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Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
«Україна-Греція: історичні рефлексії» покликана стати майданчиком 
для обміну досвідом та координації зусиль науковців з метою сприяння 
вивченню питань історичного розвитку Греції, українсько-грецьких 
взаємовідносин на різних етапах історії, внеску  греків у розвиток Північного 
Причорномор’я, Південної Бессарабії, Півдня України, міста Ізмаїла. 

Організатори: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 
Ізмаїльський відділ Спілки краєзнавців України, громадська організація 
«Центр розвитку Бессарабії». 

Місце і час проведення: м. Ізмаїл, 15 березня 2019 р., 10.00, 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. Адреса: м. Ізмаїл, 
вул. Рєпіна, 12 (конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх). 

Час доповіді / повідомлення: до 15 хвилин. 

 

Розклад роботи: 

9.30 - 10.00: Реєстрація учасників. 

10.00 - 11.30: Пленарне засідання. 

11.45 - 15.00: Секційні засідання. 

              Секція 1.  Греки в соціокультурному просторі Південної України. 

Секція 2. Збереження грецької культурної спадщини в Україні: 
проблеми та перспективи. 

Секція 3. Дискусійні питання історії та гуманітаристики Півдня 
України. 

Секція 4. Історія греків України очима молодих дослідників. 

 

15.00 - 15.30: Дискусія, підбиття підсумків 

 

 

Модератор конференції: кандидат історичних наук, доцент, 
 завідувач кафедри української і  всесвітньої історії та культури 

Церковна Віра Георгіївна (nauka_idgu@ukr.net). 
 

 

 

mailto:nauka_idgu@ukr.net


П Р О Г Р А М А  

10.00 - 11.30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Кічук Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, професор,  
ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

Вітальне слово до учасників конференції.  
 
Ліберопулос Алексіос-Маріос,   Генеральний консул Грецької республіки в 
Одесі. 

Вітальне слово до учасників конференції.  
 

Абрамченко Андрій В’ячеславович, голова Ізмаїльської міської ради. 
Вітальне слово до учасників конференції.  

 
Парадісопулос Софроніс Іліас, директор Грецького Фонду Культури – 
Одеса. 

Вітальне слово до учасників конференції.  
 
Мітакі Тетяна Михайлівна, голова Грецького товариства «Еллада» 
м. Ізмаїл. 

Вітальне слово до учасників конференції.  

 
 

Циганенко Лілія Федорівна (Ізмаїл, Україна),  доктор історичних наук, 
професор, проректор з наукової роботи Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету. 

Презентація книги: «Документи та матеріали до історії 
греків Південної Бессарабії». 

 
Білоусова Лілія Григорівна (Одеса, Україна), кандидат історичних наук, 
телерадіокомпанія «Град». 

Тема доповіді: Формування грецької громади Одеси у світлі 
міграційних процесів кінця XVIII – початку XX ст. 
 
Мустяце Сержіо (Кишинеу, Республіка Молдова), доктор історичних наук, 
професор Кишинівського педагогічного університету імені Іону Крянге.  

Тема доповіді: Грецька спадщина в шкільних підручниках 
історії Республіки Молдова. 

 
Акчебаш Альона Василівна (Ізмаїл, Україна), аспірантка кафедри 
української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет. 

Тема доповіді:  Грецька династія Захаріаді: від величі до 

депортації. 

 
 



11.45 - 15.00 
 

Секція 1: 

Греки в соціокультурному просторі Південної України 

Модератор - к.і.н. Гончарова Н.О.  

 

Гончарова Наталія Олександрівна (Ізмаїл, Україна), кандидат 
історичних наук, доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури, 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Внесок вітчизняних дослідників у вивчення 
питань грецької історії. 

 
 
Сіропол Володимир Олександрович (Переяслав-Хмельницький, 
Україна), кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, 
правознавства і методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Тема доповіді: Грецькі поселення на території України в 
сучасній вітчизняній історичній науці. 

 
 
Татаринов Іван Євгенович (Ізмаїл, Україна), кандидат історичних наук, 
старший викладач кафедри української і всесвітньої історії та культури, 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Військова справа в давньогрецьких полісах 
Північного Причорномор’я. 

 
 

Кройтору Костін (Браїла, Румунія),  директор музею Кароля І. 
Тема доповіді: До питання про назви грецьких монет на території  

Нижнього Дунаю.  
 

 
Єрич Тетяна Григорівна (Ізмаїл, Україна), кандидат історичних наук, 
викладач кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Грецькі купці у розвитку торгівлі в Південній 
Бессарабії: історичні рефлексії.  

 
 
Ткаченко Олеся Віталіївна (Переяслав-Хмельницький, Україна), 
кандидат історичних наук, доцент кафедри кафедри загальної історії, 
правознавства і методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Тема доповіді: Національна політика Російської імперії щодо 
грецького населення у ХVІІІ – на початку  ХІХ ст. 



Коваль Ольга Сергіївна (Бердянськ, Україна), аспірантка кафедри кафедри 
історії та філософії, Бердянський державний педагогічний університет. 

Тема доповіді: Зведення грецьких православних храмів 
Готфійської та Кафійської єпархії в Північному Приазов’ї. 

 
 
Грєбцова Ірена Светозарівна (Одеса, Україна),  доктор історичних наук, 
професор кафедри нової та новітньої історії, Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова. 

Тема доповіді: Греки Одеси в соціокультурному житті регіону 
першої половини XIX ст. 

 
 

Дроздов Віктор Володимирович  (Ізмаїл, Україна), кандидат історичних 
наук, доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури, 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Греки в етносоціальній структурі населення 
південнобессарабських міст у першій половині ХІХ ст. (за 
матеріалами переписів населення).  

 
 

Циганенко Лілія Федорівна (Ізмаїл, Україна), доктор історичних наук, 
професор кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Грецькі дворяни в історії Південної Бессарабії ХІХ 
– початку ХХ ст.  

 
 

Дьомін Олег Борисович (Одеса, Україна),  доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії, Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова. 

Тема доповіді: Г. Маразлі: відомий та незнаний. 
 

 
Кудінова Ольга Іванівна (Ізмаїл, Україна), кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри романо-германської філології, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет. 

Тема доповіді:: Рецепція франкомовних колоністів c. Шабо: 
щодо античних впливів на території межиріччя Дністра та 
Дунаю (1841-1925 рр.).  

 
 

Парадісопулос Софроніс Іліас (Одеса, Україна),  магістр історичних наук, 
директор Грецького Фонду Культури – Одеса. 

Тема доповіді: Народжуваність в грецькій громаді Одеси 
наприкінці XIX ст.: перспективи історико-антропологічних 
реконструкцій. 

 



Церковна Віра Георгіївна (Ізмаїл, Україна), кандидат історичних наук, 
доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Діяльність Одеського грецького благодійного 
товариства (1871-1917 рр.). 

 
 

Музичко Олександр Євгенович (Одеса, Україна), кандидат історичних 
наук, доцент кафедри історії України, Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова 

Тема доповіді: Грецькі історики у соціокультурному просторі 
Українського Причорномор’я та Приазов’я (кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.). 

 
 
Березін Сергій Євгенійович (Одеса, Україна), головний науковий 
співробітник відділу використання документів, інформації, публікацій та 
зовнішніх зв’язків, Державний архів Одеської області. 

Тема доповіді: Греки та Греція в біографіях і діяльності 
представників історико-філологічного факультету 
Новоросійського університету (1865-1920 рр.). 

 

 
Затовський Богдан Олегович (Одеса, Україна), викладач кафедри нової та 
новітньої історії, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. 

Тема доповіді: Релігійне життя в Греції в роки Балканських війн 
1912-1913 рр. у висвітленні російської центральної церковної 
періодики (1912-1914 рр.). 

 
 
Михайлов Олександр Ілліч (Ізмаїл, Україна), викладач кафедри 
української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Український похід грецької армії (1918-1919 рр.). 
 

 
Лисенко Андрій Андрійович (Переяслав-Хмельницький, Україна),  
кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і 
методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди». 

Тема доповіді: Участь греків-колоністів у збройній боротьбі на 
півдні України в першій чверті ХХ ст. 

 
 
Ткаченко Тетяна Валентинівна (Переяслав-Хмельницький, Україна),  
кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і 
методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди». 



Тема доповіді: Повсякденне життя грецького населення 
України в 20-30-х рр. ХХ ст.  

 
 
Михайлуца Микола Іванович (Одеса, Україна),  доктор історичних наук, 
професор кафедри українознавства, історико-правових і мовних дисциплін, 
Одеський національний морський університет. 

Тема доповіді: Грецька церква м. Одеси (1941-1944 рр.). 
 
 
 

11.45 - 15.00 
 

Секція 2: 

Збереження грецької культурної спадщини в Україні: 
проблеми та перспективи 

Модератор - к.і.н. Чорна Л.В. 

 

Чорна Ліана Володимирівна (Ізмаїл, Україна), кандидат історичних наук, 
доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Афонська спадщина в українській історії та 
культурі. 

 
 
Соловйова Тетяна Миколаївна (Переяслав-Хмельницький, Україна),  
кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і 
методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди». 

Тема доповіді: Проблеми збереження архівної та музейної 
спадщини греків у сучасній Україні.  

 
 

Штепко Олена Юріївна (Одеса, Україна), кандидат історичних наук, 
начальник відділу науково-довідкового апарату, Державний архів Одеської 
області. 

Тема доповіді: Документи репатріантів-мешканців 
Ізмаїльської області як джерело до історії Південної Бессарабії 
другої треті ХХ ст. 

 

 
Щербина Надія Федорівна (Одеса, Україна), кандидат історичних наук, 
доцент кафедри філософії, історії та політології, Одеський національний 
економічний університет. 
Махінла Юрій Борисівна (Одеса, Україна), викладач кафедри філософії, 
історії та політології, Одеський національний економічний університет. 

Тема доповіді: Грецький досвід суспільних трансформацій 
другої половини ХХ ст. 



Левчук Володимир Володимирович (Київ, Україна), кандидат 
історичних наук, здобувач відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої 
політики України Інституту історії України НАН України. 

Тема доповіді: Поріднені міста Одеської області та Грецької 
Республіки: особливості взаємодії з позицій культурної 
дипломатії. 

 

 
Дізанова Ада Віталіївна (Ізмаїл, Україна), кандидат історичних наук, 
доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Формування історичної пам’яті студентів на 
прикладі діяльності З. Аркаса. 

 
 
Абрамченко Марина Миколаївна (Ізмаїл, Україна), архівіст, Комунальна 
установа «Ізмаїльський архів».  

Тема доповіді:  Грецька спадщина за документами Комунальної 
установи «Ізмаїльський архів». 

 
 
Дем’яненко Віра Миколаївна (Переяслав-Хмельницький, Україна),  
кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Тема доповіді:  Українсько-грецькі відносини на сучасному 
етапі: аналіз і прогнози. 
 
 
Березовська Вікторія Вікторівна (Ізмаїл, Україна), кандидат історичних 
наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін, Дунайський Інститут 
Національного Університету «Одеська Морська Академія». 

Тема доповіді: Діяльність грецьких національно-культурних 
товариств в Україні. 
 
 
Черепанов Андрій Ігорович (Переяслав-Хмельницький, Україна),  
кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і 
методик навчанн, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди». 

Тема доповіді: Грецька меншина у контексті 
мультикультурності сучасного українського суспільства. 

 
  

 



11.45 - 15.00 
 

Секція 3: 

Дискусійні питання історії та гуманітаристики  

Півдня України 

Модератор - к.ф.н. Делюсто М.С. 

 
 
Кульчак Владислав Андрійович (Ізмаїл, Україна), аспірант кафедри  
загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури ІДГУ. 

Тема доповіді:  Види грецької перекладної церковної літератури 
на землях Київської Русі.  

 
 
Нестерова Марія Валеріївна (Миколаїв, Україна),  провідний фахівець 
кафедри історії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

Тема доповіді: Культові центри дохристиянських часів на 
території Миколаївщини. 

 
 
Татарко Ірина Іванівна (Ізмаїл, Україна), кандидат історичних наук, 
доцент кафедри гуманітарних дисциплін, Дунайський Інститут Національного 
Університету «Одеська Морська Академія». 

Тема доповіді: Економічне становище болгарських сіл 
Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944-1954 рр.). 

 
 
Гайдай Ольга Михайлівна (Миколаїв, Україна), кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії, Чорноморський національний університет ім. Петра 
Могили. 
Олійник Олександр Ігорович (Миколаїв, Україна), магістрант, 
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

Тема доповіді: З історії військової індустрії Півдня України: 
епоха БТР-ів. 

 
 
Делюсто Марина Сергіївна (Ізмаїл, Україна), кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української мови та літератури, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Українсько-романські мовні контакти в 
українських південнобессарабських говірках.  

 
 Кічук Ярослав Валерійович (Ізмаїл, Україна), доктор педагогічних наук, 
професор кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Фундаментальні права людини у параметрах 
сучасного суспільствознавства Греції.  



Костенко Оксана Олексіївна (Переяслав-Хмельницький, Україна),  
кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і 
методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди». 

Тема доповіді: Проблеми правового забезпечення грецької 
меншини в сучасній Україні. 
 
Кічук Надія Василівна (Ізмаїл, Україна), доктор педагогічних наук, 
професор кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти, дійсний член академії вищої школи України та 
міжнародної академії соціальних і педагогічних наук, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Полікультурність як домінанта освітньої 
системи Греції.  
 
Морошан Наталя Володимирівна  (Ізмаїл, Україна), викладач кафедри 
української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Причини трудової міграції українців у Грецію на 
сучасному етапі. 

 
 
Колесников Андрій Олександрович (Ізмаїл, Україна), доктор  
філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури, 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Взаємодія етнічного і мовного компонентів в 
інтерферентному середовищі Півдня України.  

 
 
Прядко Тетяна Петрівна (Переяслав-Хмельницький, Україна), кандидат 
історичних наук, доцент кафедри політології, ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Тема доповіді: Культурно-етнічний чинник у процесі 
впровадження адміністративно-територіальної реформи в 
Україні. 

 
 
Погорелова Алла Дмитрівна (Ізмаїл, Україна), кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри української мови та літератури, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Празький варіант художнього осмислення 
античного тексту в поезії Євгена Маланюка.  

 
 
Грукач Вікторія Олександрівна (Переяслав-Хмельницький, Україна),  
кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства і 
методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди». 



Тема доповіді: Парадигма культурного життя греків 
Приазов’я в сучасній Україні. 

 
 
Дзіковська Лариса Миколаївна (Ізмаїл, Україна), кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, слов’янських 
мов та світової літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет. 

Тема доповіді: Кіммерія як модель античного світу 
Максиміліана Волошина. 

 
 

Дорошева Антоніна Олександрівна (Ізмаїл, Україна), кандидат 
історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 
Дунайський факультет морського та річкового транспорту Державного 
університету інфраструктури та технологій. 

Тема доповіді: Фінансово-господарська діяльність органів 
самоврядування Одеси у другій половині ХІХ ст. 

 
 
 

11.45 - 15.00 
 

Секція 4: 

Історія греків України очима молодих дослідників 

Модератор - Морошан Н.В. 

 

Кулепестіна Вікторія (Ізмаїл, Україна), магістрантка, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. Науковий керівник – доц. Гончарова 
Н.О. 

Тема доповіді: Інтерактивні технології у вивченні 
давньогрецької історії.   

 
 
Михайлова Ірина (Ізмаїл, Україна), студентка ІІ курсу, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет.  Науковий керівник – доц. Дізанова А.В. 

Тема доповіді: Економічний розвиток грецьких полісів 
Північного Причорномор’я. 

 
 
Погановський Андрій (Миколаїв, Україна), магістрант, Чорноморський 
національний університет ім.Петра Могили. Науковий керівник – доц. 
Гайдай О.М.  

Тема доповіді: Іноземний вплив на розвиток монетної справи 
Київської Русі. 

 
 



Попова Валерія (Ізмаїл, Україна), студентка ІІ курсу, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет.  Науковий керівник – доц. Дізанова А.В. 

Тема доповіді: Північне Причорномор’я та Нижнє Подунав’я у 
працях давньогрецьких авторів. 
 
 
Шеремет Андрій (Ізмаїл, Україна), студент ІІІ курсу, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет.  Науковий керівник – к.і.н. Татаринов 
І.Є. 

Тема доповіді:  Участь грецьких підрозділів у війнах на Півдні 
України (друга половина ХVІІІ ст.). 
 
 
Лазебна Софія (Ізмаїл, Україна), студентка IV курсу, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет.  Науковий керівник – проф. Циганенко 
Л.Ф. 

Тема доповіді: Участь грецької громади Південної Бессарабії у 
промисловому виробництві та комерційних операціях. 

 
 
Семенов Микола (Ізмаїл, Україна),  магістрант, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет.  Науковий керівник – доц. Чорна Л.В. 

Тема доповіді:  Ізмаїл наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: 
особливості міського самоврядування. 

 
 
Кугут Марія (Ізмаїл, Україна), студентка ІІІ курсу, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет.  Науковий керівник – викл. Михайлов О.І. 

Тема доповіді:  Діяльність грецької таємної організації «Філікі 
Етерія» в Одесі. 

 
 
Кравченко Христина (Ізмаїл, Україна), магістрантка, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет. Науковий керівник – доц. Церковна 
В.Г. 

Тема доповіді:  Українсько-грецькі відносини на сучасному етапі 
(за матеріалами інтернет-ресурсів).  

 
 
Раділов Іван (Ізмаїл, Україна), студент ІІ курсу,  Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет. Науковий керівник – викл. Морошан Н.В. 

Тема доповіді: Співробітництво України та Греції в сфері науки 
і культури. 
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