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Проведення конференції стало можливим 
завдяки фінансовій підтримці нашого щирого друга, 
Почесного громадянина м. Одеси та Одеської області 

Сергія Рафаїловича Гриневецького 

Також висловлюємо вдячність 

Генеральному директору Морського інженерного бюро 
Єгорову Геннадію В’ячеславовичу  

та 
Георгієву В’ячеславу Миколайовичу 

Редакція висловлює сердечну вдячність 
за розуміння проблем науковців і фінансову 

підтримку наукової конференції та цього видання 
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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 ОНМУ, 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. (м. Київ); 
Лисенко Олександр Євгенович – завідувач відділу Інституту історії НАН України, 
доктор історичних наук, професор (м. Київ); 
Єнаке Джордже (ENACHE George) – професор кафедри історії, філософії і теології, 
Університет «Нижній Дунай», Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi, România, 
Ph.D. (м. Галац, Румунія); 
Кушнір В’ячеслав Григорович – декан факультету історії та філософії Одеського 
національного університету імені І.І. Мечникова, доктор історичних наук, професор, 
голова Одеського осередку Національної спілки краєзнавців України; 
Модован Сільвіу (MOLDOVAN Silviu) – директор виставок Національної ради 
із вивчення архівів спецслужб, [Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor 
Securității, București, România]. (м. Бухарест, Румунія); 
Петренку Анатоль (PETRENCU Anatol) – доктор історичних наук, професор, 
Державний університет Молдови Universitatea de Stat din Moldova, Republica 
Moldova. (м. Кишинів, Республіка Молдова); 
Савєльєва Ірина Владиславівна – доктор економічних наук, професор, завідувач 
кафедри підприємництва та туризму ОНМУ. 
Тулуш Артур (TULUŞ Artur-Viorel) – завідувач кафедри історії, філософії і теології, 
Університет «Нижній Дунай», Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi, România, 
Ph.D. (м Галац, Румунія); 
Тюрменко Ірина Іванівна – завідувач кафедри історії та документознавства 
Національного авіаційного університету, доктор історичних наук, професор. (м. Київ). 
 
Редактор-укладач програми конференції: 
 
Шипотілова Олена Павлівна – кандидат історичних наук, асистент кафедри 
українознавства, історико-правових та мовних дисциплін ОНМУ. 
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Порядок роботи конференції: 
 

17 травня 2019 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). 
10.0014.45  Круглий стіл: «Мова, Церква, Герої: проблеми 
та досвід на шляху до євроінтеграції».  
(3-й поверх нового корпусу ОНМУ, конференц-зала).  
12.00–12.15  Перша перерва (Кава/чай в ауд. 218 нового корпусу). 
14.4515.00  Друга перерва (Кава/чай в ауд. 218 нового корпусу). 
15.0018.00  Секційні засідання: 
 Історія народів та етносів Півдня України у часи імперій, 
тоталітаризму, демократії (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 християнських церков та долі інших конфесій у регіоні 

(ауд. 212, 2-й поверх ст.к.). 
 Роль архівних установ, музеїв та виставок у збереженні та 
популяризації культурно-історичної спадщини (ауд. 116, 1-й поверх ст.к.). 
 Краєзнавство і туризм, природні, соціально-економічні та культурно- 
історичні складові. (ауд. 111, 1-й поверх ст. к.). 
  70-річний досвід нового Китаю в економічному та соціальному 
розвитку в контексті перспектив дружнього співробітництва КНР 
і України. (ауд. 111, 1-й поверх ст. к.). 

 
18.0018.15  Підбиття підсумків, закриття конференції. 
18.15 – Фуршет.  

18 травня 2019 р. (субота) 
 
9.0017.00 – екскурсії за вибором: 
– поїздка до музею «Нерубайські катакомби»(с. Нерубайське під Одесою, 
орієнтовно біля 3–4-х годин); 
– 10.00–13.00 – відвідування Музею Одеської кіностудії. 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  

почесного громадянина м. Одеси та Одеської області 
Сергія Рафаїловича Гриневецького 

 
Вітальне слово 

дуаєна дипломатичного корпусу, 
генерального консула Румунії в Одесі,  

доктора економічних наук 
Еміла Рапча 

 
 

Вітальне слово 
Заступника директора Департаменту – начальника управління 
культури, національностей та релігій Департаменту культури, 

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

Ярослави Різникової 
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ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ: 
 

«Мова, Церква, Герої: проблеми та досвід на шляху до євроінтеграції». 
 

(3-й поверх нового корпусу ОНМУ, конференц-зала) 
 
 
Модератор круглого столу – Михайлуца Микола Іванович, д.і.н., професор. 

Pеtrencu Anatol, д.і.н., професор. 
 

Вступне слово 
почесного громадянина м. Одеси та Одеської області 

Сергія Рафаїловича Гриневецького. 
 

Тематичний блок «Мова» 
(Доповідь до 20 хв.). 

 
Форманова С. В. 
д.філол.н., професор  
кафедри української мови, 
Одеський національний 
університет імені І.І. Мечникова 
(м. Одеса). 
 

Мовне питання в сучасній 
Україні. 
 

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

Роль мови у формуванні 
ментальності населення 
Півдня України. 
 

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). 
 

Украина и украинцы на страницах 
журнала Viaţa Basarabiei 
[Жизнь Бессарабии]. 

 

Відповіді на запитання, дискусія (до 7 хв.). 
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Тематичний блок «Церква» 
(Доповідь до 20 хв.). 

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

Становлення Помісної 
Православної церкви в Україні 
(2016–2019 рр.). 
 

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) 
Cristian Căldăraru 
Directeur, Le Musée d’Histoire de 
Galaţi, директор музею історії 
в Галаці (м. Галац, Румунія). 

 

«La Sainte Russie» et le problème 
identitaire des habitants de la 
République de Moldavie du point 
de vue de l’Eglise («Свята Русь» 
і проблема ідентифікації 
мешканців Республіки Молдова 
з точки зору церкви). 
 

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

Українська Помісна церква: 
рефлексії на автокефалію 
й міжцерковний діалог. 
 

Відповіді на запитання, дискусія (до 7 хв.). 
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Тематичний блок «Герої» 
(Доповідь до 20 хв.). 

 
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, Інститут 
Управління державної 
охорони України КНУ 
імені Тараса Шевченка (м. Київ). 
 

Герої – антигерої, «свої – 
вороги»: глорифікації, 
дегероїзація 
і демонізація як інструменти 
ідеологічного конструювання 
та соціальної мобілізації 
в роки Другої світової війни. 
 

Савченко В. А. 
д.і.н., доцент, 
професор кафедри 
українознавства, 
Одеський державний університет 
внутрішніх справ (м. Одеса). 
 

«Лівий» дискурс та політика 
пам’яті. 

 

Контримавичене Дануте 
магістр наук, 
Литовський сучасний державний 
архів. (Литва, м. Вільнюс). 
 

Доступ к документам 
в государственных архивах 
Литвы (Доступ до документів 
у державних архівах Литви). 
 

MOLDOVAN Silviu 
(Молдован Сільвіу) 
Dr., Şef Serviciu Cercetare, Editare la 
Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii; Cercetător 
ştiinţific gr. I la Centrul de Istorie şi 
Civilizaţie Europeană; Preşedinte al 
Centrului de Studii Regionale şi 
Pluraliste «Transilvania» (România); 
доктор, директор виставок 
Національної ради із вивчення 
архівів спецслужб 
(м. Бухарест, Румунія). 
 

Tentative de împiedicare 
a comunizării României, în context 
international. 
(Спроби запобігання процесу 
комунізації Румунії 
в міжнародному контексті). 
 

 



9 

Секція 1 
«Історія народів та етносів Півдня України в часи імперій,  

тоталітаризму, демократії» 
(Конференц-зала, 3 поверх, нового корпусу) 

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

Тарнавський Ігор Станіславович, д.і.н., професор 
 

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

Військові гарнізони та цивільне 
населення Османських фортець 
Буджака на межі ХVІІІ – ХІХ ст. 
 

Гончарук Т. Г. 
д.і.н., професор  
кафедри історії України,  
Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова 
(м. Одеса). 
 

Одеса і чумацтво у ХІХ ст.: 
до питання про культурні 
взаємовпливи. 
 

Нікітчук В. С. 
аспірант кафедри історії України, 
Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова. 
(м. Одеса). 
 

Історико-географічні 
та картографічні дослідження 
в Катеринославі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.: наукові 
осередки та персоналії.  
 

Перетокін А. Г. 
к.і.н., доцент, докторант  
кафедри історії України, 
Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара 
(м. Дніпро). 
 

Національна політика царського 
Російської імперії на Півдні 
України в другій половині ХІХ – 
на початку ХХ ст. 
 

Бобіна О. В. 
к.і.н., доцент, 
Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова (м. Миколаїв). 

Миколаїв і українська 
ідентичність на початку ХХ ст.: 
за матеріалами місцевої преси. 
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Пятницькова І. В. 
к.і.н.,  
Донецький національний 
університет імені Василя Стуса 
(м. Вінниця). 
 

Антропологічний вимір розвитку 
кооперативного руху на Півдня 
України на початку ХХ ст. 
 

Коваль Г. П. 
вчитель історії та географії, 
Новосафронівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
(с. Новосафронівка). 
 

Діяльність Бориславської 
міської думи в галузі 
господарства, торгівлі 
та промисловості 
в квітні – грудні 1917 року. 
 

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

Перебування французького 
військового контингенту на 
Півдні України (грудень 1918 – 
квітень 1919): до історіографії 
проблеми. 
 

Житков О. А. 
д.і.н., доцент кафедри історії 
України; 
Пономаренко Л. В. 
к.і.н., доцент кафедри  
всесвітньої історії, 
Центральноукраїнський 
державний 
педагогічний університет 
(м. Кропивницький). 
 

Реалізація земельної 
політики більшовиків 
в Єлисаветградському повіті 
Херсонської губернії 
(1919–1920 рр.). 
 

Шишко О. Г. 
к.і.н., доцент кафедри  
соціології, філософії та права, 
Одеська національна академія 
харчових технологій (м. Одеса). 
 

Політичний терор в Одеській 
губернії у 1920–1922 рр.: 
джерелознавчий аспект. 
 

Левченко Л. Л. 
д.і.н., професор, директор, 
Державний архів Миколаївської 
області (м. Миколаїв). 
 

Молдавське населення 
Миколаївського округу  
в 1923–1929 рр. 
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Стецкевич В. В. 
д.і.н., професор, 
Криворізький національний 
університет (м. Кривий Ріг). 
 

«Українська проблема»  
30–40-х рр. ХХ ст. в молдавсько-
румунській історіографії (нотатки 
щодо української ірреденти). 

Довбня О. А. 
к.і.н., доцент, 
Донецький обласний краєзнавчий 
музей (м. Краматорськ). 
 

Релігійний аспект репресивної 
політики радянської держави 
щодо населення Півдня України 
у сучасному вітчизняному 
історіографічному дискурсі. 
 

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

Репресії серед співробітників 
державної безпеки Одеської 
області у 1936–1941 рр.: 
персоналізовано-статистичний 
аналіз. 
 

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

 

Документи радянських 
спецслужб як джерело 
у вивченні історії міст 
і сіл Одещини 1920–1940-х рр. 
 

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

Радянсько-польська 
переселенська політика 
на Півдні України 1944–1946 рр. 
 

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

 

Бухарестський судовий процес: 
Йон Антонеску та «єврейське 
питання». 
 

Бонь О. І. 
к.і.н., доцент кафедри  
історії України, Київський 
університет імені Бориса Грінченка 
(м. Київ). 
 

Соціальне конструювання 
в часи тоталітаризму: одеські 
кадри для школи зовнішньої 
розвідки НКВС. 
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Осипенко О. В. 
к.і.н., старший викладач  
кафедри українознавства, 
історико-правових та мовних 
дисциплін; 
Єйнікова К.В. 
студентка 2 курсу ННМГІ, 
Одеський національний 
морський університет (м. Одеса). 
 

Нормативно-правове 
регулювання румунською 
владою повсякденного життя 
сільського населення 
«Трансністрії» 1941–1944 рр. 
 

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

 

Доля циганського населення 
південно-західних українських 
земель за часів румунської 
окупації (1941–1944 рр.). 
 

Хромов А. В. 
к.і.н., 
Галузевий державний архів  
Служби безпеки України 
(м. Київ). 

Управління НКДБ по Одеській 
області напередодні німецько-
радянської війни 1941– 
1945 років: штатний розпис, 
персональний склад, 
просографічний портрет. 
 

PREUTU Cristina 
Lect.univ.dr. Facultatea de Istorie 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași (România); викладач 
історичного факультету, 
Університет «Олександр Іоан 
Куза» (м. Ясси, Румунія). 
 

Aspectele economice ale relațiilor 
româno-franceze la finalul 
anilor '60 (Економічні аспекти 
румунсько-французьких 
відносин наприкінці 
1960-х років). 
 

Тюрменко І. І. 
д.і.н., професор, завідувач кафедри 
історії і документознавства; 
Курченко Т. Є. 
к.і.н., доцент кафедри історії 
та документознавства; 
Литвинська С. В., 
к.філол.н., доц., 
Національний авіаційний 
університет (м. Київ). 

Наукова співпраця кафедри 
історії та документознавства 
НАУ із закладами вищої освіти 
та інститутами соціальної 
пам’яті Півдня України. 
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Вітряк М. М. 
аспірант кафедри історії  
та етнографії України, 
Одеський національний  
політехнічний університет 
(м. Одеса). 
 

Візит Л.Д. Кучми до Одеси 
1999 року. 
 

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

Проблемні питання заснування 
закладів вищої освіти Одеси як 
елемент їхньої політики пам’яті.  
 

Gabor Ana (Габор Ана) 
PhD, Faculty of Political Science  
at the University of Bucharest 
аспірант Бухарестського 
університету 
(м. Бухарест, Румунія). 
 

The Transfrontier Relations 
between Romania and Ukraine in 
the Context of Ukraine’s European 
Integration (Транскордонні 
відносини між Румунією 
та Україною в контексті 
європейської інтеграції України). 
 

Гайдай О. М. 
к.і.н., доцент кафедри історії 
України Чорноморський 
національний університет імені 
Петра Могили (м. Миколаїв). 
 

Волонтерські будні професора 
Є. Сінкевича. 
 

ALBU D. (Албу Д.)  
PhD, Student, 
University of Bucharest (Romania) 
аспірант Бухарестського 
університету 
(м. Бухарест, Румунія). 
 

Theoretical perspectives on 
Ukraine’s future in the context of 
international relations (Теоретичні 
перспективи майбутнього 
України в контексті міжнародних 
відносин). 
 

 
Секція 2 

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

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

Модератори – Нахапетова Ольга Віталіївна, к.філол.н., ст. викл. 
Нєнов Іван Георгійович, к.політ.н., доцент 
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Нахапетова О. В. 
к.філол.н., старший викладач 
кафедри українознавства, 
історико-правових 
та мовних дисциплін, 
Одеський національний 
морський університет 
(м. Одеса). 

Етнолінгвістичні особливості 
номена на позначення 
родинних стосунків бабуся 
в сучасній українській мові. 
 

 
Нєнов І. Г. 
к.політ.н., доцент кафедри 
українознавства, історико-
правових та мовних дисциплін; 
Шевальє С. Б. 
викладач-стажист кафедри 
українознавства, історико-
правових та мовних дисциплін,  
Одеський національний 
морський університет 
(м. Одеса). 
 

Еквіваленти та аналоги 
фразеологічних одиниць 
із компонентом назви кольору 
в українській та болгарській мовах. 
 

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

Роль ономастичних реалій 
у побудові художнього цілого. 
 

Гогуленко О. П. 
старший викладач кафедри 
українознавства, історико-
правових та мовних дисциплін; 
Христюк А. О. 
студентка ННІМБ, 
Одеський національний 
морський університет 
(м. Одеса). 

Процес розвитку вишиваного 
мистецтва на Україні через 
призму Одеського регіону. 
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Дзинглюк О. С. 
старший викладач кафедри 
українознавства, історико-
правових та мовних дисциплін; 
Гречиха В.М. 
студентка ФВТШС, 
Одеський національний 
морський університет 
(м. Одеса). 
 

Сучасна патріотична пісня 
у свідомості української молоді. 
 

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

Свідомо-практичний метод 
навчання при вивченні 
російської мови як іноземної. 
 

 
Секція 3 

“Духовність, традиції та обрядовість української  
та “сусідніх” етнокультур” 

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

Модератори – Вінцковський Тарас Степанович, д.і.н., доцент 
Морозова Ольга Станіславівна, к.і.н., доцент 

 
Морозова О. С. 
к.і.н., доцент кафедри історії 
України, 
Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили 
(м. Миколаїв). 
 

Андрій Іванович Страдомський 
(1805-1878 рр.) – 
законовчитель, історик, 
колекціонер. 
 

MIHAIL R. (Р. Міхаіл) 
PhD, Associate Professor, 
Dunărea de Jos University of Galati 
(Romania); доцент, Університет 
«Нижній Дунай» (м. Галац, Румунія). 
 

Migration as a Cultural Model 
(Міграція як культурна модель). 
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Теплова І. В. 
к.і.н., Херсонський державний 
університет (м. Херсон). 

Бути дружиною дворянина: 
доля Марії Олександрівни 
Скадовської.  
 

Сидорович Є. С. 
к.і.н., старший викладач кафедри 
туризму, Херсонський державний 
університет (м. Херсон). 
 

Землеволодіння французів 
на Півдні України наприкінці 
ХVІІІ – першій половині 
ХІХ ст. (за матеріалами 
Державного архіву 
Херсонської області). 
 

IVLAMPIE Ivan (Івлампій Іван) 
Prof. univ. dr., Universitatea  
«Dunărea de Jos», Galaţi;  
проф. д-р, Університет «Dunărea  
de Jos», Університет «Нижній Дунай» 
(м. Галац, Румунія). 
 

Minoritatea staroveră în România 
(Старообрядницька меншина 
в Румунії). 
 

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

Девіантна поведінка жінок 
ранньомодерного часу: спроба 
виокремлення причин. 
 

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

Становище німецьких 
колоністів Бессарабії в першій 
половині ХІХ ст. (за даними 
офіцерів генерального штабу). 
 

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

Не дочекалися італійського 
паспорта (родина Анжелі 
у жорнах великого терору). 
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Вінцковський Т. С. 
д.і.н., доцент кафедри 
історії України, 
Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 
(м. Одеса). 
 

Реорганізація шкільної освіти 
кримських татар під час 
революції 1917 року 
(за матеріалами газети 
«Южные ведомости»). 
 

Коробко Т. О. 
ст. викладач кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін, доцент ОНМУ, 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 
 

Гумор та сатира в творчості 
мандрівних дяків. 
 

TOMA Tetiana (Тома Тетяна) 
Lecturer PhD, Dunarea de Jos 
University of Galati (Romania); доктор 
філософії, викладач, Університет 
«Нижній Дунай» 
(м. Галац, Румунія). 
 

Deportările din sudul Basarabiei. 
Studiu de caz Filip Belinschi 
(Депортації з Південної 
Бесарабії. Дослідження справи 
П. Белінського). 
 

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

Діяльність Одеської кіностудії 
в роки Другої світової війни. 
 

Петрова Н. О. 
к.і.н., доцент кафедри археології 
та етнології України, 
Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова (м. Одеса). 
 

Соціально-побутові проблеми 
депортованих українців 
на Одещині (1944-1946 рр.). 
 

Земський Ю. С. 
д.і.н., професор кафедри  
міжнародних відносин  
та туризму, Хмельницький  
національний університет 
(м. Хмельницький). 
 

Суспільно-політична 
атмосфера, як чинник 
сприяння/перешкоджання 
в творчості (на прикладі 
Кримського періоду життя 
Степана Руданського). 
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Нєнов І. Г. 
к.політ.н., доцент  
кафедри українознавства, 
історико-правових 
та мовних дисциплін, 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 
 

Формування кредиту довіри 
до публічної особистості.  
 

Серебряннікова Н. І.  
к.і.н., доцент кафедри 
мистецтвознавства та 
загальногумарнітарних дисциплін, 
Міжнародний гуманітарний 
університет (м. Одеса). 
 
 

«Одеська кухня» як локальний 
бренд. 
 

Шарова Т. П. 
к.і.н., доцент; 
Касілова В. М. 
старший викладач кафедри історії 
України, Державний заклад 
«Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені К.Д. Ушинського» 
(м. Одеса). 
 

Жіночі імена минулого: 
прогалини навчальної 
літератури з історії України. 
 

 
Секція 4 

“Історія християнських церков та долі інших конфесій у регіоні” 
(ауд. 212, 2-й поверх старого корпусу). 

 
Модератори –   Бабенко Людмила Леонідівна, д.і.н., професор 

Діанова Наталія Миколаївна, д.і.н., професор 
Тригуб Олександр Петрович, д.і.н., професор 

 
Коваль О. С. 
Бердянський державний 
педагогічний університет 
(м. Бердянськ). 
 

Розбудова церковної мережі 
Слов’янської та Херсонської 
(Катеринославської 
та Херсонесо-Таврійської) 
єпархії (1776-1797 рр.). 
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Бабенко Л. Л. 
д.і.н., професор, 
завідувач кафедри історії України, 
Полтавський національний 
педагогічний університет  
імені В. Г. Короленка (м. Полтава). 
 

Еволюція релігійної парадигми 
в українському селі 
напередодні колективізації: 
чинники впливу. 
 

Артеменко М.  
студентка 1 курсу ННМГІ; 
Михайлуца М. І. 
д.і.н., професор, завідувач кафедри 
українознавства,  
історико-правових та мовних  
дисциплін, Одеський національний 
морський університет (м. Одеса). 
 

Постать архієпископа УАПЦ 
Юрія (Жевченка) на тлі 
тоталітарної системи. 
 

Татарченко О. Б. 
к.і.н., доцент кафедри  
філософії, політології  
та українознавства, 
Херсонський національний  
технічний університет (м. Херсон). 
 

Особливості благодійної 
діяльності православних 
Херсонщини у перші 
повоєнні роки. 
 

Кучеренко С. В. 
заступник голови правління, 
Благодійний Фонд імені Івана 
та Юрія Лип (м. Одеса). 

 

Юрій Липа про витоки 
української церкви і значення 
міфу апостола Андрія. 
 

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

 

Слідами істинно-православних 
(тяжка доля черниці 
Дар’ї Підмогильної). 
 

Нікіфоров К. С. 
аспірант, 
Київський університет імені  
Бориса Грінченка (м. Київ). 
 

Релігійна мережа 
Донецького Приазов’я 
у «пізньорадянську добу». 
 

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

Євангельські християни-
баптисти на теренах 
Миколаївщини у 1982–
1985 рр.: різновиди 
та становище. 
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Соколюк С. М. 
к.і.н., доцент, 
Національний університет  
оборони України  
ім. Івана Черняховського (м. Київ). 
 

Участь церкви у будівництві  
військово-морських сил України  
та вихованні військових моряків  
(1992–2014 рр.). 
 

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

Розбудова УГКЦ на Одещині 
на початку ХХІ ст. 
 

 
Секція 5 

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

(ауд. 116, 1-й поверх нового корпусу) 
 

Модератори – Тюрменко Ірина Іванівна, д.і.н., професор 
Петренко Ірина Миколаївна, д.і.н., професор 

 

Серединський О.В. 
к.і.н., Державний архів  
Миколаївської області (м. Миколаїв). 
 

Шлях шведського короля Карла 
ХІІ та гетьмана Івана Мазепи 
від Полтави до Бендер 
(за М. Костомаровим 
та Ф. Лагусом). 
 

Mozūras D. V. (Мозурас Д.) 
master of communication, 
Lithuanian State Modern Archives 
(Lithuania); магістр комунікацій, 
Литовський державний сучасний 
архів (м. Вільнюс, Литва). 

 

Book researcher Nojus Feigelmanas 
and catalogue Lietuvos Inkunabulai 
(the Incunabula of Lithuania) 
(Книга дослідження 
Ноя Фейгельмана і каталог 
Литовських стародруків.  
 

Іваненко О. А. 
к.і.н., старший науковий 
співробітник, 
Інститут історії України НАНУ 
(м. Київ). 
 

Євреї в освітньому просторі 
Київської губернії 
у 1860-1870-х рр. 
(за документами Центрального 
державного історичного архіву 
України м. Києва). 
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Сорокіна К. І. 
аспірант кафедри історії  
та етнографії України, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
(м. Одеса). 
 

Листування П. Сокальського 
з Г. Данилевським, як джерело 
до історії вивчення «стихійного» 
українського громадського 
та культурницького руху ХІХ ст. 
 

Левченко Г. С. 
к.і.н., доцент кафедри 
історії України, 
Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова (м. Одеса). 
 

З історії зародження 
та становлення газетної справи 
в Одесі в ХІХ ст. 
 

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

До питання про заснування 
архіву в Одесі в ХІХ –  
на початку ХХ ст. 
 

Петренко І. М. 
д.і.н., професор кафедри педагогіки 
та суспільних наук, ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 
(м. Полтава). 
 

Історія освіти, науки, культури, 
пам’ятки природи 
та музейницька робота 
на Полтавщині у творах історика 
Віри Жук (1928-2008). 
 

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

Праці полтавської вченої 
архівної комісії у фондах 
Державного архіву 
Полтавської області (ДАПО). 
 

Мельник М. О. 
магістр державного управління, 
начальник відділу інформації та 
використання документів, 
Державний архів Миколаївської 
області (м. Миколаїв). 
 

Досвід виставкової діяльності 
державного архіву 
Миколаївської області. 
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Stanišauskė K.R. (Станісауске К.Р.) 
administration and digital records 
department manager, Kaunas regional 
state archive (Lithuania); завідувач 
відділу управління та цифрових 
записів, Каунаський обласний 
державний архів (м. Каунас, Литва). 
 

Архивы и их изображение – 
деятельность каунасского 
регионального государственного 
архива в распространении 
документального наследия. 
 

Шановська О. А. 
к.і.н., доцент кафедри політології, 
Одеський національний 
політехнічний університет 
(м. Одеса). 
 

Із джерел до історії радянського 
самвидаву: політичні документи 
одеського викладача філософії 
В.Н. Харитонова. 
 

 
Секція 6 

“Краєзнавство і туризм, природні, соціально-економічні 
та культурно-історичні складові” 

(Ауд. 111, 1-й поверх старого корпусу) 
 

Модератори – Савельєва Ірина В’ячеславівна, д.е.н., професор 
Стовпець Олександр Васильович, д.філософ.н., доцент 

 
Савельєва І. В. 
д.е.н., професор кафедри 
«Підприємництво і туризм», 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 
 

Використання соціальних 
мереж для просування 
туристичного продукту. 
 

Беляєва Г. Є. 
к.е.н., доцент кафедри 
«Підприємництво і туризм», 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса).  
 

Туристичний потенціал 
Одеського регіону: соціально-
економічні та природні мови 
формування. 
 

Боровик С. С. 
викладач кафедри 
«Підприємництво і туризм», 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 
 

Аналіз сучасного стану 
та перспективи розвитку 
туризму в Україні. 
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Гребенник Н. Г. 
к.е.н., доцент  
кафедри «Підприємництво 
і туризм»; 
Пустовіт О. Г. 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 
 

Реалізація туристичного 
потенціалу Одеського регіону 
за допомогою використання 
кластерної концепції. 
 

Михайлова Ю.В. 
к.е.н., доцент  
кафедри «Підприємництво 
і туризм», 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 
 

Вплив морської туристичної 
ренти на формування доходів 
туристичного регіону. 
 

Стеба А. А. 
старший викладач  
кафедри «Підприємництво 
і туризм», 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 
 

Перспективи туристичного 
потенціалу Одеського регіону. 
 

 
Секція 7 

"70-річний досвід нового Китаю в економічному 
та соціальному розвитку в контексті перспектив дружнього 

співробітництва КНР і України” 
(Ауд. 111, 1-й поверх старого корпусу) 

 
Модератори – Савельєва Ірина В’ячеславівна, д.е.н., професор 

Стовпець Олександр Васильович, д.філософ.н., доцент 
 

Руденко С. В. 
д.т.н., професор, ректор, 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 
 

Історія українсько-китайського 
співробітництва. 
 

Hong Lin (Гонг Лін), 
Assistant Professor of the Institute 
of Sociology, Chinese Academy 
of Social Sciences 
(Chinа, м. Пекін, КНР).  

 

Retrospect, status and prospect 
of the social organizations’ 
development in China 
(Ретроспектива, статус 
та перспектива розвитку 
соціальних організацій у Китаї). 
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Гловацька С. М. 
к.т.н., доцент кафедри УЛСіП 
Одеський національний морський 
університет (м. Одеса). 

 

Історія розвитку транспорту 
Китаю та перспективи 
для України. 
 

Ma Feng (Ма Фенг), 
Ph.D.: Management Science, Post 
Doctor. Sociology, National Institute of 
Social Development, CASSVice-
Director, CASS-ONMU: Center 
of China Studies 
(Chinа, м. Пекін, КНР). 

 

When human society development 
reaches a critical crossroad (Коли 
розвиток людського суспільства 
досягає критичного переходу). 
 

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

 

Суспільства заходу і Сходу 
в умовах зміни культурно-
історичних парадигм 
(на прикладах України 
та Китаю). 
 

Шипотілова О. П. 
к.і.н., асистент кафедри 
українознавства, історико-правових 
та мовних дисциплін  
Одеський національний  
морський університет; 
Кожанов А. В. 
к.і.н., старший викладач кафедри 
українознавства, 
Національний університет «Одеська 
морська академія» (м. Одеса). 
 

Морський напрям українсько-
китайського співробітництва 
на Одещині у 1980-тих рр. 
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