Republica Moldova pe calea 
decomunizăriisau alergatul pe loc 

BUDEANCĂ Cosmin 
(Будеанке Космін) 
Senior Researcher, Ph.D., Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului 
i Memoria Exilului Românesc 
(Bucureti, România); ст. наук. 
співробітник, Інститут із 
розслідування злочинів комунізму і 
пам’яті румунської еміграції 
(м. Бухарест, Румунія) 
 

Crimele comunismului din România și 
investigațiile arheologice speciale la 
IICCR/IICCMER (2006-2016) 

Пастушенко Т. В. 
к.і.н., старший науковий 
співробітник, Інститут історії 
України НАНУ 
(м. Київ) 
 

Відзначення Дня Перемоги в 
Україні в контексті суспільно-
політичних подій 2013-2014 рр. 
«Декомунізація» свята як спроба 
ревізії радянського минулого 

Михайлуца М. І. 
д.і.н., професор, завідувач кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін, Одеський 
національний морський університет 
(м. Одеса) 
 

Декомунізація по-одеськи в історії й 
зараз 

Шипотілова О. П. 
к.і.н., Одеський національний 
морський університет 
(м. Одеса) 
 

Громадсько-політичний рух на 
Півдні України і декомунізаційні 
процеси наприкінці 1980-х – 
початку 1990-х рр. 

В’ятрович В. 
к.і.н., голова Українського інституту 
національної пам’яті (м. Київ) 

Перейменування населених пунктів 
2016 року у контексті політики 
національної пам’яті: 
всеукраїнський та регіональний 
виміри 
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Секція 1 
«Історія народів та етносів Півдня України в часи імперій,  

тоталітаризму, демократії» 
(ауд. 212, 2-й поверх старого корпусу ОНМУ) 

 
Модератори – Бачинська Олена Анатоліївна, д.і.н., професор 

  Сінкевич Євген Григорович, д.і.н., професор 
    Тарнавський Ігор Станіславович, д.і.н., професор 

 
Сапожников І. В. 
д.і.н., професор, Інститут археології 
НАН України (м. Київ) 

Османский замок Богаз-Конман 
Кале у гирла Днестра 

Бачинська О. А. 
д.і.н., професор, завідувач кафедри 
історії України, Одеський 
національний університет імені 
І. І. Мечникова (м. Одеса)  

Географія проживання 
українського козацтва в Бессарабії 
в першій третині ХІХ ст. 

Циганенко Л. Ф. 
д.і.н., професор, проректор з наукової 
роботи, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл) 

Болгарское население крепости и 
города Измаил (1810-1820 гг.) 

Юрченко О. А., 
к.і.н., доцент кафедри історії та 
документознавства, Національний 
авіаційний університет (м. Київ) 

З історії авіації: перші польоти над 
Миколаєвом та Одесою 

Савченко В. А. 
к.і.н., доцент, професор кафедри 
філософії і соціально-гуманітарних 
дисциплін, Одеський державний 
університет внутрішніх справ 
(м. Одеса) 

Лідери анархістського руху 
Півдня України в трьох 
революціях 1905-1917 рр. 
(історико-біографічний аналіз) 

Реєнт О. П. 
д.і.н., професор, член-кореспондент 
НАНУ, заступник директора 
Інституту історії НАН України 
(м. Київ) 

 

Українська революція 1917-1921 
рр.: історія та сучасність 

Бондаренко Д. Я. 
к.і.н., ст. наук. співробітник, Одеський 
історико-краєзнавчий музей, магістр 
соціології Манчестерського 
університету (м. Одеса) 
 

Одеса в агресивній політиці 
радянської Росії (грудень 1917 – 
грудень 1918 років) 
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Стецкевич В. В. 
д.і.н., професор, Криворізький 
національний університет (м. Кривий 
Ріг) 

 

«Бессарабське питання»: витоки, 
політико-ідеологічна та 
історіографічна складові проблеми 
в контексті часу 20-30-х рр. ХХ ст. 

Сінкевич Є. Г.  
д.і.н., професор кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики, 
Міронова І. С. 
д.і.н., доцент кафедри історії, 
Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили 
(м. Миколаїв) 

Кадрове забезпечення шкіл 
національних меншин Півдня 
України: історичний досвід 1920-х 
рр.  
 

Довбня О. А. 
к.і.н., доцент кафедри українознавства 
та гуманітарної освіти, докторант, 
Інститут історії України НАНУ 
(м. Київ) 

Політичні репресії проти 
національних меншин Південно-
Західного регіону України в 1920-
1930-ті роки: історіографічний 
аспект 

Михайловський Т. О. 
здобувач кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики; 
Тригуб О. П. 
д.і.н., професор, завідувач кафедри 
міжнародних відносин і зовнішньої 
політики Чорноморський 
національний університет імені Петра 
Могили (м. Миколаїв)  

Міжнародний союз допомоги 
дітям у подоланні наслідків 
розрухи на Півдні України (1923-
1924 рр.) 

Золотарьов В. А. 
к.т.н., доцент, Харківський 
національний університет 
радіоелектроніки (м. Харків) 

 

Один із головних організаторів 
голодомору (невідомі сторінки 
біографії генерал-майора 
Х. Я. Леонюка ) 

Лехан Л. Б. 
к.і.н., доцент кафедри соціально-
гуманітарних наук, Криворізький 
економічний інститут ДВНЗ 
«Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» (м. Кривий Ріг) 

Голодомор 1932-33 років очима 
дитини-свідка: історико-
психологічний аспект 

Бажан О .Г. 
к.і.н., доцент, старший науковий 
співробітник, Інститут історії України 
НАНУ (м. Київ) 

 

Масові політичні репресії на 
Одещині в другій половині 1938 
року (за матеріалами 
кримінальної справи Павла 
Кисельова) 
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Власенко В. М. 
к.і.н., доцент кафедри 
конституційного права, теорії та 
історії держави і права, Сумський 
державний університет (м. Суми) 

 

Провінційні громади міжвоєнної 
української еміграції в Румунії 

Тулуш Артур 
доктор історії, професор, 
Університет «Нижній Дунай» 
(м. Галац, Румунія), professor, Ph.D. 
«Dunărea de Jos» University of Galați 
(Romania) 

Східні слов’яни в Південній 
Бессарабії під румунською 
адміністрацією (1918-1940 рр.). 
Eastern Slavs from Southern 
Bessarabia under Romanian 
administration (1918-1940) 

DAN Radu (Дан Раду) 
doctorand, Universitatea de Stat din 
Moldova. аспірант, Молдавський 
державний університет, (м. Кишинів, 
Республіка Молдова) 

Odesa în perioada administrației 
românești 

Михайлюк М. В.  
к.і.н., докторант, Інститут 
української археографії та 
джерелознавства імені 
М. С. Грушевського НАН України 
(м. Київ) 

Акції знищення євреїв в Одесі на 
початку румунської окупації: до 
питання про статистику жертв 

Гандрабура Н. Я. 
здобувач кафедри історії України, 
Криворізький державний 
педагогічний університет (м. Кривий 
Ріг) 
 

Ерастівська сільськогосподарська 
школа генеральної округи 
«Дніпропетровськ» 

Осипенко О. В. 
асистент кафедри українознавства, 
історико-правових та мовних 
дисциплін, Одеський національний 
морський університет (м. Одеса) 
 

Рефлексії сільської інтелігенції 
на окупаційну політику на 
теренах Буго-Дністровського 
межиріччя (1941-1944 рр.) 

Тарнавський І. С. 
д.і.н., професор кафедри історії, 
Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 
інститут ім. Ігоря Сікорського» 
(м. Київ) 
 

Етнічні німці Півдня України та 
політика германізації в період 
Другої світової війни 

Чернявський В. В. 
к.і.н., заступник директора з наукової 

Примусові робітники з Півдня 
України в Румунському 
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роботи, Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей (м. Миколаїв) 

королівстві у березні-серпні 1944 
року: статус, умови життя та 
праці 

Дмитрук В. І. 
к.і.н., старший науковий 
співробітник, Інститут історії 
України НАНУ (м. Київ) 

 

Питання визначення кордону між 
УРСР і РРФСР у Керченській 
протоці в 50-70-х рр. ХХ ст. 

Курченко Т. Є. 
к.і.н., доцент кафедри історії та 
документознавства, Національний 
авіаційний університет (м. Київ) 
 

Становлення гідроавіації на Півдні 
України 

Соколюк С. М. 
к.і.н., доцент, Національний 
університет оборони України 
ім. Івана Черняховського (м. Київ); 
Деречіна В. П. 
головний спеціаліст, Державний 
архів Одеської області (м. Одеса) 
 

Історія підводного човна 
«Пелікан» 

 
Секція 2 

«Проблеми української та іноземної термінології і термінографії, мовні 
взаємовпливи» 

(ауд. 209, 2-й поверх нового корпусу ОНМУ) 
 

Модератори – Варинська Алла Михайлівна, к.філол.н., доцент 
Нахапетова Ольга Віталіївна, ст. викл. 

 
Баранова М. А., 
Гнот В. Г., 
Корнодудова Н. М., 
старші викладачі кафедри 
українознавства, Національний 
університет «Одеська морська 
академія» (м. Одеса)  

Загальні проблеми сучасної 
української морської 
термінології 

Варинська А. М. 
к.філол.н., доцент, професор, 
завідувач кафедри українознавства; 
Кравець І. В. 
викладач кафедри українознавства 
Національний університет «Одеська 
морська академія» (м. Одеса) 
 

Лінгвістичні терміни в контексті 
дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» 
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Гогуленко О. П. 
старший викладач кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін, Одеський 
національний морський університет 
(м. Одеса)  
 

Відбиття реального часу і 
простору у творах Панаса 
Мирного за допомогою онімних 
одиниць  

Дзинглюк О. С. 
старший викладач кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін, Одеський 
національний морський університет  
(м. Одеса) 

Українські та польські паремії із 
зоолексемами як джерело 
вивчення національної 
своєрідності українців та поляків 

Кваша Т. Г. 
викладач кафедри українознавства, 
історико-правових та мовних 
дисциплін, Одеський національний 
морський університет (м. Одеса) 

Комунікативна компетенція 
викладання російської і 
української мов як іноземних та 
її реалізація 

Лелет І. О. 
ст.  викладач кафедри професійної 
англійської мови, Одеський 
національний морський університет 
(м. Одеса) 

Структурні особливості 
еліптичних речень в англійській 
та українській мовах 

Мирошниченко М. І. 
ст. викладач кафедри українознавства 
та соціальних наук, Одеський 
державний екологічний університет 
(м. Одеса) 

Метод проблемного навчання:  
данина часу чи нагальна потреба? 

Нахапетова О. В. 
старший викладач кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін, Одеський 
національний морський університет 
(м. Одеса) 

Ментальні особливості 
номеносистеми на позначення 
родинних стосунків у сучасній 
українській мові 

Окулова Л. О. 
старший викладач кафедри 
професійної англійської мови, 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса)  
 

К вопросу исследования процесса 
перевода научно-технического 
текста 

 

Троян А. О. 
к.філол.н., доцент, 

Проблеми вивчення фахової 
термінології на заняттях із 
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Глушкова Н. М., 
Кантаржи Н. І., 
Мирошниченко М. І. 
старші викладачі кафедри 
українознавства та соціальних наук, 
Одеський державний екологічний 
університет  
(м. Одеса) 

дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» 

 
Секція 3 

 
“Духовність, традиції та обрядовість української та “сусідніх” 

етнокультур” 
(ауд. 205, 2-й поверх нового корпусу ОНМУ) 

 
 

Модератори –  Петренко Ірина Миколаївна, д.і.н., професор 
Бонь Олександр Іванович, к.і.н., доцент 

 
Петренко І. М. 
д.і.н., професор кафедри педагогіки 
та суспільних наук, ВНЗ 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 
(м. Полтава) 

Шлюб і сім’я у православних мирян 
ХVІІІ ст. (на основі документів 
Державного архіву Одеської 
області) 

ENACHE George (Єнаке Джордже) 
professor, Ph.D. «Dunărea de Jos» 
University of Galați (Romania); 
професор кафедри історії, філософії 
і теології, Університет «Нижній 
Дунай» (м. Галац, Румунія) 
 

Mituri esenţiale ale culturii româneşti: 
Mioriţa şi Meşterul Мanole. 
(Основні міфи румунської культури: 
Міоріца і Майстер Маноле)  

Бороденко О. А. 
к.і.н., ст. викладач кафедри історії 
України, Полтавський 
національний педагогічний 
університет ім. В.Г. Короленка 
(м. Полтава) 

Шинки як осередки народних 
розваг та жіночої девіантності в 
українському соціумі 
ранньомодерного часу 

Щербина Н. Ф. к.і.н., доцент,  
Махінла Ю. Б. 
ст. викладач кафедри філософії, 
історії та політології, Одеський 
національний економічний 
університет (м. Одеса) 

Розвиток освітніх закладів 
Бессарабії наприкінці ХVIII – XIX 
століття 
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Коробко Т. О. 
старший викладач кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін, Одеський 
національний морський університет  
(м. Одеса) 

Образ Богородиці у текстах 
барокової літератури 

Дмитрук С. А. 
к.і.н., доцент кафедри 
документознавства та 
інформаційної діяльності, 
Державний університет 
телекомунікацій (м. Київ) 

Календарна обрядовість чехів 
Півдня України в другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. 

Шаповал Л. І. 
к.і.н., доцент кафедри історії 
України, Полтавський національний 
педагогічний університет імені 
В. Г. Короленка (м. Полтава) 

 

Календарно-родинна обрядовість 
турків-месхетинців у Зіньківському 
районі Полтавської області 

Синявська О. О. 
к.і.н., доцент кафедри історії 
України, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 
(м.  Одеса) 

 

Освітянський експеримент в Одесі 
на початку ХІХ ст.: Одеський 
Благородний інститут для хлопчиків 

Левченко Г. С. 
ст. викладач кафедри історії 
України, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 
(м. Одеса) 

Етнографічні дослідження в 
інтерпретації газетних публікацій у 
другій половині ХІХ ст. (за 
матеріалами газети «Одесский 
вестник») 

Тучинський В. А. 
к.і.н., доцент кафедри всесвітньої 
історії, Вінницький державний 
педагогічний університету імені 
М. Коцюбинського (м. Вінниця) 

 

Молдавська національна меншина 
Півдня України ІІ половина ХІХ – 
поч. ХХ ст.: особливості соціально-
економічного та етнокультурного 
розвитку 

Василевич А. В. 
викладач кафедри туризму 
готельно-ресторанної справи, 
Миколаївський міжрегіональний 
інститут розвитку людини ВНЗ 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
“Україна”» (м. Миколаїв) 

 

Одеське млинно-технічне училище 
(1902-1920 рр.): історико-
педагогічний аспект 
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Бонь О. І. 
к.і.н., доцент кафедри історії 
України, Київський університет імені 
Бориса Грінченка 
(м. Київ) 

 

Інтелігенція Одеси у 1920-х роках: 
діяльність Всеукраїнського комітету 
сприяння вченим 

Кязимова Г. Х. 
к.і.н., доцент кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін, Одеський 
національний морський 
університет; 
Кутузова Н. Г.  
к.і.н., доцент кафедри 
правознавства, Одеський 
національний політехнічний 
університет (м. Одеса) 

 

Матисс или Репин? Одесское 
художественное училище имени 
М. Б. Грекова в первые 
послевоенные годы 

Толочко Д. В. 
к.і.н., вчений секретар, Науково-
дослідний інститут українознавства  
(м. Київ) 

Соціокультурна адаптація 
українського суспільства в умовах 
пострадянських трансформацій 

Сіньковська Т. В. 
ст. викладач кафедри філософії, 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса) 

 

Державотворчі аспекти української 
історії 

Стовпець В. Г. 
к.філол.н., доцент кафедри 
кримінального і адміністративного 
права, Одеський національний 
морський університет (м. Одеса) 
 

Юрій Сергійович Трусов – 
історичний письменник, одеський 
поет – співець Хаджибею 

 
 

Секція 4 
“Історія християнської церкви та доля інших конфесій у регіоні” 

(ауд. 203, 2-й поверх нового корпусу ОНМУ) 
 

Модератори – Діанова Наталія Миколаївна, д.і.н., професор 
 Котляр Юрій Володимирович, д.і.н., професор 

 
HANCERIUC O. L.  
(Ганчерюк О. Л.) 

Colonizarea Bucovinei cu rusi lipoveni 
de la Marea Neagră în perioada 
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student doctorand Facultatea de Stiinte 
Politsce din cadrul Universitatii 
Bucureti (România); аспірант 
факультету політичних наук 
Університет Бухареста (м. Бухарест, 
Румунія) 

Guvernământului Militar austriac 
(1775-1786) 

Діанова Н. М. 
д.і.н., професор кафедри історії 
України, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 
(м. Одеса) 

 

Науково-богословська діяльність 
Московського митрополита Макарія 
(Булгакова) в оцінці ієрархів 
Південної України 

Филипенко А. О. 
історик, директор інформагенства  
«Контекст-Причорномор’є» 
(м. Одеса) 

 

Боротьба з пияцтвом кліру 
Кишинівсько-Хотинської єпархії 
(перша чверть ХІХ ст.) 

Котляр Ю. В. 
д.і.н., професор, завідувач кафедри 
історії, Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили 
(м. Миколаїв) 

 

Вооруженные выступления 
религиозного характера на 
Херсонщине в 1919 г. 

Тригуб О. П. 
д.і.н., професор, завідувач кафедри 
міжнародних відносин і зовнішньої 
політики ЧНУ ім. Петра Могили 
(м. Миколаїв) 

Становлення Української 
Автокефальної Православної 
Церкви в Одесі (1920-1921 рр.) 

Рубан М. Ю. 
диякон УПЦ Київського 
Патріархату, магістрант, 
Східноукраїнський національний 
університет ім. В. Даля, студент 
КПБА (м. Луганськ) 

Постать єпископа Полікарпа (Гуца) 
в історії Свято-Успенського 
Одеського монастиря (до 90-ліття 
від дня народження ієрарха (1927-
1993) 

Шостак А. В., 
к.і.н., спеціаліст відділу у справах 
національностей та релігій, 
Миколаївська обласна державна 
адміністрація 
(м. Миколаїв) 

Інституалізація та генезис 
Української Автокефальної 
Православної Церкви 
посткомуністичну добу (1990-ті – 
2010-ті рр.): на прикладі 
Миколаївської, Одеської та 
Херсонської областей  
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Секція 5 
 

Роль архівних установ, музеїв та виставок у збереженні та 
популяризації культурно-історичної спадщини 

(ауд. 203, 2-й поверх нового корпусу) 
 

Модератори – Тюрменко Ірина Іванівна, д.і.н., професор 
  Вінцковський Тарас Степанович, д.і.н., доцент 

 
Вінцковський Т. С. 
д.і.н., доцент кафедри історії 
України, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 
(м. Одеса) 
 

Кримські татари: суспільно-
політичне життя на початку 
революції 1917 року (за 
матеріалами газети «Южные 
ведомости») 

Штаадзе Т. О.  
студентка 3 курсу юридичного 
факультету, Одеський національний 
морський університет (м. Одеса) 

 

Інформаційні зведення про 
«політичне становище» в Одеській 
губернії, як історичний документ 
(1922 рік) 

Левченко В. В. 
к.і.н., доцент кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін, Одеський 
національний морський університет 
(м. Одеса) 

Материалы личного архива 
А. Г. Готалова-Готлиба как 
исторический источник 

Верба І. В. 
д.і.н., професор кафедри історії 
Центральної та Східної Європи, 
Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка (м. Київ) 

 

Спроби видання Архіву коша 
Запорізької Січі у 1920-1930-х 
роках 

Шишко О. Г. 
к.і.н., доцент кафедри соціології, 
філософії та права, ОНАХТ, 
докторант кафедри історії України, 
Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова (м. Одеса) 
 

The case of Romanian spies / Справа 
румунських шпигунів 

Федорова А. І. 
к.і.н., доцент кафедри історії та 
етнографії України, Одеський 
національний політехнічний 
університет (м. Одеса) 

Старообрядці Одеси в період 
румунської окупації (за 
матеріалами періодичної преси) 
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Шановська О. А. 
к.і.н., доцент кафедри політології, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
(м. Одеса) 

 

З історії самвидаву та 
дисидентського руху в УРСР: 
справа В.В. Ігрунова в архіві УСБУ 
в Одеській області 

Тюрменко І. І. 
д.і.н., професор, завідувач кафедри 
історії і документознавства 
Національний авіаційний 
університет (м. Київ) 
 

Зв’язки з громадськістю в 
діяльності державних архівних 
установ Півдня України 

 
Секція 6 

 
“Міжнародні, правові та міжрегіональні зв’язки і відносини” 

(Конференц-зала, 3-й поверх нового корпусу ОНМУ) 
 

Модератори – Раду Карп (CARP Radu), професор публічного права і 
політичних наук 

 Тодоров Ігор Ярославович, д.і.н., професор 
 

CARP Radu (Карп Раду) 
prof. of Public Law and Political 
Science, director of the Doctoral School 
of Political Science E.M.A, Director 
University of Bucharest (Romania); 
професор публічного права і 
політичних наук, директор 
Докторської школи політичних наук 
E.M.A, (м. Бухарест, Румунія) 
 

Noi tendinţe în reglementarea 
drepturilor minorităţilor naţionale din 
perspectiva instrumentelor Consiliului 
Europei şi a bunelor practici 

Феденко О. О. 
аспірантка кафедри історії України, 
Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова (м. Одеса) 
 

Відкриття дипломатичних 
представництв Королівства обох 
Сицилій в портах Російської імперії 
на Чорному та Азовському морях 

Вовчук Л. А. 
к.і.н., старший викладач кафедри 
міжнародних відносин і зовнішньої 
політики, Чорноморський 
національний університет імені 
Петра Могили (м. Миколаїв) 

 

Діяльність іноземних консулів на 
Півдні України у добу національно-
визвольних змагань 
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Демченко О. П. 
к.і.н., старший викладач юридичного 
коледжу, Національний університет 
«Одеська юридична академія» 
(м. Одеса) 

Діяльність військової місії Великої 
Британії в Одесі на початку 
1920 року 

CORNEA Sergiu (Корня Серджіу) 
сonf. univ., dr.Universitatea de Stat 
«B.P.Hasdeu» din Cahul (Republica 
Moldova) Державний університет 
«B.P.Hasdeu» (м. Кагул, Республіка 
Молдова) 
 

Cooperarea transfrontalieră a 
colectivităţilor locale din Republica 
Moldova: între oportunități și șanse 
nerealizate 

Гай-Нижник П. П. 
д.і.н., зав. відділу історичних 
студій, Науково-дослідний інститут 
українознавства МОН України 
(м. Київ) 

Загострення навколо острова Коса 
Тузла 2003 р. як складова 
геополітичної операції Російської 
Федерації щодо оволодіння 
акваторією Азовського моря та 
окупації-анексії Криму 

Тодоров І. Я. 
д.і.н., професор кафедри 
міжнародних студій та суспільних 
комунікацій, Ужгородський 
національний університет 
(м. Ужгород) 

Транскордонне співробітництво 
Румунії і України в контексті 
сучасних геополітичних викликів 

Шайкан В. О. 
д.і.н., професор кафедри соціально-
гуманітарних наук, ДВНЗ 
«Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» Криворізький 
економічний інститут (м. Кривий 
Ріг) 

Глобалізаційні виклики перед 
українською нацією наприкінці 
ХХ – початку ХХІ століть 

Гусєва С. О. 
к.і.н., доцент кафедри 
українознавства національний 
університет «Одеська морська 
академія» (м. Одеса) 

 

До питання формування 
інформаційної політики в 
одеському регіоні 

Стовпець О. В., 
к. філос. н., доцент кафедри 
кримінального і адміністративного 
права, Одеський національний 
морський університет (м. Одеса) 

До питання про співвідношення 
«інтелектуального» і «творчого» у 
реаліях інформаційної епохи  



Фесан М. В. 
асистент кафедри кримінального та 
адміністративного права, Одеський 
національний морський університет  
(м. Одеса) 

Правові аспекти регулювання 
діяльності морського транспорту 
на Півдні України 

Ярош О.А. 
к. філос. н., старший науковий 
співробітник, Інститут філософії 
імені Г.С. Сковороди НАН України 
(м. Київ) 
 

Сучасні транснаціональні 
ісламські рухи на Півдні України 
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