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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Циганенко Л.Ф. – проректор з науково-педагогічної роботи 

Чорна Л.В. – декан факультету української філології та соціальних наук 

Церковна В.Г. – завідувач кафедри української і всесвітньої історії та 

культури 

Волканова Н.В. – аспірант кафедри української і всесвітньої історії та 

культури 

Градинар Г.І.  –  голова Студентського наукового товариства ІДГУ 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація учасників конференції – 09.00 год. 

Пленарне засідання  – 10.00 год. 

Секційне засідання – 10.30 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

СЕКЦІЯ № 1.  

Керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф. 

Конференц-зал  

1. Доброчинні об’єднання допомоги учням та студентам Бессарабії 

(друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) – Башли М.І. (к.і.н., викладач 

кафедри української і всесвітньої історії та культури  ІДГУ).  

2. Лінгвокультурологія як чинник становлення етнічної ідентичності 

українця – Бобогло М.Г. (64 гр., VІ к., ФУФСН, ІДГУ, наук. кер. –доц. 

Лавриненко С.Т.). 

3. Участь дворян Бессарабії в благодійній діяльності з допомоги воїнам 

флоту та їх сім’ям (1855-1856 рр.) – Волканова Н.В. (аспірант кафедри 

української і всесвітньої історії та культури ІДГУ, наук. кер. –  проф. 

Циганенко Л.Ф.). 

4. Формування зовнішньої політики України (1991-1994 рр.) – Дізанова 

А.В. (к.і.н., доцент кафедри української і всесвітньої історії та культури  

ІДГУ). 

5. Діяльність обласних національно-культурних товариств Одещини – 

Дорошева А.О. (к.і.н., старший викладач кафедри української і всесвітньої 

історії та культури ІДГУ). 

6. Всесоюзний референдум 17 березня 1991 р. в оцінках Ізмаїльської 

газетної періодики – Дроздов В.В. (к.і.н., доцент кафедри української і 

всесвітньої історії та культури ІДГУ). 

7. Соціокультурні виклики національній ідентичності в контексті 

інформаційної глобалізації – Запорожченко О.В. (к.філос.н., доцент, 

завідувач кафедри суспільних наук ІДГУ). 

8. Націєтворчі інтенції Олександра Довженка – Каплієнко А.І. (64 гр., 

VІ к., ФУФСН, ІДГУ, наук. кер. – доц. Томчук О.Ф.) 

9. Міські голови (примари) Болграда в 1882 – 1916 рр. та постанови 

Болградської комунальної ради в галузі торгівлі та промисловості  міста 
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Болграда на початку ХХ ст. – Коваль Г.П. (вчитель історії та географії 

Новосафронівської ЗОШ І – ІІІ ступенів). 

10. Волонтерський рух в умовах військових дій на Сході України – 

Кожухаренко Л.В. (аспірант кафедри української і всесвітньої історії та 

культури ІДГУ, наук. кер. – доц. Дізанова А.В.). 

11.  Діяльність місцевих Рад народних депутатів по соціально-

культурному розвитку українського села (друга половина 70-х років ХХ ст.) 

– Курносов Ю.О. (к.і.н., доцент кафедри української і всесвітньої історії 

та культури ІДГУ). 

12.  Ідея української державності в рецепціях представників 

професійної корпорації одеських істориків першої половини ХХ ст. – 

Левченко В.В. (к.і.н., доцент кафедри українознавства, історико-правових 

та мовних дисциплін ОНМУ). 

13.  Поліетнічність як чинник економічного розвитку Південної 

Бессарабії (перша половина ХІХ ст.) – Майданевич С.Б. (к.і.н., викладач 

кафедри української і всесвітньої історії та культури  ІДГУ). 

14.  Земельні банки та стан іпотечного кредиту на території 

Бессарабської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – 

Михайлов О.І. (аспірант кафедри української і всесвітньої історії та 

культури ІДГУ, наук. кер. –  проф. Циганенко Л.Ф.). 

15. Державницькі ідеї в публіцистичних працях Ю. Липи  – Погорєлова 

А.Д. (к.філол.н., доцент кафедри української мови і літератури  ІДГУ). 

16.  Історіософський дискурс у спадщині Ірини Калинець  –Райбедюк 

Г.Б. (к.філол.н., професор, завідувач кафедри української мови і літератури 

ІДГУ). 

17.  Перші жителі провінції Матансас, Куба: згідно з останніми 

археологічними дослідженнями – Роке К.Г. (доцент Політехнічного 

інституту «Хосе А. Ечеверрія», Куба). 
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18.  Національна ідентичність у постколоніальному художньому 

дискурсі – Соколова А.В. (к.філол.н., доцент кафедри української мови і 

літератури ІДГУ). 

19. Національні імперативи в мемуаристиці Михайла Драй-Хмари» – 

Томчук О.Ф. (к.філол.н., доцент кафедри української мови і літератури 

ІДГУ), Буркан С.С. (64 гр., VІ к., ФУФСН, ІДГУ, наук. кер. – доц. 

Томчук О.Ф.). 

20.  Національні маркери лірики М. Вінграновського – Фоміна Л.Г. 

(к.філол.н., доцент кафедри української мови і літератури  ІДГУ). 

21.  Діяльність Одеського комітету іноземної цензури – Церковна В.Г. 

(к.і.н., доцент, завідувач кафедри української і всесвітньої історії та 

культури ІДГУ), Церковна О.Л. (співробітник Державного архіву Одеської 

області). 

22.  … Циганенко Л.Ф. (д.і.н, професор кафедри української і 

всесвітньої історії та культури, проректор з НПР ІДГУ) 

23.  … Чорна Л.В. (к.і.н., доцент кафедри української і всесвітньої 

історії та культури, декан ФУФСН ІДГУ). 
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Віддруковано в редакційно-видавничому відділі 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету  

 

Адреса: 68610, Одеська обл.., м. Ізмаїл, вул.. Рєпіна, 12, каб. 208 

Тел.:  (04841) 4-82-42 

E-mail  rioidgu@ukr.net. 


