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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

 

 

Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, 

професор, ректор Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету –  голова оргкомітету; 

Циганенко Лілія Федорівна – доктор історичних наук, 

професор, проректор з наукової роботи ІДГУ  – заступник голови 

оргкомітету;  

Реєнт Олександр Петрович –  доктор історичних наук, 

професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з 

наукової роботи Інституту історії України НАН України, Голова 

Правління Національної спілки краєзнавців України; 

Даниленко Віктор  Михайлович –  доктор історичних наук, 

професор, член-кореспондент НАН України, заввідділу історії 

України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН 

України; 

Чорна Ліана Володимирівна – кандидат історичних наук, 

доцент, декан факультету української філології та соціальних наук 

ІДГУ. 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

18 травня 2017 р.  
 9.00  – 11.00 –  Реєстрація учасників конференції  (фойє головного корпусу 

університету), кава/чай (ауд. 110 головного корпусу). 
11.00 – 11.30 – Відкриття конференції (конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх 

головного корпусу університету). 
11.30 – 14.00 – Пленарне засідання (конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх 

головного корпусу університету). 
14.00  –  14.30 – Студентський перфоманс «Україна і хліб».  

                            Презентація картин та малюнків студентів педагогічного 
факультету (модератор виставки – професор І. Пастир). 

Книжкова виставка  «Живі повинні пам’ятати ... ». 

Виставка Йони Тукусер «Голод» (Болгарія). 
Виставка «Вбивство голодом – геноцид» (Науково-

дослідний Інститут українознавства). 
14.30 –  15.00 –  Перерва (кава/чай в ауд. 110 головного корпусу). 

15.00 –  17.00 –  Секційні засідання: 
 Україна в період післявоєнної  відбудови (1945-1955 рр.). Голод 1946-

1947 рр.: наслідки великої трагедії (конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх 

головного корпусу університету). 
 Усна історія як джерело вивчення голоду (ауд. 110, 1-й поверх 

головного корпусу ІДГУ). 
 Історія країн Південно-Східної Європи у повоєнне десятиліття 

(ауд. 202, 2-й поверх головного корпусу ІДГУ). 
 Проблеми повоєнного розвитку УРСР як об’єкт психолого-

педагогічних та методичних досліджень (ауд. 112, 3-й поверх 

головного корпусу ІДГУ). 
 Проблеми повоєнного розвитку як об’єкт філософських,  

мовознавчих та літературознавчих  досліджень (ауд. 306, 3-й поверх 

головного корпусу ІДГУ). 
 

19 травня 2017 р.  
10.00 – 13.00 – Секційні засідання. 
10.00 – 13.00 – Студентська науково-практична конференція. 

13.00 – 13.30 – Перерва (кава/чай в ауд. 110 головного корпусу). 
13.30 – 14.00 – Підсумкове засідання, закриття конференції. 

14.30 –  Екскурсія по місту Ізмаїл із відвідуванням музеїв  (Історико-

краєзнавчий музей Придунав’я,  Ізмаїльський історичний музей 

О.В. Суворова, Діорама «Штурм фортеці Ізмаїл», Ізмаїльська 
картинна галерея).  

Регламент роботи: 
Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповіді на секційному засіданні – до 15 хв. 
Повідомлення на секційному засідання – до 10 хв. 



ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

(конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх головного корпусу університету) 
 

Модератор – доктор історичних наук  

професор Циганенко Лілія Федорівна 
 

Відкриття конференції та вітальне слово  

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 
доктора педагогічних наук  

професора Кічука Ярослава Валерійовича 
 

 
Привітання учасникам конференції від: 

 
Одеської обласної ради 

 
Ізмаїльської міської ради 

 
Інституту історії України НАН України 

 
Науково-дослідного Інституту українознавства 

 

Одеського відділення  
Національної спілки краєзнавців України 

 
Національного музею «Меморіал жертв Голодомору»  

 
Мережі проєвропейських організацій України 

 
Державного архіву Одеської області 

 
Комунального закладу Одеської обласної ради 

«Агентство транскордонного співробітництва  
Єврорегіон "Нижній Дунай"»  

 

Центру громадських ініціатив (м. Львів) 
 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

(конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх головного корпусу університету) 

 

 
Формування громадянської ідентичності сучасної студентської 

молоді на прикладах подій голоду 1946-1947 рр.   

Ярослав КІЧУК – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна). 

 
Хлібозаготівельна кампанія в Ізмаїльській області в 1946-1947 рр. 

Віктор ДРОЗДОВ – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна). 

 

Голод 1946-1947 рр. в Молдавській РСР у дослідженнях усної історії 

Лідія ПЕДУРЯК  – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

соціо-гуманітарних наук, Бельцький державний університет імені Алеко 

Руссо (Молдова). 

 

Проблема міжкультурної комунікації в Україні у повоєнний час: 

історична ретроспектива 

Галина АЛТУХОВА – кандидат педагогічних наук, викладач, Афінська 

Вища Міжкультурна Школа (Греція).  

 
Трагедія голодомору 1946-1947 рр. у Бессарабії в художньому 

проекті  «Голод» Іони Тукусер  

Тетяна ШЕВЧУК – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загального мовознавства, слов'янських мов та світової літератури , 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна). 

 
 



Актуалізація ресурсів соціальної громади у період післявоєнної 

відбудови (1945-1955 рр.) 

Тетяна КОСТЮЧЕНКО – викладач соціальної  терапії  студії при 

Празькому    університеті (Чехія). 

 

Нові дані щодо масштабів голоду 1946-1947 рр. в Молдавській РСР 

Іон ВАРТА – генеральний директор Національного архіву Республіки 

Молдова (Молдова). 

 

Повість Ольги Мак «Каміння під косою» в контексті української  

прози ХХ століття про Голодомор 

Ігор НАБИТОВИЧ – доктор філологічних наук, професор,  Люблінський 

університет імені Марії Кюрі-Склодовської  (Польща). 

 

Голод 1946-1947 рр. в Ізмаїльській області  

Ганна ГРАДИНАР – магістрантка кафедри української і всесвітньої 

історії та культури, переможець Всеукраїнського конкурсу наукових 

студентських робіт (2016 р.), Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна). 

 

Олена ГОЛОВАНОВА – перекладач з румунської мови. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



СЕКЦІЯ 1 

 

УКРАЇНА В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ  

(1945-1955 рр.). 

ГОЛОД 1946-1947 рр.: НАСЛІДКИ ВЕЛИКОЇ ТРАГЕДІЇ 
 

(конференц-зал ІДГУ, 1-й поверх головного корпусу університету) 
 

 
Модератори – Коцур А.П., д.і.н., професор 

  Церковна В.Г., к.і.н., доцент 
 

 
Голодомори ХХ ст. в Україні: погляд учнівської молоді (за 

матеріалами дослідницьких робіт конкурсу МАН) 
Олена БАЧИНСЬКА – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри   історії   України,   Одеський  національний  університет імені     

І.І. Мечникова (м. Одеса). 
Тарас ГОНЧАРУК – доктор історичних наук, професор кафедри 

історії України, Одеський національний університет імені  І.І. Мечникова  
(м. Одеса). 

 
Голод 1946-1947 рр.: причини і наслідки 
Ігор  ДОВЖУК – доктор історичних наук, професор кафедри 

документознавства, ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-
Хмельницький). 

 

Голод 1946-1947 рр. в Херсонській області 
Олексій ІЛЬЇН – магістрант кафедри української і всесвітньої історії 

та культури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Голод 1946-1947 рр. у сучасній українській історіографії 
Анатолій КОЦУР –  доктор історичних наук, професор, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ). 
 

Голод 1946-1947 рр. на Переяславщині: джерелознавчий огляд  
Надія КОЦУР –  доктор історичних наук, професор, академік 

Міжнародної академії безпеки життєдіяльності,  завідувач кафедри 
медико-біологічних дисциплін і валеології, ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»                  
(м. Переяслав-Хмельницький). 

 



Голодомори як метод репресивної політики радянської влади в 
Україні 

В’ячеслав  КУШНІР   – доктор історичних наук, професор, заслужений 

діяч науки і техніки України,  голова Правління Одеського відділення 
Національної спілки краєзнавців України, декан історичного факультету, 

Одеський національний університет імені  І.І. Мечникова (м. Одеса).  
 

Ізмаїльщина під час голоду 1946-1947 рр. 
Олександр МИХАЙЛОВ – аспірант кафедри української і всесвітньої 

історії та культури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет   
(м. Ізмаїл). 

 

Науково-краєзнавче видання «1946-1947. Голод в Україні. Збірник 

спогадів»: рецензія 
Тарас НАГАЙКО – кандидат історичних наук, викладач,                  

ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). 

 
Особливості розвитку сільського господарства Молдови в 1947  -

1948 рр. 
Тетяна НІКІТІНА – старший викладач кафедри загальнонаукових 

дисциплін, Філія Придністровського державного університету імені         

Т.Г. Шевченка (м. Рибниця). 
 

Голод 1946-1947 рр. як чинник деформації традиційної культури 
гагаузів (за матеріалами с. Дмитрівка Болградського р-ну Одеської обл.) 

Наталія ПЕТРОВА – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

археології та етнології України, заступник декана історичного факультету 

з наукової та виховної роботи, Одеський національний університет імені 
І.І.Мечникова (м. Одеса). 

Іванна САУЛЯК –  магістр історії, бібліотекар 2-ої категорії відділу 

зберігання та наукового вивчення фондів, Одеська національна наукова 
бібліотека (м. Одеса). 

 
Голод 1946-1947 рр. на Одещині: інформаційний потенціал 

джерельної бази 
Едуард ПЕТРОВСЬКИЙ – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова     
(м. Одеса). 
 

Голод 1946-1947 рр. у болгарських селах Ізмаїльської області УРСР 
Ірина ТАТАРКО  – кандидат історичних наук, доцент, Дунайський 

інститут Національного університету «Одеська морська академія»           

(м. Ізмаїл). 
 



Чернівецька область під час голоду 1946-1947 рр.  
Надія ТОМЮК – магістрантка кафедри української і всесвітньої 

історії та культури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет    
(м. Ізмаїл). 

 

Голод в Україні 1946-1947 рр.: етнокультурний та етнорегіональний 
виміри 

Юрій ФІГУРНИЙ – кандидат історичних наук, доцент, завідувач 

відділу української етнології, Науково-дослідний інститут українознавства 

МОН України (м. Київ).  
  

Голод 1946-1947 рр. на Ізмаїльщині крізь призму офіційних 
документів 

Віра ЦЕРКОВНА – кандидат історичних наук, доцент, завідувач  

кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Переяслав-Хмельницька хлібопекарня в період післявоєнної 
відбудови (1943-1955 рр.) 

Валентина ШАКУЛА – молодший науковий співробітник науково-

дослідного відділу «Музей хліба», Національний історико-етнографічний 
заповідник «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький). 

 
 

 

СЕКЦІЯ 2 

 

УСНА ІСТОРІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ГОЛОДУ 
 

(ауд. 110, 1-й поверх головного корпусу ІДГУ) 

 
Модератори – Колесников А.О., д.філол.н., доцент 

 Делюсто М.С., к.філол.н., доцент 
 

 
Голод 1946-1947 рр. на Татарбунарщині у спогадах очевидців 
Маргарита БАШЛИ – кандидат історичних наук, викладач кафедри 

української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 
Усна історія як метод осягнення минулого 
Марина БУДЗАР – кандидат історичних наук, доцент, Київський 

університет імені Бориса Грінченка (м. Київ). 
 



Голод 1946-1947 рр.: доля однієї родини (с. Острівне Арцизького 
району Одеської області) 

Наталя ВОЛКАНОВА – аспірантка кафедри української і всесвітньої 

історії та культури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет    
(м. Ізмаїл). 

 
«Усна історія» у дослідженні повоєнного життя населення Півдня 

України 
Антоніна ДОРОШЕВА – кандидат історичних наук, доцент, 

Дунайський факультет морського та річкового транспорту КДАВТ            
ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного (м. Ізмаїл). 
 

Голод 1946-1947 рр. у Південній Бессарабії у світлі діалектного 

тексту 
Андрій КОЛЕСНИКОВ – доктор філологічних наук, доцент, завідувач  

кафедри української мови і літератури, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

Марина ДЕЛЮСТО – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл). 

 
Голод 1946-1947 рр. на Переяславській землі: родинні історії  
Оксана КОСТЕНКО – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

загальної історії, правознавства і методик навчання, ДВНЗ  «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). 

 
Голод 1946-1947 рр. на Сумщині (за спогадами очевидців) 
Віта КОЦУР – кандидат історичних наук, викладач,                         

ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). 
 
Методичні засади реалізації соціальних аспектів усноісторичних 

досліджень 
Олег МЕЛЬНИЧУК – доктор історичних наук, професор,  завідувач 

кафедри всесвітньої історії, Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця).  

Наталія ГОНЧАРОВА – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 
 

 



Голодомор 1932-1933 рр. як об’єкт сучасної письменницької 
публіцистики 

Ірина НАСМІНЧУК – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

журналістики, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка (м. Кам'янець-Подільський). 

 

Марин Буга: «Любов матері творить дива!»  
Віоріка ОЛАРУ-ЧЕМИРТАН – кандидат історичних наук, керівник 

проекту в Департаменті міграції; координатор з гендерних питань 
(Міжнародна організація з міграції) (м. Калараш, Молдова). 

 
Україна в повоєнний час: культурологічний аспект 
Галина ОЛЕЙНІКОВА  – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри англійської мови та перекладу, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 
Проблема селян південних областей України – вижити              

(1946-1947 рр.)  
Іван ПАСТИР – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики 

та образотворчого мистецтв, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл). 

 
Актуальні проблеми узагальнення усних переказів свідків трагічних 

подій 1946-1947 рр. як складова національно-патріотичного виховання 
студентської молоді ІДГУ  

Валерій ПЕЙКОВ  – провідний фахівець Центру громадянської освіти 

ІДГУ, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Виховний контекст формування джерел з усної історії голоду 1946-
47 рр.: досвід збирання та оприлюднення в рамках етнографічних 

експедицій 
Наталія ПЕТРОВА – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

археології та етнології України, заступник декана історичного факультету 
з наукової та виховної роботи, Одеський національний університет імені 

І.І.Мечникова (м. Одеса). 
 

Народний наратив про голод 1946-1947 рр. у болгарських селах 
Бессарабії 

Алла СОКОЛОВА – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 
 
 

 
 



Повсякденне життя дітей околиць Ізмаїла в повоєнні роки 
Іван ТАТАРИНОВ – кандидат історичних наук, викладач кафедри 

української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський  державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 

Олександра Істраті-Русу: «Коли з нами це трапилось, уся надія була 

на Бога!»  
Ромео ЧЕМИРТАН – кандидат богословських наук, науковий 

співробітник, Національний музей етнографії та природознавства 
(м. Кишинів, Молдова). 

 
Повсякденне життя населення України в період післявоєнної 

відбудови крізь призму суспільно-політичних процесів 
Андрій ЧЕРЕПАНОВ – кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання,                  
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). 
 

Повсякденне життя українських переселенців у повоєнний період 
Ліана ЧОРНА – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

української і всесвітньої історії та культури, декан факультету української 
філології та соціальних наук, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл). 

 
Народні оповіді-спогади про голодомор в усній традиції подолян 
Валерій ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри історії української літератури та компаративістики, 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
(м. Кам’янець-Подільський). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

 

ІСТОРІЯ КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У 

ПОВОЄННЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ 
 

(ауд. 202, 2-й поверх головного корпусу ІДГУ) 

 
 
Модератори – Циганенко Л.Ф., д.і.н., професор 

 Дізанова А.В., к.і.н., доцент 

 
 
 

Радянська репресивна система в Україні  (1946-1953 рр.) 
Вікторія БЕРЕЗОВСЬКА – кандидат історичних наук, доцент, 

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська 
академія» (м. Ізмаїл). 
 

Країни Південно-Східної Європи повоєнного часу у поглядах 

Г. Кіссінджера 
Олександр БУРУНОВ – аспірант кафедри нової та новітньої історії, 

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (м. Одеса). 
 

Феномен організованого голоду в МРСР в ефірі радіо «Вільна 
Європа»  

Олена ВАРТА – аспірантка Кишинівського державного педагогічного 

університету (м. Кишинів, Молдова). 
 

Рееміграція українських німців у 40-х – на початку 60-х років 
Володимир ВАСИЛЬЧУК – доктор історичних наук, професор 

кафедри історії України і туризмознавства, Київський національний  
лінгвістичний  університет (м. Київ). 

 
Німецькі поселення в південній частині Республіки Молдова 
Іон ГЕЛЕЦЬКИЙ  – доктор історичних наук, професор, Державний 

університет імені Б.П. Хаждеу (м. Кагул, Молдова).  

 
Повоєнна історія України та Іспанії: компаративний аналіз 
Мігель Анхель де ла Фуенте ГОНСАЛЕС – доктор філології, відділення 

викладання мови та літератури, педагогічний факультет Валенсії, 
Університет Вальядоліду (м. Валенсія, Іспанія). 

 
 

 



Переяславщина в період післявоєнної відбудови (1945-1955 рр.) 
Вікторія ГРУКАЧ – кандидат юридичних наук, старший викладач 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання,                  
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). 

 
Вплив зовнішньополітичних чинників на повоєнний розвиток УРСР 
Ада ДІЗАНОВА – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Українське місто повоєнного часу: Одеса в 1945-1948 рр. 
Олег  ДЬОМІН – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

нової та новітньої історії, Одеський національний університет імені 
І.І.Мечникова (м. Одеса). 
 

Кримські татари в умовах голоду в Криму: етно-регіональний 

контекст 
Григорій КОНДРАТЮК – доктор історичних наук, доцент 

(м.Сімферополь). 

 
Засоби конструювання історичної пам’яті: політичний та 

історичний аспекти 
Віктор КОЦУР – доктор історичних наук, професор, дійсний член 

(академік) НАПН України, ректор, ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»                  

(м. Переяслав-Хмельницький). 
 

Протоієрей, «ворог народу», патріот (о. Іоанн (Крижанівський) – 
сторінки пастирської біографії) 

Микола МИХАЙЛУЦА – доктор історичних наук, професор, Одеський 

національний морський університет (м. Одеса). 
 

Відбудовчі процеси в системі професійно-технічної освіти на 
Вінниччині у перші визвольні роки (1944-1945) 

Анастасія РОГОЗОВСЬКА-КОСУНЕЦЬ – викладач історії,            

ДНЗ «Вінницький центр ПТО технологій та дизайну» (м. Вінниця).  
 

Досвід Європейського Союзу і Румунії в питанні офіційного 

засудження комунізму 
 Артур ТУЛУШ – доктор історії, професор, завідувач кафедри історії, 

філософії і теології, Університет «Dunărea de Jos» (м. Галац, Румунія). 
 



Матеріально-побутові умови життя студентів повоєнного часу 1944-
1949 рр. (за матеріалами Білгород-Дністровського учительського 

інституту) 
Лілія ЦИГАНЕНКО – доктор історичних наук, професор, проректор з 

наукової роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний університет          

(м. Ізмаїл). 
 

Особливості вищої освіти в Україні у 1945-1955 рр. 
Олена ЧЕТВЕРІКОВА – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови та перекладу, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл). 
 

 

СЕКЦІЯ 4 

 

ПРОБЛЕМИ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ УРСР  

ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ  

ТА МЕТОДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

(ауд. 112, 1-й поверх головного корпусу ІДГУ) 
 
Модератори – Кічук Н.В., д.пед.н., професор 

Іванова Д.Г., к.пед.н., доцент 

Педагогічна енергетика фахівців соціономічної сфери як предмет 

історико-педагогічних досліджень 
Інна БОГДАНОВА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи, психологічних та педагогічних інновацій,           
ДЗ  «Південноукраїнський  національний педагогічний університет                

ім. К.Д. Ушинського» (м. Одеса).  
 

Дошкільне виховання в період післявоєнної  відбудови в Україні 

(1945-1955 роки) 
Алла БОГУШ – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти,              
ДЗ  «Південноукраїнський  національний педагогічний університет                

ім. К.Д. Ушинського» (м. Одеса).  
 

Конструктивна поведінка студентської молоді у кризовому соціумі: 
деякі управлінські аспекти  

Іван БОЙЧЕВ – магістрант, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет  (м. Ізмаїл). 

 
 



Голодомор 1946-1947 рр.: деякі аспекти гендерної психології 
Антоніна ГАВЛІЦЬКА – кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри загальної та практичної психології, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Правова компетентність як чинник соціальної стійкості особистості 
в умовах економічної нестабільності суспільства  

Ірина ГАЛУЩАК – кандидат педагогічних наук, доцент, 

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.  

 
Джерела як основа вивчення теми голоду 1946-1947 рр. в Україні на 

уроках історії 
Дмитро ГРИГОРАШЕНКО – вчитель історії загальноосвітньої   

школи № 3 І-ІІІ ступенів  (м. Ізмаїл).  
 

Освітня галузь в Українському Подунав’ї у повоєнну добу  
Ірина ДОЛГОЛЕНКО – кандидат філософських наук, доцент кафедри 

української та всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний 
гуманітарний університет (м. Ізмаїл).  

 

Регіональні проблеми української сім’ї-родини в період  
післявоєнної відбудови (1945-1955 рр.) 

Тетяна ЖАРОВЦЕВА – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету дошкільної та спеціальної педагогіки, ДЗ  «Південноукраїнський  

національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського» (м. Одеса).  
 

Кризові ситуації та стани в повоєнні часи 
Світлана ЖОХА  – викладач кафедри загальної та практичної 

психології, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Соціальна допомога держави населенню під час голодомору 1946 - 
1947 рр. в України 

Ольга ЗАМАШКІНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки  та фізичної культури, Ізмаїльський  
державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 
Повоєнне десятиліття XX століття: тенденції розвитку педагогічної  

освіти у Південно-Східній  Європі 
Дора ІВАНОВА – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач  

кафедри загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти, Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 
 

 



Проблема соціального сирітства у повоєнний період розвитку 
українського соціуму і сьогодення 

Надія КІЧУК – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

Академії вищої школи України та Міжнародної Академії соціальних і 
педагогічних наук, декан педагогічного факультету, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Історичні дослідження проблеми голоду 1946-1947 рр. в школах  
Ізмаїльського району 

Людмила КОЖУХАРЕНКО – аспірантка кафедри української і 

всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 
 

Голод 1946-1947 рр.: психолого-педагогічні аспекти формування  
історичної  пам’яті 

Маріанна КНЯЗЯН – доктор педагогічних наук, Почесний професор 

ІДГУ,  професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова  

(м. Одеса). 
 
Голод в болгарських селах Бессарабії: причини та наслідки  
Світлана КРАВЧЕНКО – фахівець Центру громадянської освіти, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 

 
Центр громадянської освіти ІДГУ як інституція формування 

історичної пам’яті студентства  
Марина ЛАПШИНА – директор Центру громадянської освіти, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Витоки ідеї передшкільної освіти у повоєнний період вітчизняної 
історії ХХ  століття  

Тетяна ЛЕСІНА – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант,   

ДЗ  «Південноукраїнський  національний педагогічний університет                
ім. К.Д. Ушинського» (м. Одеса).  

 
Педагогіка розуміння  у повоєнний період XX століття і сьогодення 
Алла ЛИНЕНКО – доктор педагогічних наук, професор,                         

ДЗ  «Південноукраїнський  національний педагогічний університет                

ім. К.Д. Ушинського» (м. Одеса).  
 

Посттравматичний стресовий розлад у військовослужбовців – 
учасників бойових дій 

Інна МАЗОХА – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри загальної та практичної психології, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 



Морально-психологічний стан та поведінка сільського населення 
України в роки голоду 1946-1947 рр. 

Валерія МІЧУДА – кандидат історичних наук, доцент,                     

ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). 
 

Методичні аспекти вивчення життєвої правди про голодомор на 

уроках української літератури в 11 класі 
Алла ПОГОРЄЛОВА – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл). 

 
Психологічна модель посттравматичного стресового розладу 

повоєнного часу 
Людмила ПРОКОФ’ЄВА – викладач кафедри загальної та практичної 

психології, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл).  
 

Соціально-психологічні механізми позитивної соціалізації 
особистості у кризових життєвих ситуаціях 

Наталія САБЛІНА – магістранта,  Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Генеза формування соціальної компетентності майбутніх соціальних 
працівників (1946-1955 роки) 

Ольга СОРОКА – доктор педагогічних наук, доцент, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  

(м. Тернопіль). 
 

Особливості  змісту  передшкільної  освіти  України  у  період  1945-
1955  рр.) 

Тетяна СТЕПАНОВА – доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету початкової освіти, Миколаївський національний університет 
ім. В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв).  

 
Формування духовних цінностей старшокласників у процесі 

вивчення творів про голод 
Лариса УДОВИЧЕНКО – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

української літератури і компаративістики Інституту філології,  Київський 
університет імені Бориса Грінченка (м. Київ). 

 

Розвиток волонтерства в УРСР у повоєнний період 
Світлана ФУРДУЙ – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки  та фізичної культури,  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 



СЕКЦІЯ 5 

 

ПРОБЛЕМИ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ  

ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКИХ, МОВОЗНАВЧИХ ТА 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

(ауд. 306, 3-й поверх головного корпусу ІДГУ) 
 

 
Модератори – Райбедюк Г.Б., к.філол.н., професор 

                                                Томчук О.Ф., к.філол.н., доцент                      
                                               

       
Проблеми повоєнного розвитку як объект філософських та 

літературознавчих досліджень 
Александр ВІГЕР – аспірант кафедри загального мовознавства, 

слов'янських мов та світової літератури, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

Тема голоду на Буковині 1946-1947 рр. у п’єсі Івана Нагірняка «Гнат 
Перевесло» 

Лариса  ГОРБОЛІС – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української літератури, Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка (м. Суми). 
 

«Російський щоденник» Дж. Стейнбека: життєва правда 
Лариса ДЗІКОВСЬКА – кандидат філологічних наук, доцент, декан 

факультету іноземних мов, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (м. Ізмаїл). 
 

Естетизація голоду в автобіографічній прозі Галини Гордасевич 
Роман ДУБРОВСЬКИЙ – кандидат філологічних наук, старший 

викладач  кафедри української філології та суспільних дисциплін, 
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія                                 

ім. Тараса Шевченка (м. Кам’янець).  
 

Соціально-економічні аспекти голоду 1946-1947 рр. на Півдні 
України 

Олексій ЗАПОРОЖЧЕНКО – кандидат філософських наук, доцент 

кафедри української і всесвітньої історії та культури, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл). 
 

 

 



До питання синонімічності слів «голод», «людомор», «голодомор»  
Наталія КОЛЬЦУН – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, перший 
проректор,  Ізмаїльський  державний гуманітарний  університет (м. Ізмаїл). 

 

Україна 1946-1947 років у романі «Прибутні люди» Василя 
Захарченка 

Тетяна КОНОНЧУК – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач і 

професор кафедри української філології та суспільних наук Академії 

адвокатури України (м. Київ). 
 

Мотив голоду в румунській літературі передгрудневого періоду 
(1989 р.) 

Георгій  ЛАТЕШ – кандидат філологічних наук, доцент, Галацький 

університет «Danubian» (м. Галац, Румунія). 
 

Трагедія голодомору в українських романах доби тоталітаризму  
Галина НАСМІНЧУК – кандидат філологічних наук, професор кафедри 

історії української літератури та компаративістики, Національний 
університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський). 

 
Художня та історична правда про голод в Україні: за матеріалами 

радіопубліцистики Юрія Лавріненка 
Галина РАЙБЕДЮК – кандидат філологічних наук, професор кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл). 

 
Алюзивна об’єктивація голодомору в поезії шістдесятників 
Олег РАРИЦЬКИЙ – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

 кафедри історії української літератури та компаративістики, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-
Подільський). 
 

«Цар Голод» та інша аграрна дивоглядія московського Кремля в 
оцінці Уласа Самчука 

Ірина РУСНАК – доктор філологічних наук, професор кафедри 

української літератури і компаративістики, Київський університет імені 

Бориса Грінченка (м. Київ). 
 

До онтологічних основ війни: Друга світова війна і сучасність 
Людмила САВВІНА – кандидат філософських наук, професор, 

завідувач кафедри загальнонаукових дисциплін, Філія Придністровського 
державного університету імені Т.Г. Шевченка (м. Рибниця). 

 



Голодомори в Радянській Україні: соціокультурні та морально-
етичні виміри 

Оксана ТАРАПОН – кандидат історичних наук, доцент,                  

ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький). 

 
Тема голоду у творчості українських письменників: художні та 

публіцистичні коди тексту 
Олег ТОМЧУК – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури, Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет (м. Ізмаїл). 

  
Художня інтерпретація голодомору в Україні у романі Наталки  

Доляк «Чорна дошка» 

Алла ТРЕТЯЧЕНКО – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології, Придністровський державний університет                  
ім. Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь). 
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