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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри права і соціальної роботи, ректор Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету – голова оргкомітету; 

Циганенко Лілія Федорівна – доктор історичних наук, професор 

кафедри історії та методики її навчання, проректор з науково-педагогічної 

роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету – заступник 

голови оргкомітету;  

Дроздов Віктор Володимирович – кандидат історичних наук, завідувач 

кафедри історії та методики її навчання – координатор конференції;  

Гончарова Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії та методики її навчання – модератор конференції; 

Морошан Наталя Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії та методики її навчання – модератор конференції; 

Метіль Анастасія Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент права і 

соціальної роботи – модератор конференції; 

Градинар Ганна Іванівна – завідувач редакційно-видавничого відділу – 

технічний координатор конференції. 

 
 



ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

18 березня 2021 р. 

 

Конференція відбудеться у дистанційному режимі  

на платформі Google Meet 

 
13:45–14:00 – Підключення до конференції (https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp). 

14:00–14:15 – Відкриття конференції. 

14:15–17:00 – Секційні засідання. 

17:00–17:30 – Підведення підсумків. 

 

Секція 1. Проблема формування й співвідношення національної та 

локальної ідентичностей на українському пограниччі (модератор – 

доц. Дроздов В.В.; https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp) 

Секція 2. Діалог культур у повсякденних практиках мешканців 

українського пограниччя (модератор – доц. Морошан Н.В.; 

https://meet.google.com/aht-nsst-kyz) 

Секція 3. Інтеграція локальних ідентичностей у загальноукраїнський 

та європейський простір: суспільно-політичні, правові та економічні 

аспекти (модератор – доц. Метіль А.С.; https://meet.google.com/hfp-hqzt-rfn) 

Секція 4. Локальні ідентичності українського пограниччя: філологічні 

та психолого-педагогічні виміри (модератор – доц. Гончарова Н.О.; 

https://meet.google.com/mvc-cted-udu) 

 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська, румунська 

 

Регламент роботи: 

Доповіді на секційному засіданні – до 15 хв. 

Повідомлення на секційних засіданнях – до 10 хв. 

 

З матеріалами конференції Ви можете ознайомитись на офіційному  

веб-сайті ІДГУ за посиланням: http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/dunajskye-chtenyja-2021.pdf   

 
 

 

 

Примітка: у випадку виникнення технічних проблем при підключенні до секційних засідань просимо 

підключатись до конференції за основним посиланням (https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp). 

https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp
https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp
https://meet.google.com/aht-nsst-kyz
https://meet.google.com/hfp-hqzt-rfn
https://meet.google.com/mvc-cted-udu
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye-chtenyja-2021.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/dunajskye-chtenyja-2021.pdf
https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp


ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

(https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp) 

Відкриття конференції та вітальне слово  

ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 

доктора педагогічних наук, професора  

Кічука Ярослава Валерійовича 

 

 

 

СЕКЦІЯ 1 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ Й СПІВВІДНОШЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ НА 

УКРАЇНСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ  

 (https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp) 

 

Модератор – доц. Дроздов В.В. 

 

Регіональна ідентичність польської спільноти в соціально-

політичному просторі Правобережної України в період боротьби за 

відновлення польської державності 

Ольга Білобровець – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

історії України, Житомирський державний університет імені Івана Франка 

(Україна) 

 

Формування імперського простору та ідентифікація його населення: 

політико-картографічні практики ХІХ ст. 

Вікторія Венгерська – доктор історичних наук, доцент, завідувачка 

кафедри історії України, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка (Україна) 

 

Революція Гідності в Україні: історичні корені 

Ольга Гайдай – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії факультету політичних наук, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили (Україна), Тетяна Постриган –  

магістрантка, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

(Україна) 

 

https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp
https://meet.google.com/wos-cwzz-qxp


Роль етнополітичного менеджменту в консолідації населення 

українського пограниччя (на прикладі півдня Одеської області) 

Віктор Дроздов – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 
 

Політика русифікації радянського уряду в повоєнний період (на 

прикладі м. Ізмаїл) 

Олексій Ільїн – викладач кафедри загальної та практичної психології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 
 

Роль закладів вищої освіти у формуванні національної ідентичності 

українського пограниччя 

Ярослав Кічук – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

права і соціальної роботи, ректор, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 
 

Історико-політичні чинники формування національної ідентичності 

українців кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Оксана Костенко – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет Григорія 

Сковороди в Переяславі (Україна) 
 

Порубіжжя півдня України після Другої світової війни: 

соціокультурний вимір 

Надія Коцур – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

медико-біологічних дисциплін і валеології, Університет Григорія Сковороди в 

Переяславі (Україна) 
 

Локальні ідентичності Українського Придунав’я в умовах окупації 

Румунським королівством (1918–1920 рр.) 

Олександр Лебеденко – доктор історичних наук, професор (Україна) 

 

Кризові явища української ідентичності у ХХІ ст. 

Володимир Сіропол – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання, Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі (Україна) 
 

Регіональна преса як засіб формування радянської ідентичності (за 

матеріалами газети «Придунайская правда») 

Віра Церковна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 



СЕКЦІЯ 2 

 

ДІАЛОГ КУЛЬТУР У ПОВСЯКДЕННИХ ПРАКТИКАХ 

МЕШКАНЦІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ 

(https://meet.google.com/aht-nsst-kyz)  

 

Модератор – доц. Морошан Н.В. 

 

Грецька Благовіщенська церква: непроста  доля ізмаїльського храму 

в умовах радянської системи 

Альона Акчебаш – аспірантка, викладач кафедри історії та методики її 

навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

Громадська діяльність грецького дворянства Півдня України (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.) 

Маргарита Башли – кандидат історичних наук, старший викладач. 

кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна) 

 

Історіографічні підходи в дослідженні місцевості Фрумоаса та міста 

Кагул / Abordări istoriografice privind «Seliștea» Frumoasa și crearea orașului 

Cahul 

Іон Гелецький (Ion Gheletchi) – кандидат історичних наук, Кагульський 

державний університет «Б. П. Хашдеу» (Республіка Молдова) / dr.conf. univ. 

Universitatea de Stat «B.P. Hasdeu» din Cahul (Republica Moldova) 

 

Суспільно-політичне життя сіл Українського Придунав'я (1944-

1948 рр.) (на прикладі с. Виноградівка Арцизького району Одеської 

області) 

Ганна Градинар – аспірантка, викладач кафедри історії та методики її 

навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

Албанці в етносоціальній структурі населення Південної Бессарабії в 

ХІХ ст. (за матеріалами переписів населення) 

Олександр Дерментлі – аспірант, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 

 

 

https://meet.google.com/aht-nsst-kyz


Особливості рекламних оголошень у деяких місцевих періодичних 

виданнях 

Ірина Дружкова – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

соціології, філософії та права, Одеська національна академія харчових 

технологій (Україна) 
 

Повсякденне життя молоді Ізмаїльської області УРСР у повоєнний 

період (за матеріалами регіональної періодичної преси) 

Наталя Крюченкова – аспірантка, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 

 

Міжкультурні комунікації населення українсько-східнороманського 

порубіжжя: Середнє Подністров’я і Нижнє Подунав’я 

В’ячеслав Кушнір – доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

археології та етнології України, декан факультету історії та філософії, 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (Україна) 

 

Благодійна діяльність дворян-іноземців Бессарабії в період військових 

конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст. 

Наталя Морошан – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 

та методики її навчання, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(Україна) 

 

Монети античної Істрії на теренах Дніпровсько-Дністровського 

межиріччя 

Василь Орлик – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

історії, археології, інформаційної та архівної справи, Центральноукраїнський 

національний технічний університет (Україна) 

 

Нижньо-Дунайська єпархія Румунської православної церкви на 

території Бессарабії (1864–1878 рр.) 

Степан Симоненко – бакалавр богослов’я, священник, Свято-

Преображенський Кафедральний собор м. Одеси (Україна) 

 

Двозначний підхід арумунського елементу в контексті визначення 

албанської нації: свідчення з преси (1876–1914 рр.) / Dualitatea abordării 

elementului aromân în contextul cristalizării naţiunii albaneze - mărturii din 

presa vremii (1887–1914) 

Єлза Ставро (Elsa Stavro) – аспірантка, Університет «Нижній Дунай» / 

Universitatea «Dunărea de Jos» (Румунія) 



Дезертирство та боротьба з ним у роки Першої світової війни (на 

матеріалах Бессарабської губернії) 

Іван Татаринов – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та 

методики її навчання, декан факультету української філології та соціальних 

наук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

Розвиток придунайських міст у ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія 

питання 

Лілія Циганенко – доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

історії та методики її навчання, проректор з науково-педагогічної роботи, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

Придунайська Еллада в живописі Тетяни Мітакі 

Тетяна Шевчук – доктор філологічних наук, професор, завідувачка 

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

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

 

ІНТЕГРАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У 

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР: 

ПРАВОВІ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ 

АСПЕКТИ 

(https://meet.google.com/hfp-hqzt-rfn)  

 

Модератор – доц. Метіль А.С. 

 

Правова ідентичність у вирішені земельних питань: досвід України та 

Румунії 

Андрій Арнаут – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

права і соціальної роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(Україна) 

 

Фізичне виховання в умовах дистанційного навчання як складова 

рекреаційного потенціалу українського суспільства 

Оксана Баштовенко – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров'я, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна); Світлана Станєва – викладач кафедри 

фізичної культури, біології та основ здоров'я, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна) 

 

Формування західноукраїнського церемоніалу та дипломатичного 

протоколу 

Лілія Городинська – аспірантка, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського (Україна) 

 

Соціально-політичні наміри інтелігенції Поділля в 1920-х рр. 

Дмитро Гуцол – аспірант, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського (Україна) 

 

Суспільно-політичні аспекти формування локальної ідентичності в 

Українському Подунав`ї  

Олексій Запорожченко – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри права і соціальної роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 

https://meet.google.com/hfp-hqzt-rfn


Галузеві основи цивільного права в регулюванні приватних відносин 

між особами 

Костянтин Іскров – кандидат юридичних наук, старший викладач 

кафедри права і соціальної роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна); Марія Букур – студентка, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна) 

 

Роль міжнародного права у формуванні правової ідентичності  

Анастасія Метіль – кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка 

кафедри права і соціальної роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 

 

Вплив кредитно-банківської системи Бессарабії на соціальний та 

економічний розвиток регіону (друга половина XIX – початок XX ст.) 

Олександр Михайлов – кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна) 

 

Теоретичні аспекти дослідження правової ідентичності в Україні 

Ірина Переверза – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри 

права і соціальної роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(Україна) 

 

Туристично-рекреаційний потенціал полікультурного Буджака на 

прикладі комплексу етнографічного та зеленого туризму «Фрумушика-

Нова» 

Наталія Петрова – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

археології та етнології України, заступник декана факультету історії та 

філософії з наукової роботи, Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова (Україна) 

 

Політична участь громадян на локальному рівні: теоретичний аналіз 

Світлана Садова – аспірантка, викладач кафедри права і соціальної 

роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 4 

 

ЛОКАЛЬНІ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ФІЛОЛОГІЧНІ ВИМІРИ 

 (https://meet.google.com/mvc-cted-udu)  

 

Модератор – доц. Гончарова Н.О. 

 

Формування конкурентоздатного фахівця-гуманітарія: взаємовпливи 

локальних ідентичностей українського пограниччя 

Анастасія Бражнікова – аспірантка, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна) 

 

Екологічна термінологія в сучасній англійській мові / Ecological 

terminology in modern English 

Тетяна Вдовенко – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

англійської філології, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(Україна) 

 

Фаховий педагогічний коледж як конструктивний соціокультурний 

простір розвитку професійної ідентичності молоді 

Володимир Герасименко – професор, директор, КЗ «Білгород-

Дністровський педагогічний фаховий коледж» – заступник голови оргкомітету 

(Україна) 

 

Усноісторичні дослідження як дієвий чинник локальної ідентичності 

студентської молоді 

Наталія Гончарова – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії та методики її навчання, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна) 

 

Розвиток початкової освіти в Південній Бессарабії в 1918–1940 рр. 

Маріана Дакі – аспірантка, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 

 

Формування професійної ідентичності студентів педагогічних 

спеціальностей засобами інформаційних технологій 

Людмила Драгієва – кандидат педагогічних наук, доцент, т.в.о. 

завідувача кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

https://meet.google.com/mvc-cted-udu


Формування національно-культурної ідентичності молоді в умовах 

пограниччя 

Вікторія Звєкова – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна) 
 

Ономастичний простір Ізмаїла: діалог культур 

Наталія Кольцун – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загального мовознавства, слов’янських мов та світової літератури, перший 

проректор, Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 
 

Інтеграційний вплив локальних ідентичностей українського 

пограниччя на соціальний розвиток дітей перед шкільного віку 

Тетяна Лесіна – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної 

та початкової освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(Україна) 
 

Становлення молодшого бакалавра гуманітарних спеціальностей в 

умовах імперативу локальних ідентичностей українського пограниччя 

Олена Літінська – аспірантка, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 
 

Змішане навчання як перспективна форма для забезпечення якості 

освіти 

Вікторія Мізюк – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

математики, інформатики та інформаційної діяльності, декан факультету 

управління, адміністрування та інформаційної діяльності, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (Україна) 
 

Українські та англійські паремії як джерело вивчення національної 

своєрідності / Ukrainian and English paremias as a source of studying national 

identity 

Галина Олейнікова – кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри англійської філології, Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет (Україна) 
 

Локальні ідентичності українського пограниччя: своєрідність 

правової компетентності військовослужбовців за контрактом 

Ігор Перегняк – підполковник, начальник прес-служби, викладач кафедри 

права і соціальної роботи, Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(Україна) 



Формування національно-культурної ідентичності учнів у 

мультикультурному регіоні 

Наталія Потапенко – викладач кафедри англійської філології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

Ідейно-змістові домінанти художньої творчості сучасних 

румуномовних поетів українського Подунав’я 

Галина Райбедюк – кандидат філологічних наук, професор, професор 

кафедри української мови та літератури, Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет (Україна) 

 

Формування професійної ідентичності здобувачів вищої освіти: 

психолого-педагогічний аспект 

Наталя Свищ – викладач кафедри загальної та практичної психології, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет (Україна) 

 

Переклад лексики православної церкви в міжкультурній комунікації  

/ Translation of vocabulary of Orthodox Church in intercultural communication 

Тетяна Шиляєва – викладач кафедри англійської філології, Ізмаїльський 

державний гуманітарний університет (Україна) 
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