МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІV Міжнародна наукова конференція

ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ: ЕТНОІСТОРИЧНИЙ,
МОВНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІРИ

ПРОГРАМА
(м. Одеса, 26–27 квітня 2013 р.)

Одеса–2013
“ВМВ”

Проведення конференції стало
можливим завдяки фінансовій підтримці
наших щирих друзів:
Народного депутата України,
Сергія Рафаїловича Гриневецького
та
ФОП Омельченко І.І.
СЦ «Домофон Візит»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Морозова Ірина Володимирівна – ректор Одеського національного
морського університету, доктор економічних наук, професор, голова
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;
Михайлуца Микола Іванович – завідувач кафедри українознавства та
іноземних мов ОНМУ, доктор історичних наук, професор, заступник
голови оргкомітету;
Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор
кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики ЧДУ ім. Петра
Могили;
Хмарський Вадим Михайлович – завідувач кафедри історії України ОНУ
ім. І.І. Мечникова, доктор історичних наук, професор.
Редакційна колегія:
Гогуленко Олена Петрівна – старший викладач кафедри українознавства
та іноземних мов ОНМУ;
Дзинглюк Оксана
Сергіївна
–
старший
викладач
кафедри
українознавства та іноземних мов ОНМУ;
Кязимова Галина Хадирівна – кандидат історичних наук, доцент
кафедри українознавства та іноземних мов ОНМУ;
Левченко Валерій Валерійович – кандидат історичних наук, старший
викладач кафедри українознавства та іноземних мов ОНМУ;
Мирошниченко Марія Іванівна – старший викладач кафедри
українознавства та іноземних мов ОНМУ.

3

Порядок роботи конференції:
26 квітня 2013 р. (п’ятниця)
9.00−10.00 − Реєстрація учасників конференції.
10.00−10.30 − Відкриття конференції (актова зала ОНМУ, 2 поверх старого
корпусу).
10.30-11.00 – Перерва на каву (ауд. 218 нового корпусу).
11.00−14.00 − Круглий стіл «Південь України. 1913-й: сто років до і після»
(3 поверх нового корпусу ОНМУ, конференц-зала).
14.00−14.30 − Перерва на каву (ауд. 218 нового корпусу).
14.30−17.30 − Секційні засідання:
 «Історія народів та етносів Півдня України у часи імперій,
тоталітаризму, демократії» − (ауд. 11, 1 поверх старого корпусу).
 «Проблеми української та іноземної термінології і термінографії, мовні
взаємовпливи» − (ауд. 209, 2 поверх нового корпусу).
 «Духовність, традиції та обрядовість української та “сусідніх”
етнокультур» − (ауд. 114, 1 поверх старого корпусу).
 «Історія християнської церкви та доля інших конфесій у регіоні» − (ауд.
111, 1 поверх старого корпусу).
 «Міжнародні, правові та міжрегіональні зв’язки і відносини» (ауд. 114, 1
поверх старого корпусу).
17.30−18.00 − Підбиття підсумків, закриття конференції (ауд. 11, 1 поверх
старого корпусу).
18.00 – Фуршет.
27 квітня 2013 р. (субота)
9.00−17.00 – поїздка на екскурсію до Аккерманської фортеці (м. БілгородДністровський).
10.00−15.00 – екскурсія до Одеського археологічного музею. Пішохідна
екскурсія містом.
Регламент:
Доповіді на “круглому столі” – до 20 хв.
Повідомлення на секційному засіданні – 10-15 хв.
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Відкриття конференції
(актова зала ОНМУ, ІІ поверх старого корпусу)

Модератор засідання – професор М. І. Михайлуца
Вітальне слово
ректора Одеського національного морського університету
професора Морозової Ірини Володимирівни
Вітальне слово
члена-кореспондента НАН України, заступника директора
Інституту історії НАН України, доктора історичних наук,
професора, Голови Правління Національної спілки
краєзнавців України
Реєнта Олександра Петровича
Вітальне слово
Заступника директора Департаменту
зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції,
начальника Управління зовнішніх зносин та європейської
інтеграції Одеської обласної державної адміністрації
Різникової Ярослави Олексіївни
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Засідання “круглого столу”
«ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ. 1913-й: СТО РОКІВ ДО І ПІСЛЯ»
(3-й поверх нового корпусу ОНМУ, конференц-зала)
Модератор “круглого столу” – д.і.н., проф. Михайлуца М.І.
Відкриває “круглий стіл”
Народний депутат України Сергій Рафаїлович ГРИНЕВЕЦЬКИЙ
Реєнт О.П.
член-кореспондент НАН України,
заступник директора Інституту
історії НАН України, д.і.н.,
професор, Голова Правління
Національної спілки краєзнавців
України
(м. Київ)

Програма розвитку краєзнавства
Україні на період до 2025 року

Толочко Д.В.
к.і.н., науковий співробітник
ННДІУВІ (м. Київ)

Наукове визначення терміна «українська
нація» у сучасній українській
історіографії

Стецкевич В.В.
д.і.н., професор
Стецкевич Л.М.
ст. викладач
кафедри українознавства КТУ
(м. Кривий Ріг)

Бухарестський мир 1812 року (настрої та
реакції місцевого населення Придунав’я
в молдавсько-українських дискурсах)

Гончарук Т.Г.
д.і.н., доцент
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

«Вільний порт» в Одесі ХІХ − поч.
ХХІ ст.: проекти та реалізації

Гедьо А.В.
д.і.н., професор
ДНУ
(м. Донецьк)

Боротьба з дитячою безпритульністю та
бездоглядністю в національних громадах
Півдня України (друга половина ХІХ −
початок ХХ ст. )

Хмарський В.М.
д.і.н., професор,
завідувач кафедри історії України
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

Ювілей, який не відсвяткували (до 150річчя Новоросійського університету)
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в

Акопян В.З.
к.і.н., доцент ПДЛУ
(м. П’ятигорськ, Росія)

К
вопросу
о
создании
и
функционировании украинских секций
на Северном Кавказе в период
украинизации

Турчина Л.В.
к.і.н., доцент ЗНТУ
(м. Запоріжжя)

Два погляди на Південну Пальміру
влітку 1928 року в контексті становлення
тоталітарної культури («Щоденник»
С. Єфремова та мемуари Г. Костюка)

Михайлуца М.І.
д.і.н., професор,
завідувач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Православні Одещини в трагіпросторі
першої половини ХХ ст.

Лисенко О.Є.
д.і.н., професор,
завідувач відділу Інституту
історії НАН України
(м. Київ)

Актуальні питання Другої світової війни
як науковий і суспільний феномен

Урсу Д.П.
д.і.н., професор
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

Міжнародні аспекти репатріації через
Одесу іноземних і радянських громадян у
1945-1946 роках

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

З історії дисидентського руху на Одещині
у другій половині 1950-их – 1970-і роки

Різникова Я.О.
заступник директора Департаменту
зовнішньоекономічної діяльності
та європейської інтеграції,
начальник Управління зовнішніх
зносин та європейської інтеграції
ООДА
(м. Одеса)

Реалізація державної етнонаціональної
політики: здобутки, виклики, шляхи
вдосконалення (на прикладі Одеського
регіону)
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Секція 1
“Історія народів та етносів Півдня України в часи імперій,
тоталітаризму, демократії ”
(ауд. 11, 1-й поверх старого корпусу ОНМУ)
Модератор – к.і.н., доц. Вінцковський Т.С.
Боган С.М.
к.і.н., доцент
ОДАБА
(м. Одеса)

Джерельна база дослідження історії
повстанського руху на Південному
Заході України в 1920-1923 роках

Верба І.В.
д.і.н., професор
КНУ ім. Т.Шевченка
(м. Київ)

Роль південноукраїнських міст у
міжнародній торгівлі Росії (кінець ХVІІІ
– початок ХХ ст.) у працях О. Оглобліна

Верховцева І.Г.
к.і.н., доцент кафедри історії
України ІДГУ
(м. Ізмаїл)

Антиросійські організації у Подунав’ї
(60-70-і рр. ХІХ ст.): за матеріалами двох
архівних справ із фондів Державного
архіву Одеської області

Вінцковський Т.С.
к.і.н., доцент кафедри
історії України
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

Грецькі громади Таврійської губернії в
революції 1917 року (за матеріалами
Сімферопольської
газети
«Южные
ведомости»)

Губський С.І.
науковий співробітник
ННДІУВІ
(м. Київ)

Створення та діяльність українських
військових формувань на Півдні України
в
1917-1920 рр.:
до
історіографії
проблеми

Дзинглюк О.С.
ст. викладач кафедри
українознавства ОНМУ
(м. Одеса)

Соціальна політика Радянської влади
і реалії повсякдення сімей фронтовиків
на звільнених землях Півдня України
(1944-1945 рр.)

Дізанова А.В.
к.і.н., доцент кафедри історії
України ІДГУ
(м. Ізмаїл)

Патріотичне
піднесення
населення
південноукраїнських губерній на початку
Вітчизняної війни1812 р.

Кашу Ігор (Igor Caşu)
доктор історії, директор Центру
вивчення тоталітаризму, МДУ,

Політичні репресії на Півдні Бессарабії
(Україна) в контексті початку радянськонімецької війни: на прикладі справи
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(м. Кишинів, Молдова)
lector universitatea, doctor în istorie
Universitatea de Stat din Moldova
Centrul de Studiere a Totalitarismului
(Chişinăului, Moldova)

Нікіти Нікульчі.
Represiuni politice în Basarabia de sud
(Ucraina) în contextul începutului războiului
sovieto-german: cazul Nichita Niculcea

Ковалець Т.Р.
аспірант,
ЧНУ ім. Ю. Федьковича
(м. Чернівці)

Козак-бут – хто він такий? До питання
про
етнічний
склад
Війська
Запорозького у першій половині XVII ст.

Кожок М. (Cojoc М.)
д.і.н., професор,
Університет «Овідіус»,
(м. Констанца, Румунія),
doctor în istorie, prof.univ.
Universitatea «Ovidius»
(Constanta, România)

Тему буде заявлено на конференції

Кубякін В.В.
Тарутінська районна громадська
організація «Німецьке культурне
товариство «Бессарабський дім»
(с. Тарутіно, Одеська обл.)

Развитие немецкой колонии Тарутино в
составе Российской империи (18141917 гг.)

Кухлєв А.С.
здобувач ДНУ
(м. Донецьк)

Міста Півдня України середини ХІХ ст. у
записках російської мандрівниці

Ложешник А.С.
аспірант
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

Роль
старшини
Катеринославського
війська при штурмі фортеці Ізмаїл у
грудні 1790 р.

Мисечко А.І.
к.і.н., доцент кафедри
історії України
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

До
становлення
та
поширення
українознавчих студій в Одесі у другій
половині ХІХ – початку ХХ століть.

Молдовяну В. (Moldoveanu V.)
ст. викладач, докторант,
Державний університет
імені Б.П. Хашдеу

Историографические
аспекты,
касающиеся
отношений
греков
и
местных
жителей
в
процессе
колонизации
северо-западного
и
9

(м. Кагул, Молдова),
lector superior, doctorand,
Universitatea de Stat B.P. Hasdeu
(Cahul, Moldova)

западного побережья Понта Эвксинского.
Aspecte istoriografice privind raporturile
dintre greci şi autohtoni în procesul
colonizării spaţiului de nord-vest şi vest al
Pontului Euxin

Нікульча І.Я.
наук. співробітник Центру з
вивчення тоталітаризму КДУ
(м. Кишинів, Молдова)

Холокост на юге Украины: депортация
евреев из Одессы в январе – апреле 1942
года
(по
документам
румынских
оккупационных властей)

Осипенко О.В.
асистент кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Деякі аспекти законодавчої політики
румунських окупантів у сільському
господарстві губернаторства
«Трансністрії»

Пакурару І. (Pacuraru І.)
докторант,
Державний університет
імені Б.П. Хашдеу
(м. Кагул, Молдова),
doctorand,
Universitatea de Stat B.P. Hasdeu
(Cahul, Moldova)

Россия в европейском дипломатическом
конфликте на Берлинской конференции
1878 года

Петренко І.М.
д.і.н., професор
ПУЕТ
(м. Полтава)

Шлюб і сім’я українців
у Південноукраїнських землях
у XVII-XVIII ст. в контексті
історії повсякденності на сторінках
праць професора Наталії Мірзи-Авакянц
(1888-1939)

Погромський В.
к.і.н., заступник декана
факультету політичних наук
ЧДУ ім. П.Могили, виконавчий
секретар Миколаївської обласної
організації Національної спілки
краєзнавців України
(м. Миколаїв)

Значення
провідних
міжнародних
організацій у подоланні наслідків голоду
на території СРСР у міжвоєнний період

Сава І. (Sava I.)
доктор історії,
Державний університет

Некоторые заметки в связи
с управлением монастырских сел
в Молдове в XV-XVI вв.

Rusia în conflictul diplomatic european
privind conferinţa de la Berlin, 1878
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імені Б.П. Хашдеу.
(м. Кагул, Молдова),
doctor în istorie,
Universitatea de Stat B.P. Hasdeu
(Cahul, Moldova)

Consideraţii cu privire la administrarea
satelor mănăstireşti în ţara moldovei în
secolele XV-XVI

Сава Л. (Sava L.)
доктор історії,
Державний університет
імені Б.П. Хашдеу.
(м. Кагул, Молдова),
doctor în istorie,
Universitatea de Stat B.P. Hasdeu
(Cahul, Moldova)

Мир городской торговли Кишинева
в конце XIX - начале XX века
Lumea comerţului urban al Chişinăului la
sfărşitul secolului al XIX-lea – începtul
secolului al XX-lea

Савченко В.А.
к.і.н., доцент
ОДУВС
(м. Одеса)

1913 рік в історії анархістського руху
в Україні: до питання про «зникнення
анархістської загрози»

Сидорович Є.С.
здобувач,
Інститут історії України
НАН України
(м. Київ)

Французький емігрант Р.О.Вассала
в економічному житті Новороссії
першої половини ХІХ ст.

Тулуш А. (Tuluş А.)
доктор історії
Університет «Нижній Дунай»
(м. Галац, Румунія),
lector universitatea, doctor,
Universitatea «Dunărea de Jos»
(Galaţi, România)

Тему буде заявлено на конференції

Уварова О.О.
к.і.н., доцент ОНМедУ
(м. Одеса)

Зовнішня політика Росії як чинник
грецької імміграції на Південь України
(друга половина XVIII – перша третина
ХІХ ст.)

Узунов П.І.
краєзнавець
(м. Сарата, Одеська обл.)

Протестантский пастор Игнац Линдл –
основатель колонии Сарата
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Чорна Л.М.
завідувач аспірантури ОДАУ
(м. Одеса)

До історії впровадження кооперативного
руху в Херсонській губернії
М.В.Левитським кін. ХІХ − поч. ХХ ст.

Чумак В.М.
к.і.н., доцент
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»
(м. Одеса)

Колективізація незаможницьких
господарств Півдня України
у 1921-1925 рр.

Шишко О.Г.
к.і.н., доцент кафедри гуманітарних
та соціально-економічних наук
ОДАХ
(м. Одеса)

«Спричинити революційний рух у
Румунії»: до питання про військове
будівництво часів «Одеської радянської
республіки»

Юнгмайстер О.В.
німецьке товариство «Відергебурт»
(м. Одеса)

История немецкого этноса в Бессарабии в
период с 1890 по 1940 годы
Секція 2

“Проблеми української та іноземної термінології і термінографії, мовні
взаємовпливи”
(ауд. 209, 2-й поверх нового корпусу ОНМУ)
Модератор – к.п.н., викладач Целих О.С.
Боєва Е.В.
к.ф.н., доцент кафедри
української філології і МНФД
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»
(м. Одеса)

Словникова дефініція як базовий елемент
національної специфіки

Боєва Е.В.
к.ф.н., доцент кафедри
української філології і МНФД
Дейнега Н.А.
магістрант
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»
(м. Одеса)

Політичний
просторі

Гогуленко О.П.
ст. викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Космонімічна лексика в ідіолекті Панаса
Мирного
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дискурс

у семіотичному

Калуст’ян І.Л.
ст. викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Англомовні запозичення в українській
юридичній лексиці

Козак Н.Б.
викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Межъязыковые омонимы английского,
русского и украинского языков и
проблемы их интерпретации

Коротка Л.А.
викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Динамічність
розвитку
складу англійської мови

Крупеньова Т.І.
к.ф.н., доцент кафедри
української філології і МНФД
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»
(м. Одеса)

Дефініції терміна соціолект у сучасних
лінгвістичних студіях

Лелет І.О.
викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Переклад
англійських
українською мовою

Мамич М.В.
к.ф.н., доцент
Національний університет
«Одеська юридична академія»
(м. Одеса)

Енциклопедичні та перекладні словники:
функціонально-стильове розшарування
абстрактів-термінів правда та неправда

Мирошниченко М.І.
ст. викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Актуальність етимологічних досліджень
на
сучасному
рівні
розвитку
мовознавства
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лексичного

інтерогативів

Москалюк О.В.
аспірант ДЗ «ПНПУ
ім. К.Д. Ушинського» (м. Одеса)

До питання щодо визначення поняття
стилістичної культури

Нахапетова О.В.
викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Лингвокультурологический аспект как
базовый в работе с иностранными
студентами

Окулова Л.О.
ст. викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Особенности терминологии по именным
словосочетаниям подъязыка экономики и
эксплуатации водного транспорта

Форманова С.В.
к.ф.н., доцент кафедри
української філології і МНФД
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»
(м. Одеса)

Механізми
термінологізації
та
детермінологізації
у
сучасній
економічній терміносистемі

Целих О.С.
к.п.н., викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

До питання про особливості перекладу
юридичних термінів з англійської мови
на українську

Секція 3
“Духовність, традиції та обрядовість української
та “сусідніх” етнокультур”
(ауд. 114, 1-й поверх старого корпусу ОНМУ)
Модератор – д.і.н., професор Тюрменко І.І.
Авксентьєва Г.А.
к.ф.н., доцент кафедри української
та зарубіжної літератур
Лісогор Т.М.
студентка
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»
(м. Одеса)

Функціонування
терміна
деталь» у літературознавстві
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«художня

Агафонова Н.В.
к.і.н., доцент кафедри філософії
та історії ОНЕУ (м. Одеса)

З досвіду комерційної освіти в Одесі

Борчук С.М.
к.і.н., доцент
ПНУ ім. В.Стефаника
(м. Івано-Франківськ)

Південь України у вітчизняних
енциклопедичних виданнях

Василькова І.І.
керівник музею історії ДП «ІМТП»
(м. Іллічівськ)

До
історії
музею
Державного
підприємства «Іллічівський морський
торговельний порт» (ДП «ІМТП»)

Коробко Т.О.
викладач кафедри
українознавства та іноземних
мов ОНМУ
(м. Одеса)

Новолатинська література
як частина літературного процесу
в Україні XVI-XVII століть

Котляр Ю.В.
д.і.н., професор
ЧДУ ім. П. Могили
(м. Миколаїв)

Духовні
«СПАС»

Курченко Т.Є.
к.і.н., доцент
НАУ (м. Київ)

Інформаційна
діяльність
установ Одеси (2005-2012)

Лазарєва В.Т.
молодший науковий співробітник
ННДІУВІ (м. Київ)

Історичний вимір буття українського
народу в творчості П. Куліша

Латишева Л.П.
к.і.н., доцент ОДАБА
Латишева Н.А.
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

Особенности церковной архитектуры
немецких
католических
колоний
Одесщины

Левченко В.В.
к.і.н., ст. викладач
кафедри українознавства
та іноземних мов ОНМУ
(м. Одеса)

Нові ego-документи до історії Одеського
періоду життя історика
М.Л. Рубінштейна
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основи

козацької

системи

музейних

Левченко В.В.
к.і.н., ст. викладач
кафедри українознавства
та іноземних мов ОНМУ
Хохолькова А.Д.
Студентка ІІ курсу ФТТС ОНМУ
(м. Одеса)

Одеське
наукове
товариство
при
українській Академії наук (1926-1931) –
перший українознавчий академічний
осередок в Одесі

Левченко Г.С.
ст. викладач кафедри
історії України
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

Популяризація етнографічних матеріалів
на сторінках «Одесского вестника»
(1827-1860)

Ленська В.В.
к.і.н., доцент
КНУ
(м. Кривий Ріг)

Фольклор
як
спосіб
ідеологічної
боротьби в роки Другої світової війни

Лук’яненко Ю.В.
аспірант
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

Павло Миколайович Мілюков і українські
історики

Мельцин М.О.
к.і.н., доцент,
ПЗІД СПбДУТД
Кузнецова Н.В.
магістр етнології ЄУСПб ПІІ
(м. Санкт-Петербург, Росія)

Стихи князя Ивана Михайловича
Долгорукова в составе путевых заметок
«Славны бубны за горами, или
Путешествие мое кое-куда 1810 года»

Мирошниченко М.І.
ст. викладач кафедри
українознавства та іноземних мов
Ільченко М.С.
студентка І курсу КБФ ОНМУ
(м. Одеса)

Два крила долі Любові Забашти

Павлюк Н.Л.
аспірант,
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»
(м. Одеса)

Поняття
історичного
літературознавстві
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Сердюк Ж.М.
аспірант,
ОНУ ім. І.І. Мечникова
Дузь Т.В.
учитель-методист ОМГ
(м. Одеса)

«Щоденник гімназистки» як джерело з
історії повсякденності середніх закладів
освіти на межі ХІХ-ХХ ст.

Сиволап Т.Є.
к.і.н., доцент СПбДУКТ
(м. Санкт-Петербург, Росія)

Традиционализм и самоидентичность
молодежи:
актуальные
проблемы
современности

Синявська О.О.
к.і.н., доцент
ОНУ ім. І.І. Мечникова
(м. Одеса)

Роль абата Ш.Д. Ніколя в організації
освітніх закладів Одеси
у 1810-х роках

Тюрменко І.І.
д.і.н., професор,
завідувач кафедри
історії та культурології НАУ
Опанасенко О.І.
к.і.н., доцент
КНУ ім. Т. Шевченка
(м. Київ )

Культурна діяльність німецьких громад в
Україні

Филипенко А.О
директор регіонального філіалу
НІСД
(м. Одеса)

Створення
Кишинівсько-Хотинської
єпархії та розвиток освіти в Бессарабії у
першій чверті ХІХ ст.

Шарова Т.П.
к.і.н., доцент
Касілова В.М.
ст. викладач
ДЗ «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського»
(м. Одеса)

Л.О. Смоляр – науковий і науковопрактичний внесок у розвиток гендерних
досліджень в Україні
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Секція 4
“Історія християнської церкви та доля інших конфесій у регіоні”
(ауд. 111, 1-й поверх старого корпусу ОНМУ)
Модератор – к.і.н., докторант Діанова Н.М.
Діанова Н.М.
к.і.н., доцент
кафедри історії України
ОНУ ім. Мечникова
(м. Одеса)

Проблеми поширення штундизму в
Херсонській єпархії у поглядах протоієрея
І. Стрельбицького

Єнаке Ж. (Enache G.)
к.і.н., викладач університету
«Нижній Дунай», м. Галац
(Румунія),
lector, doctor
Universitatea «Dunărea de Jos»
(Galaţi, România)

Мусульманское богослужение в Румынии
в межвоенный период и в начале
коммунистической
эпохи.
Связь
с
крымскими мусульманами

Єрмакова І.О.
викладач ДВНЗ «МПК»
(м. Миколаїв)

Старообрядницькі
церкви
Південної
України (на матеріалах Тираспольського
повіту Херсонської губернії ХІХ ст.)

Кязимова Г.Х.
к.і.н., доцент кафедри
українознавства та
іноземних мов ОНМУ
(м. Одеса)

Идеологический
фактор
как
определяющий
взаимоотношения
советского государства и православной
церкви в 1960-е годы (на материалах
Одесской епархии)

Орлов В.М.
аспірант
ПНПУ ім. В.Г. Короленка
(м. Полтава)

Поліваріативність
і
проблема
співвіднесення термінологічного апарату
щодо нової релігійності (за матеріалами
українських і зарубіжних досліджень)

Цубенко В.Л.
д.і.н., доцент,
завідувач кафедри
українознавства ОДАБА
(м. Одеса)

До питання про церковне будівництво у
військових поселеннях кавалерії на
території Російської імперії
у першій половині ХІХ ст.

Cultul musulman din România în perioada
interbelică şi la î nceputul epocii comuniste.
Legăturile cu musulmanii din Crimeea
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Чорний О.В.
к.і.н., доцент кафедри
історії України
КДПУ ім. В. Винниченка
(м. Кіровоград)

Метрична
книга
Успенського
кафедрального собору м. Єлисаветград
за 1836 рік про місце поховання генералмайора Г.О. Шостакова

Шкрібітько О.О.
к.і.н., доцент
кафедри українознавства
ДДУУ
(м. Донецьк)

Роль Святогірського монастиря в розвитку
православ’я південноукраїнських земель

Секція 5
“Міжнародні, правові та міжрегіональні зв’язки і відносини”
(ауд. 114, 1-й поверх старого корпусу ОНМУ)
Модератор – д.і.н., професор Тригуб О.П.
Варинська А.М.
к.ф.н., професор,
завідувач кафедри
українознавства,
Гусєва С.О.
к.і.н., доцент
кафедри українознавства
ОНМА (м. Одеса)

До проблеми формування
розвитку Одеського регіону

Вовчук Л.А.
викладач кафедри міжнародних
відносин і зовнішньої політики
ЧДУ ім. П. Могили
(м. Миколаїв)

Тосканський
генеральний
консул
Ф. Родоканакі
у
суспільноекономічному житті Одеси

Горожаніна М.Ю.
к.і.н., доцент кафедри
дореволюційної вітчизняної історії
КДУ
(м. Краснодар, Росія)

Духовно-культурные связи Украины и
Кубани в кон. ХVIII – нач. ХХ в.

Іванцов І.Г.
к.і.н., доцент кафедри історії та
музеєзнавства КДУКМ
(м. Краснодар, Росія)

Украинская языковая коренизация в
Северокавказском крае

Негода Ю.С.
аспірант ДНУ

Інформативний потенціал законодавчих
актів Російської імперії з історії
19

стратегії

(м. Донецьк)

Грецької громади Одеси (XVIII-XX ст.)

Оніпко Т.В.
д.і.н., доцент
ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ
(м. Полтава)

Участь вітчизняних кооператорів у
міжнародних кооперативних виставках:
досвід 20-х рр. ХХ ст.

Петренко І.П.
історик, член НСЖУ,
член АУЖ Канади та США,
Голова ГО «Українськосербське товариство»
(м. Одеса)

Сербські поселенці на Півдні України
та їх асиміляція в спорідненому
релігійному й мовному середовищі

Сивков С.М.
к.і.н. ПІМ
(м. Краснодар, Росія)

Украинско-черноморский фактор
в формировании казачьей
государственности на Кубани
в 1917-1918 гг.

Соколова Л.С.
к.і.н., доцент ОДАБА
(м. Одеса)

Живой огонь вечной дружбы

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

Інститут уповноважених НКЗС в Одесі
у 1920-х рр.

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

Реалізація
програм
ЮНЕСКО
освітньому просторі України:
Одеський вектор

20

в

