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УЧАСНИКАМ 

 

ОЛЬВІЙСЬКОГО ФОРУМУ – 2019: 

стратегії країн Причорноморського регіону 

в геополітичному просторі 

 

XІІI Міжнародна наукова конференція 

 

 

Шановні учасники конференції! 

 

Вітаємо Вас з початком XІІI Міжнародної наукової конференції 

«Ольвійський форум – 2019: стратегії країн Причорноморського регіо-

ну в геополітичному просторі». 

Упевнені, що форум представить важливий діалог учених України 

та зарубіжжя з актуальних та надзвичайно важливих питань щодо 

окреслення оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, 

практичних й освітянських реформ, адаптованих до європейських 

стандартів, в ім’я утвердження Української держави. 

Переконані, що питання, передбачені для обговорення на цьому 

представницькому міжнародному форумі, фахові діалоги та дискусії 

будуть сприяти розвитку вітчизняної науки, утвердженню в нашому 

суспільстві миру, злагоди та єднання. 

Бажаємо форуму конструктивної роботи, а її учасникам – творчого 

натхнення та плідної праці у вкрай необхідній для України роботі. 

 

 

Ректорат, 

науково-дослідна частина, 

Профспілковий комітет 

Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили 
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МЕТА ФОРУМУ: 

 

Обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону 

щодо окреслення оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, 

практичних і освітянських реформ, адаптованих до європейських 

стандартів з проблем державного управління, енергетики, радіаційної і 

техногенно-екологічної безпеки людини та довкілля, екології, 

інформаційних технологій, філософії, політології, соціології та мовної 

культури, здоров’язберігальні технології та реабілітація у відновленні 

здоров’я населення. 

 

 

 

ТЕМАТИКИ ФОРУМУ: 

 

 академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для 

сталого розвитку; 

 політична наука в Україні та зарубіжжі; 

 ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку Причорно-

морського регіону; 

 актуальні проблеми міжнародних відносин: глобальний та регіо-

нальний аспекти; 

 екологія та раціональне природокористування; 

 актуальні проблеми фізичного виховання на сучасному етапі; 

 інформаційні технології в розвитку суспільства; 

 технічні науки та інженерія; 

 мовно-культурна політика; 

 сучасна юриспруденція; 

 реформування публічного управління та адміністрування в умовах 

децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів; 

 формування інклюзивного середовища; 

 здоров’язберігальні технології та реабілітація у відновленні здоров’я 

населення; 

 енерго- та ресурсозбереження, трибологія. 

 
 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРУМУ: 
 

 Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянсько-

го суспільства як чинник соціальної безпеки України; 

 Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини; 
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 Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: 

стан, шляхи і засоби покращення; 

 Слов’янські студії: слов’янський текст в історико-теоретичному і 

компаративному аспектах; 

 1919 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя прого-

лошення злуки УНР і ЗУНР; 

 Український Південь: сучасні соціокультурні виклики регіону та 

тенденції змін; 

 Державна політика формування спроможних до самоврядування 

територіальних громад у процесі децентралізації як запорука наці-

ональної безпеки; 

 Виклики становлення інклюзивної освіти в Україні в контексті 

європейських цінностей. 

 

 

РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ: 

 

Українська, англійська, мови ЄС. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ: 

 

 Пленарна доповідь: до 20 хвилин. 

 Доповідь:  8–10 хвилин. 

 Виступ:  5–7 хвилин. 

 Обговорення:  до 5 хвилин. 
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ПРОГРАМА ФОРУМУ 

 

 

1-й день 

06.06.2019 (четвер) 

 

10:00–11:30 – зустріч та реєстрація учасників форуму 

12:00–15:30 – урочисте відкриття форуму та пленарне засідання 

(приміщення читальної зали бібліотеки ЧНУ 

ім. Петра Могили) 

16:00 – виїзд учасників форуму до смт Коблеве 

 

 

2-й день 

07.06.2019 (п’ятниця) 

 

10:00–13:00 – секційні засідання форуму, майстер-класи 

14:00–17:00 – секційні засідання форуму 

20:00 – фуршет 

 

 

3-й день 

08.06.2019 (субота) 

 

10:00–16:00 – секційні засідання, робота круглих столів 

та конференцій форуму 

 

 

4-й день 

09.06.2019 (неділя) 

 

10:00–13:00 – підведення підсумків конференції, обговорення 

пропозицій секцій та ухвалення загальної резолюції 

«Ольвійського форуму – 2019». Закриття форуму 

15:00 – від’їзд із смт Коблеве 
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ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ 

 

 Клименко Л. П., д-р техн. наук, професор, заслужений діяч 

науки і техніки України, ректор, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв. 

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ 

 Беглиця В. П., д-р наук з держ. упр., проректор, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв. 

 

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР 

 Андрєєв В. І., канд. техн. наук, доцент, вчений секретар форуму, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв. 

 

ОРГКОМІТЕТ 

 Іщенко Н. М., канд. екон. наук, доцент, перший проректор, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв; 

 Клименко М. О., д-р мед. наук, професор, професор кафедри 

здоров’я людини та фізичної реабілітації, проректор з науково-

педагогічної роботи та питань розвитку, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв; 

 Матушак Т., канд. іст. наук, ад’юнкт, директор Державного 

архіву, м. Пйотркув-Трибунальський, Польща; 

 Koszelnik
 
P., department of Environmental Engineering and Chemis-

try, Rzeszów University of Technology, Rzeszów, Poland; 

 Biagi P., Full Professor of Prehistory and Protohistory, PhD Department 

of Asian and North African Studies Ca’ Foscari University of Venice, Italy; 

 Ємельянов В. М., д-р наук з держ. упр., професор, директор 

Інституту державного управління, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв; 

 Бойко А. П., канд. техн. наук, доцент, декан факультету 

комп’ютерних наук, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв; 

 Грищенко Г. В., канд. мед. наук, доцент, директор Медичного 

інституту, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв; 

 Пронкевич О. В., д-р філол. наук, професор, директор Інституту 

філології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв; 
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 Січко Д. С., канд. юрид. наук, доцент, декан юридичного 

факультету, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв; 

 Шевчук О. В., д-р політ. наук, професор, декан факультету полі-

тичних наук, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв; 

 Філімонова О. Б., канд. екон. наук, доцент, декан факультету 

економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв; 

 Чернозуб А. А., д-р біол. наук, в.о. професора, декан факультету 

фізичного виховання та спорту, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв; 

 Smith N., PhD, Research Data Processor, Office of Patient-Oriented 

Research, Penn State Hershey Neuroscience Institute, Penn State 

University, College of Medicine, USA; 

 Верба С. М., старший викладач, Інститут державного управління, 

голова первинної профспілкової організації, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
Дата та час проведення: 06.06.2019, 12:00 

 

Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, ректор, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв. Вітальне 

слово. 
 

Вінни Лукаш, Віце-консул Республіки Польща в Одесі. Вітальне 

слово. 
 

Кремінь Тарас Дмитрович, народний депутат Верховної Ради 
України VIII скликання, Голова підкомітету з питань дошкільної, 
загальної середньої, інклюзивної освіти. Сучасні проблеми формування 

вищої освіти в Україні. 
 

Стройновський Анджей (Strojnowski Andrzej), доктор ґабілітований, 
професор, завідувач кафедри новітньої історії Університету гуманітарних 
та природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові, Польща. 

Традиції багатонаціональної Речі Посполитої і концепція національних 

держав на Версальській конференції. 
Tradycja wielonarodowej Rzeczypospolitej a koncepcja państw 

narodowych konferencji wersalskiej.  
 

Мозолевич Григорій Якович, кандидат технічних наук, доцент, 
керівник експертної групи з питань розвитку дослідницької інфрастру-
ктури директорату науки Міністерства освіти і науки України, м. Київ. 

Про перспективи долучення дослідницьких інфраструктур ЗВО до 

Європейських об’єднань дослідницьких інфраструктур.  
 

Панич Олена Іванівна, державний експерт експертної групи з 
питань розвитку кваліфікацій освіти дорослих та педагогічної освіти, 
директорат вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки 
України, м. Київ. Законодавче забезпечення національної системи 

кваліфікацій в Україні. 
 

Зак Максим Юрійович, доктор медичних наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних 
дисциплін, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв. Захворювання органів травлення: досягнення на 2019 рік. 
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СЕКЦІЯ 

АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ, УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ 

 

 

 

Підсекція 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 

Дата та час проведення: 07.06.2019, 14:00 

 

Керівник підсекції: Мещанінов О. П., д-р пед. наук, професор. 

Секретар підсекції: Болюбаш Н. М., канд. пед. наук, доцент. 

 

Мета проведення: окреслення сучасної ролі університетів України 

та визначення інноваційних функцій Асоціації університетів України в 

контексті проблеми «Академічні свободи, університетська автономія, 

наука і освіта для сталого розвитку». 

 

 

1. Прокопенко І. Ф. (д-р пед. наук, професор, академік НАПН 

України, ректор, Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна). Розвиток освіти і науки в 

Європейському просторі: з досвіду Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

2. Бережна С. В. (д-р філос. наук, професор, проректор, Харківсь-

кий національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

м. Харків, Україна). Формування міжкультурної компетентності 

майбутніх вчителів. 

3. Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, професор кафедри інтелектуа-

льних інформаційних систем, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Міфи та реалії єдно-

сті навчання та досліджень в університетах України. 

4. Гришкова Р. О. (д-р пед. наук, професор кафедри англійської 

мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Професійна іншомовна підготовка. 

5. Кутковецький В. Я. (д-р техн. наук, професор, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Фізичний закон для аналізу економіки на основі таблиць 

.«ВИПУСК – ВИТРАТИ». 
6. Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент кафедри інтелектуаль-

них інформаційних систем, Чорноморський національний університет 
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імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Інтелектуальний аналіз 

освітніх даних в системах електронного навчання. 

7. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент кафедри інженерії програм-

ного забезпечення, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості формування поняття 

великих даних у процесі підготовки ІТ-фахівців. 

8. Остафійчук О. Д. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Університет як місце розвитку навичок лідера для якіс-

ного життя. 

9. Рябова Ю. М. (канд. пед. наук, старший викладач, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Міжкультурна компетентність як складова підготовки сучас-

них фахівців до професійної діяльності в багатонаціональному 

середовищі. 

10. Клименюк Н. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухом-

линського, м. Миколаїв, Україна), Ваховська А. Ю. (бакалавр соціаль-

ної роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Су-

хомлинського, м. Миколаїв, Україна). Мотивація до військової слу-

жби: гендерний аспект. 

11. Клименюк Н. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухом-

линського, м. Миколаїв, Україна), Тіторенко С. І. (бакалавр соціаль-

ної роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Су-

хомлинського, м. Миколаїв, Україна). Формування правової свідо-

мості у підлітків як засіб профілактики бродяжництва. 

12. Шеїна О. О. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Важливі аспекти професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. 

13. Ніколенко С. Г. (старший викладач кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кошовий В. В. (старший 

викладач кафедри інтелектуальних інформаційних систем, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Порівняльний аналіз та особливості використання в на-

вчальному процесі «хмарних» технологій у системах керування 

базами даних Microsoft SQL Server. 

14. Горбунова К. М. (канд. пед. наук, доцент кафедри методики 

професійного навчання, Миколаївський національний аграрний уні-
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верситет, м. Миколаїв, Україна), Літвінчук С. Б. (канд. пед. наук, до-

цент кафедри методики професійного навчання, Миколаївський націо-

нальний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна), Тайхриб К. А. 

(асистент кафедри методики професійного навчання, Миколаївський 

національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна). Форму-

вання професійних компетенцій майбутніх фахівців. 

15. Горбунова К. М. (канд. пед. наук, доцент кафедри методики 

професійного навчання, Миколаївський національний аграрний уні-

верситет, м. Миколаїв, Україна), Галєєва А. П. (канд. пед. наук, доцент 

кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і 

технічного сервісу, Миколаївський національний аграрний універси-

тет, м. Миколаїв, Україна), Літвінчук С. Б. (канд. пед. наук, доцент 

кафедри методики професійного навчання, Миколаївський національний 

аграрний університет, м. Миколаїв, Україна). Соціально-педагогічні 

фактори продуктивної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. 

16. Гриженко Г. Ю. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Про шляхи створення позитивного навчального середо-

вища на заняттях з англійської мови. 

17. Диндаренко О. А. (викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Використання мультимедіа засобів для підвищення 

ефективності навчання професійної англійської мови майбутніх 

юристів. 

18. Дідора В. Р. (викладач кафедри англійської мови, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Формування англомовної писемної компетенції у студен-

тів нефілологічних спеціальностей (на матеріалі роботи з есе). 

19. Березовська О. А. (викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Особливості викладання англійської мови за профе-

сійним спрямуванням студентам факультету фізичного виховання 

та спорту. 

20. Буровицька А. І. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Освітні можливості дистанційних технологій та мережі 

Інтернет у системі «Blended model» у процесі навчання іноземної 

мови. 

21. Лікучова С. А. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 
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Україна). Навчання діалогічного мовлення студентів на заняттях з 

англійської мови у ВНЗ. 

22. Степаненко Т. І. (викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Диференційний підхід у навчанні іноземної мови 

студентів нефілологічних спеціальностей. 

23. Шилова І. С. (викладач кафедри англійської мови, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Англійська мова як складова гуманітарно-професійної 

освіти студента-юриста. 

24. Шмуля Л. В. (викладач кафедри англійської мови, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Мотиваційні чинники вивчення англійської мови студе-

нтів нефілологічних спеціальностей. 

25. Колотій Н. В. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Створення мотивації до професійно-орієнтованої 

комунікації іноземною мовою у майбутніх ІТ-фахівців. 

26. Діордієва А. В. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Сучасні підходи до підготовки студентів до міжкультур-

ної взаємодії. 

27. Постикіна Є. Г. (викладач кафедри економічної теорії та  

міжнародної економіки, секція професійного англомовного навчання, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Олійник І. О. (студентка факультету економіч-

них наук, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Актуальні методи викладання англій-

ської мови для студентів економічних факультетів у ВНЗ. 

28. Мінц М. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри «Веслування», 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Головаченко І. В. (викладач кафедри «Веслу-

вання», Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Маєр В. Я. (старший викладач кафедри 

«Спортивні дисципліни», Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Андрющенко М. І. (стар-

ший викладач кафедри «Спортивні дисципліни», Чорноморський наці-

ональний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Соціологія спорту. 
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29. Мінц М. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри «Веслування», 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Гоцуляк О. В. (лікар Мішково-Погорілівської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І–ІІІ ступенів Микола-

ївської обласної ради, Україна), Гоцуляк Т. І. (канд. мед. наук, доцент 

факультету післядипломної підготовки Одеського національного ме-

дичного університету, м. Одеса, Україна), Конопляник О. В. (старший 

викладач кафедри «Спортивні дисципліни», Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Рівень 

фізичного розвитку учнів санаторної школи-інтернату. 

 

 

Підсекція 

НОВІ ВИКЛИКИ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ 

 

Дата та час проведення: 07.06.2019, 11:00 

 

Керівник підсекції: Гришкова Р. О., д-р пед. наук, професор. 

Секретар підсекції: Парсяк О. Н., старший викладач. 

 

Мета проведення: розробити організаційно-педагогічні засади вдо-

сконалення підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до 

міжкультурної взаємодії в контексті інтернаціоналізації освіти. 

 

1. Білоус А. О. (викладач кафедри англійської мови, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Словотворення відлокативних агентивних іменників в україн-

ській мові порівняно з польською та англійською мовами. 

2. Буровицька А. І. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Building students’ competence in speaking a foreign lan-

guage. 

3. Гришкова Р. О. (д-р пед. наук, професор кафедри англійської 

мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Перспективи запровадження дуальної освіти 

в Україні. 

4. Гриженко Г. Ю. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Aspects of teaching English within globalization era. 
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5. Дідора В. Р. (викладач кафедри англійської мови, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Формування англомовної писемної компетенції у студентів 

нефілологічних спеціальностей (на матеріалі роботи з есе). 

6. Діордієва А. В. (викладач кафедри англійської мови, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). ESP Students’ Learning Preferences. 

7. Димова І. В. (старший викладач кафедри англійської мови,  

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Використання інтенсивної методики для 

викладання англійської мови на нефілологічних спеціальностях. 

8. Диндаренко О. А. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Використання новітніх форм гри при на-

вчанні професійної англійської мови юристів. 

9. Денищич Т. А. (канд. пед. наук, доцент кафедри української фі-

лології, теорії та історії літератури, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Лінгводидакти-

чні стратегії як основний засіб навчання діалогічного мовлення 

студентів. 

10. Колотій Н. В. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Формування навичок невербальної комунікації у май-

бутніх ІТ фахівців під час презентацій англійською мовою. 

11. Лікучова С. А. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Навчання монологічного мовлення студентів ВНЗ нефі-

лологічних спеціальностей на заняттях з англійської мови. 
12. Остафійчук О. Д. (викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Motivation in foreign language learning. 

13. Погорєлова К. Ю. (старший викладач кафедри англійської мо-

ви, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Рухомий коренево-суфіксальний акцентно-

дериваційний тип віддієслівних суфіксальних іменників в україн-

ській мові та нерухомі акцентно-дериваційні типи в російській. 

14. Рябова Ю. М. (канд. пед. наук, старший викладач кафедри 

англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Міжпредметна координація у навчанні 

професійних дисциплін та дисциплін загальногуманітарного циклу. 
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15. Степаненко Т. І. (викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Формування граматичної компетентності студентів 

нефілологічних спеціальностей на заняттях з іноземної мови. 

16. Чуєнко В. Л. (старший викладач кафедри англійської мови,  

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Teaching Writing Skills to Ecology Students as 

a Part of ESP. 

17. Шеїна О. О. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. 

Миколаїв, Україна). Компонентна структура пізнавальної самос-

тійності студентів у закладах вищої освіти. 

18. Шерстюк Л. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 

мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Особливості застосування метакогнітивних 

стратегій студентами філологічних спеціальностей. 

19. Шилова І. С. (викладач кафедри англійської мови, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Англійська мова як складова гуманітарно-професійної 

освіти студента-юриста. 

20. Шмуля Л. В. (викладач кафедри англійської мови, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Іншомовна професійна компетентність. 
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СЕКЦІЯ 

ЕКОЛОГІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Підсекція 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

ТА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Місце та час проведення: 07.06.2019, 14:00 

 

Керівник підсекції: Горлачук В. В., д-р екон. наук, професор. 

Секретар підсекції: Васильєва О. В., провідний фахівець. 

 

Мета проведення: ознайомлення з результатами наукових дослі-

джень у сфері земельних відносин та управління земельними ресурса-

ми в умовах глобалізаційних процесів. 

 

1. Горлачук В. В. (д-р екон. наук, професор, Заслужений діяч нау-

ки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресур-

сами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Павлінчак О. К. (магістрант, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Щодо питання сучасної конструкції рентоутворення землі. 

2. Горлачук В. В. (д-р екон. наук, професор, Заслужений діяч нау-

ки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресур-

сами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Клим С. А. (канд. техн. наук, доцент кафедри 

управління земельними ресурсами, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Сучасний пог-

ляд на паювання земель. 

3. Смирнова С. М. (канд. геолог. наук, доцент б.в.з. кафедри 

управління земельними ресурсами, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Смирнов В. М. 

(канд. геолог. наук, доцент б.в.з. кафедри екології, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Функції управління землекористуванням. 

4. Лазарєва О. В. (д-р екон. наук, доцент кафедри управління зе-

мельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Хапун О. С. (магістрант, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Інноваційна політика землекористування. 
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5. Лазарєва О. В. (д-р екон. наук, доцент кафедри управління  

земельними ресурсами, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Михайловська А. М.  

(магістрант, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Напрямки вдосконалення держав-

ного регулювання землекористування. 

6. Лазарєва О. В. (д-р екон. наук, доцент кафедри управління  

земельними ресурсами, Чорноморський національний університет  

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Яковенко К. С. (студентка  

ІІІ курсу, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Формування ринку землі в умовах глоба-

лізаційних процесів. 

 

 

Підсекція 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

Дата та час проведення: 06.06.2019, 14:00 

 

Керівники секції: Григор’єва Л. І., д-р біол. наук, професор. 

Добровольський В. В., канд. техн. наук, доцент. 

Секретар секції: Нєпєіна Г. В., завідувач лабораторією. 

 

Мета проведення: аналіз наукових досліджень з різних напрямків 

екологічних знань та визначення програми робіт на перспективу. 

 

1. Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Случак О. І. (аспірант, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Червоний боксид-

ний шлам в капітальному будівництві дорожніх фундаментів в 

умовах Причорномор’я. 
2. Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Случак О. І. (аспірант, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Случак О. І. (студе-

нтка ІV курсу, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Перспективи використання систем 

отримання біогазу як елементу очисних споруд миколаївської 

каналізаційної системи. 
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3. Безсонов Є. М. (канд. техн. наук, старший викладач кафедри 

екології, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Вплив зарегулювання басейну річки Пів-

денний Буг на щорічні об’єми вилову риби. 

4. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри еколо-

гії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Експансивізм живої речовини у вигляді 

людства – основна перепона на шляху стійкого розвитку біосфери. 

5. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри еколо-

гії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Нєпєіна Г. В. (старший викладач кафедри еко-

логії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Стратегічне значення освітянсько-духовного 

забезпечення сталого розвитку регіону. 

6. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор кафедри екології, ре-

ктор, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Крисінська Д. О. (викладач кафедри екології, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Питання зміни структури споживання пит-

ної води – як одне з головних завдань сталого розвитку людства. 

7. Кубов В. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації і 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Боженко А. Л. 

(викладач кафедри екології, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Влияние особенностей 

ветра в городской местности на распределение поллютантов. 
8. Мітрясова О. П. (д-р пед. наук, професор кафедри екології,  

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Нова парадигма вищої екологічної освіти. 

9. Мітрясова О. П. (д-р пед. наук, професор кафедри екології,  

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Смирнов В. М. (канд. геолог. наук, доцент б.в.з. 

кафедри екології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Безсонов Є. М. (канд. техн. наук, ста-

рший викладач кафедри екології, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Олексюк А. В. 

(студентка V курсу, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Россол Р. Д. (студент ІV курсу, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Порівняльний аналіз водокористування в Україні та 

країнах ЄС. 
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10. Нєпєіна Г. В. (старший викладач кафедри екології, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Лазарєв В. О. (студент І курсу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Екологічний 

аудит як механізм забезпечення природоохоронної діяльності. 
11. Патрушева Л. І. (канд. географ. наук, доцент кафедри еколо-

гії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Нікуліна А. О. (студентка V курсу, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Організація досліджень індексу листкової поверхні дерев 

на прикладі дубових насаджень міста Миколаєва. 

12. Сербулова Н. А. (старший викладач кафедри екології, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Сталий розвиток сільських територій: міжнародний досвід. 

13. Смирнов В. М. (канд. геолог. наук, доцент б.в.з. кафедри еко-

логії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Смирнова С. М. (канд. геолог. наук, доцент б.в.з. 

кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Еколо-

гізація перспективних технологій. 

14. Штирьова Ю. І. (аспірантка, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Основні ха-

рактеристики сонячного випромінювання в системі менеджменту 

енергоефективності території. 

15. Андрєєва Н. Ю. (аспірант PhD кафедри екології, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на), Томілін Ю. А. (д-р біол. наук, професор, кафедра екології, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Гурская М. Ю. (провідний фахівець НДЧ, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 

Тихонов А. С. (провідний фахівець НДЧ, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Моделю-

вання дії вітрового потоку на будівлі острова Зміїний. 

16. Случак О. І. (старший фахівець НДЧ, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна),  

Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Вплив методик закриття об’ємної та поверхневої пористості на 

властивості комбінованих пористих матеріалів на основі губчасто-

го титану. 
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17. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор, ректор, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Случак О. І. (старший фахівець НДЧ, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Диференційований метод поверхневого зміцнення гільз 

циліндрів ДВЗ. 

18. Щербак Ю. Г. (канд. техн. наук, доцент, Чорноморський наці-

ональний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна),  

Щесюк О. В. (канд. техн. наук, доцент, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Оцінка доці-

льного рівня термомодернізації огороджувальних конструкцій 

житлових будівель. 
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СЕКЦІЯ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

У ВІДНОВЛЕННІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

 

 

Підсекція 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Дата та час проведення: 05.06.2019, 10:00–15:00 

 

Керівник підсекції: Зак М. Ю., д-р мед. наук, старший науковий 

співробітник. 

 

Мета проведення: вирішення актуальних проблем сучасної меди-

цини і розповсюдження наукових, теоретичних і практичних знань 

серед вчених, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів. 

 

1. Черно В. С. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри анато-

мії, гістології, клінічної анатомії і оперативної хірургії та патоморфо-

логії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Клименко М. О. (д-р мед. наук, професор, про-

ректор з наукової роботи та питань розвитку, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна),  

Френкель Ю. Д. (канд. мед. наук, в.о. доцента б.в.з. кафедри медичної 

біології та хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіології та 

фармакології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Силенко О. О. (старший викладач 

кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії і оперативної хірургії 

та патоморфології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Анатомо-топографічні особливості 

дорсальної стрілової пазухи щурів. 

2. Яковенко Н. О. (канд. мед. наук, доцент кафедри анатомії, гі-

стології, клінічної анатомії і оперативної хірургії, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна),  

Жук С. В. (канд. мед. наук, в.о. доцента б.в.з. кафедри анатомії, гісто-

логії, клінічної анатомії і оперативної хірургії, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна),  

Гаврилюк І. М. (завідувач лабораторії анатомії, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна).  

Особливості механізму передачі вірусних гепатитів С у дітей. 
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3. Ястремський В. В. (завідувач акушерським відділенням поло-

гового будинку № 3, лікар акушер-гінеколог, м. Миколаїв, Україна), 

Нужна О. К. (канд. мед. наук, доцент кафедри анатомії, гістології, 

клінічної анатомії і оперативної хірургії, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Яковенко Н. О. 

(канд. мед. наук, доцент кафедри анатомії, гістології, клінічної анато-

мії і оперативної хірургії, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Жук С. В. (канд. мед. наук, 

в.о. доцента б.в.з. кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії і 

оперативної хірургії, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Тузова О. В. (канд. мед. наук, в.о. до-

цента б.в.з. кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії і оператив-

ної хірургії, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Транспортний токоліз нітрогліце-

рином при поперечному положенні плоду з випадінням ручки плоду. 

4. Козій М. С. (д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри медич-

ної біології та хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіології та 

фармакології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Грищенко Г. В. (канд. мед. наук, до-

цент кафедри медичної біології та хімії, біохімії, мікробіології, фізіо-

логії, патофізіології та фармакології, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Ілляшенко Ю. В. 

(студентка ІІ курсу Медичного інституту, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Соломко Д. А. 

(студентка ІІ курсу Медичного інституту, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особли-

вості гістологічної будови міокарда серця людини в ембріональ-

ному періоді розвитку. 

5. Невинський Ю. О. (лікар вищої категорії, ТОВ Стоматологія 

«Медент», м. Миколаїв, Україна), Невинський О. Г. (канд. техн. наук, 

доцент кафедри медичної біології та хімії, біохімії, мікробіології, фізіо-

логії, патофізіології та фармакології, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Дослідження 

ефективності вітчизняних композитних полімерних систем у сто-

матології. 

6. Лук’янчук В. Д. (Інститут фармакології та токсикології НАМН, 

України), Топольницька Г. А. (Інститут фармакології та токсикології 

НАМН, України), Оглобліна М. В. (канд. фарм. наук, доцент кафедри 

медичної біології, хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіоло-

гії та фармакології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Принципи детоксикації організму за 

умов абсолютного передозування лікарськими засобами. 
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7. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор кафедри пропедевтичних 

та медико-профілактичних дисциплін, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Ларичева О. М. 

(канд. біол. наук, доцент кафедри медичної біології, хімії, біохімії, 

мікробіології, фізіології, патофізіології та фармакології Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на), Зюзін Д. В. (викладач, Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна), Черно В. С. (д-р 

мед. наук, професор, завідувач кафедри анатомії, гістології, клінічної 

анатомії і оперативної хірургії та патоморфології, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 

Половенко Л. С. (викладач кафедри медичної біології, хімії, біохімії, 

мікробіології, фізіології, патофізіології та фармакології, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Діагностика, профілактика та реабілітація метаболічного синдрому, 

поєднаного із хронічним обструктивним захворюванням. 

8. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор кафедри пропедевтичних 

та медико-профілактичних дисциплін), Зюзін Д. В. (викладач, Миколаїв-

ський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Мико-

лаїв, Україна), Черно В. С. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафед-

ри анатомії, гістології, клінічної анатомії і оперативної хірургії та па-

томорфології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Половенко Л. С. (викладач кафедри 

медичної біології, хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіології 

та фармакології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Соціально-економічні та екологічні 

аспекти здоров’я населення Миколаївської області та шляхи його 

покращення. 

9. Нiколенко А. Є. (канд. мед. наук, асистент кафедри психіатрії 

ФПО Державного Закладу «Дніпропетровська медична академія Міні-

стерства Охорони Здоров’я України», м. Дніпро, Україна), Зак М. Ю. 

(старший науковий співробітник, д-р мед. наук, завідувач кафедри 

пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на), Фролов Ю. А. (канд. наук з діл. адм., в.о. старшого викладача ка-

федри пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Діагностика пограничних психічних розладів при ревма-

тоїдному артриті у практиці сімейного лікаря. 

10. Лебідь С. Г. (канд. пед. наук, доцент кафедри медичної біоло-

гії, хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіології та фармако- 
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логії Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Нєпєіна Г. В. (старший викладач кафедри еко-

логії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Інноваційні технології використання ДНК 

для зберігання цифрових даних. 

11. Невинський О. Г. (канд. техн. наук, доцент кафедри медичної 

біології та хімії, біохімії, мікробіології, фізіології, патофізіології та 

фармакології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Орловська А. С. (студентка групи 2205 

Медичного інституту, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). К проблеме инъекций 

железосодержащих препаратов. 

12. Горішний І. М. (студент групи 2201 Медичного інституту, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Фролов Ю. А. (канд. наук з діл. адм., в.о. старшого викладача 

кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних дисциплін, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Зак М. Ю. (старший науковий співробітник, д-р мед. 

наук, завідувач кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних 

дисциплін, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Хронічний вірусний гепатит В – 

аналіз лабораторних та ультразвукових методів досліджень. 

13. Меша Л. О. (студентка групи 2204 Медичного інституту, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Зак М. Ю. (старший науковий співробітник, д-р мед. 

наук, завідувач кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних 

дисциплін, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Фролов Ю. А. (канд. наук з діл. адм., 

в.о. старшого викладача кафедри пропедевтичних та медико-профі-

лактичних дисциплін, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Надмірна вага – неінфекційна 

епідемія в ХХІ столітті. 

14. Shaik I. (student of 2205-i group, Medical institute, Petro Mohyla 

Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine), Kiro L. S. (scientific 

director, Medical institute, Petro Mohyla Black Sea National University, 

Mykolaiv, Ukraine). The physiological role of atrial natriuretic hormone 

in the regulation of wather and electrolyte balance. 

15. Головатюк В. Ю. (студентка групи 3203 Медичного інститу-

ту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Зак М. Ю. (старший науковий співробітник, д-р 

мед. наук, завідувач кафедри пропедевтичних та медико-профілактичних 
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дисциплін, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Фролов Ю. А. (канд. наук з діл. адм., в.о. 

старшого викладача кафедри пропедевтичних та медико-профілактич-

них дисциплін, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Клініко-патогенетичні паралелі 

метаболічного синдрому і полікістозу яєчників у жінок репродук-

тивного віку. 

16. Михайлова Т. М. (ДП «Державний експертний центр МОЗ Украї-

ни», м. Київ, Україна), Оглобліна М. В. (канд. фарм. наук, доцент кафедри 

медичної біології, мікробіології, гістології, фізіології, патофізіології та 

фармакології, Україна), Грищенко Г. В. (канд. мед. наук, доцент кафе-

дри медичної біології, мікробіології, гістології, фізіології, патофізіоло-

гії та фармакології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Раціональна антибіотикотерапія: принципи та рекомендації. 

 

 

Підсекція 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, 

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

ЖИТТЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Дата та час проведення: 06.06.2019, 14:00 

 

Керівник підсекції: Мінц М. О., канд. іст. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Андрющенко М. І., старший викладач. 

 

Мета проведення: огляд та оцінка досягнень наукової роботи ви-

кладачів кафедри фізичного виховання. 

 

1. Адамовіч Р. Г. (в.о. доцента б.в.з. кафедри олімпійського та 

професійного спорту, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Штефюк К. І. (в.о. ста-

ршого викладача кафедри олімпійського та професійного спорту, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Кочін О. В. (доцент кафедри медико-біологічних основ 

спорту та фізичної реабілітації, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Критерії контролю 

функціонального стану спортсменів, що займаються рукопашним 

боєм. 
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2. Біла А. А. (аспірант, в.о. викладача кафедри, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 

Головаченко І. В. (викладач кафедри «Спортивні дисципліни», Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Застосування приладу для психофізіологічних дослі-

джень «ПФИ-2» у професійному відборі. 

3. Бойченко О. В. (викладач кафедри «Спортивні дисципліни», 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв, Україна), Шуст О. М. (старший викладач кафедри «Спортивні 

дисципліни», Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Розвиток фізичних якостей у студе-

нтів за допомогою інноваційного устаткування та рухливих ігор на 

заняттях з настільного тенісу. 

4. Бондаренко І. Г. (канд. наук з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри 

медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Бондаренко О. В. (викладач кафедри «Веслування», Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Крайник Т. М. (провідний фахівець кафедри «Анатомії, гіс-

тології, клінічної анатомії і оперативної хірургії та патоморфології», 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв, Україна), Задирака Є. Б. (магістрант факультету фізичного ви-

ховання і спорту, Чорноморський національний університет імені Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Необхідність залучення фізичних 

терапевтів України до співпраці з міжнародними організаціями. 

5. Вербицький В. А. (канд. іст. наук, доцент кафедри «Спортивні 

дисципліни», Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Фізична рекреація в структурі віль-

ного часу студентів. 

6. Кураса Г. О. (старший викладач кафедри «Спортивні дисциплі-

ни», Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Маєр В. Я. (старший викладач кафедри «Спор-

тивні дисципліни», Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Андрющенко М. І. (старший викладач 

кафедри «Спортивні дисципліни», Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Фізичне вихо-

вання в процесі самостійних занять футболом у студентів. 

7. Дзюбан О. В. (старший викладач кафедри «Веслування», Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Ісаєнко М. В. (старший викладач кафедри «Веслуван-

ня», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 
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м. Миколаїв, Україна). Сучасні погляди на організацію фізичного 

виховання в ВНЗ України. 

8. Мінц М. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри «Спортивні дисци-

пліни», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Конопляник О. В. (старший викладач кафедри 

«Веслування», Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Рівень фізичного розвитку учнів 

санаторної школи-інтернату. 

9. Шуст О. М. (старший викладач кафедри «Спортивні дисциплі-

ни», Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Бойченко О. В. (викладач кафедри «Спортивні 

дисципліни», Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Баскетбол як модель сучасного  

життя. 

10. Петренко О. В. (викладач кафедри «Олімпійський та профе-

сійний спорт», Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Контроль функціонального стану 

веслувальників методами психофізіології. 
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СЕКЦІЯ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: 

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

 

Дата та час проведення: 08.06.2019, 10:00 

 

Керівник секції: Шевчук О. В., д-р політ. наук, професор. 

Секретар секції: Лимар М. Ю., викладач кафедри. 

 

Мета проведення: з’ясування провідних тенденцій глобального та 

регіонального розвитку міжнародних відносин. 

 

1. Богданова Т. Є. (канд. іст. наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). «Правий 

дрейф» у Латинській Америці: причини та результати. 

2. Вовчук Л. А. (канд. іст. наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Призначення 

І. Шишманова послом Болгарії в Україні (травень 1918 р.). 

3. Габро І. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Саібов Р. А. 

(магістрант спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії», Чорноморський національний університет  

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості культурної 

дипломатії Європейського Союзу. 

4. Звездова О. О. (викладач кафедри міжнародних відносин та зов-

нішньої політики, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Основні причини придністровського 

конфлікту. 

5. Лимар М. Ю. (викладач кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Політика демократизації у Центрально-

Східній Європі за президентства Б. Обами. 

6. Тихоненко І. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Безпековий чинник та конфліктогенність у відносинах Малайзії з 

Індонезією. 
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7. Тригуб О. П. (д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Оперативна розробка «БЮРО» (сторінки історії українсько-

польських відносин післявоєнної доби). 

8. Хмель А. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Затримання 

українських моряків РФ у Керченській протоці 25 листопада 2018 року 

в Іспанських ЗМІ. 

9. Шевчук О. В. (д-р політ. наук, професор, декан факультету 

політичних наук, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Історична ретроспектива основних 

етапів політики США щодо корінного населення. 
10. Запорожченко А. С. (аспірант кафедри міжнародних відносин 

та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Позиція Туреччини щодо 

анексії Криму Російською Федерацією (2014–2018 рр.). 

11. Фесенко М. В. (д-р політ. наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії 

НАН України», м. Київ, Україна). Актуальні питання нової холодної 

війни між РФ та США. 
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СЕКЦІЯ 

ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ 

 

Дата та час проведення: 07.06.2019, 14:00 

 

Керівник секції: Іванов М. С., д-р політ. наук, професор. 

Секретар секції: Шкірчак С. І., викладач кафедри. 

 

Мета проведення: визначення основних тенденцій розвитку вітчи-

зняної та зарубіжної політичної науки; з’ясування завдань політології в 

умовах трансформації політичної системи України під впливом зовні-

шніх загроз та внутрішніх інституційних змін. 

 

1. Іванов М. С. (д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри полі-

тичних наук, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Громадянська освіта як засіб розбу-

дови демократичних основ сучасного українського суспільства. 

2. Колісніченко А. І. (д-р іст. наук, професор кафедри політичних 

наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). До питання особливостей формування верх-

ніх палат парламентів. 

3. Громадська Н. А. (канд. політ. наук, доцент кафедри політич-

них наук, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Структура і зміст кратології як систе-

ми наук про владу. 

4. Чупрін Р. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри політичних наук, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Демократичні ідеали та геополітична реальність. 

5. Курілло В. Є. (канд. іст. наук, доцент кафедри політичних наук, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Формування методологічного підходу до 

розробки теорії політичної системи в ранніх роботах Д. Істона (кі-

нець 1940–1953 рр.). 

6. Соловйова А. С. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

політичних наук, Чорноморський національний університет імені Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна), Тисячний В. А. (магістр політоло-

гії, журналіст Інтернет-видання «Obozrevatel», м. Київ, Україна).  

Маніпулювання громадською думкою під час політичної кампанії: 

на прикладі соціологічних досліджень напередодні виборів прези-

дента України 2019 року. 
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7. Лушагіна Т. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

політичних наук, Чорноморський національний університет імені Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Місце брендингу в стратегії роз-

витку об’єднаних територіальних громад в Україні. 

8. Орленко М. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

політичних наук, Чорноморський національний університет імені Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Електоральні настрої молоді в 

сучасній Україні. 

9. Букорос Т. О. (канд. політ. наук, доцент, професор кафедри 

управління проектами та загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Універ-

ситет менеджменту освіти», м. Київ, Україна). Роль інтелектуальних 

ресурсів організації в теорії та практиці. 

10. Шкірчак С. І. (викладач кафедри політичних наук, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Неоімперіалізм у сучасній англо-американській суспіль-

но-політичній думці. 

11. Кравченко О. В. (магістр політології, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Тарге-

тована реклама як спосіб впливу на політичні уподобання. 

12. Ярошенко В. М. (канд. політ. наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухом-

линського, м. Миколаїв, Україна). Сприяння реалізації соціальної 

політики забезпечення якості життя літніх громадян. 
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СЕКЦІЯ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 

 

Мета проведення: визначити актуальні питання юридичної науки 

та запропонувати вирішення проблем правового регулювання. 

 

 

Підсекція 

ГАЛУЗЕВІ ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

Дата та час проведення: 08.06.2019, 12:00 

 

Керівник підсекції: Блага А. Б., д-р юрид. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Поет А. П., провідний фахівець кафедри. 

 

1. Блага А. Б. (д-р юрид. наук, завідувач кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Потенціал місцевих 

органів влади у розбудові системи запобігання домашньому наси-

льству. 

2. Грицаєнко Л. Р. (д-р юрид. наук, завідувач кафедри конститу-

ційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Досвід Сполучених штатів Америки щодо запобігання і протидії 

корупції. 

3. Озерський І. В. (д-р юрид. наук, професор кафедри цивільного 

та кримінального права і процесу, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Юридичний 

психолог як експерт у галузі права: теоретико-правовий аналіз. 

4. Валецька О. В. (канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та теорії 

держави і права, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Аналіз конвенції про права дитини як 

джерела права соціального захисту. 
5. Віноградов А. К. (канд. юрид. наук, доцент кафедри криміналь-

ного і адміністративного права, Одеський національний морський 

університет, м. Одеса, Україна), Єйнікова К. В. (студентка, Одеський 

національний морський університет, м. Одеса, Україна). Проблеми 

впровадження інституту кримінальної відповідальності юридич-

них осіб в Україні. 

6. Кобак М. В. (начальник відділу Миколаївського окружного ад-

міністративного суду, аспірант, старший викладач кафедри конститу-
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ційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна),  

Коваль А. А. (канд. юрид. наук, доцент, заступник завідувача кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Роль голови суду у забезпеченні незалежності та відповідальності 

суддів. 

7. Коваль А. А. (канд. юрид. наук, доцент, заступник завідувача 

кафедри конституційного та адміністративного права і процесу, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Деякі проблеми проведення негласних слідчих (роз-

шукових) дій у діяльності слідчого та оперативних підрозділів. 

8. Колодочка О. Є. (викладач кафедри конституційного та адміні-

стративного права і процесу, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Щодо питання удо-

сконалення законодавства про адміністративну відповідальність 

9. Коновалов В. В. (старший викладач кафедри історії та теорії 

держави і права, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Юркова Г. В. (канд. юрид. наук, до-

цент, доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Характеристика причинного зв’язку в нео-

бережних злочинах. 

10. Кравченко І. А. (канд. юрид. наук, старший викладач кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

До питання про суб’єктивну сторону складу домашнього насильства, 

передбаченого старший 173-2 КУпАП. 

11. Мамчур Л. В. (канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного 

та кримінального права і процесу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Ситцевой Д. С. 

(представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), 

Київський інститут інтелектуальної власності ОНЮА, м. Київ, 

Україна). Правова природа договору про управління майновими 

правами на колективній основі. 

12. Панченко С. С. (канд. юрид наук, старший викладач кафедри 

історії і теорії держави і права, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Щодо сучасних 

тенденцій у визначенні правової природи цивільно-правового 

строку. 
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13. Січко Д. С. (канд. юрид. наук, доцент, декан юридичного фа-

культету, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Окремі питання визначення способу 

стягнення аліментів. 

14. Ткач Ю. Д. (канд. юрид. наук, старший викладач кафедри ци-

вільного та кримінального права і процесу, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 

Наливко Н. В. (студентка, Одеський національний морський універ-

ситет, м. Одеса, Україна). Providing the bases of national security of 

Ukraine criminal legal measures. 

15. Тунтула О. С. (канд. юрид. наук, доцент, заступник завідувача 

кафедри цивільного та кримінального права і процесу, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 

Абдуллаєв В. А. (аспірант кафедри цивільного та кримінального права 

і процесу, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Корупційна складова асиметрії повно-

важень сторони захисту та обвинувачення в кримінальному про-

вадженні. 

16. Тунтула О. С. (канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри ци-

вільного та кримінального права і процесу, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Лагода К. О. 

(канд. юрид. наук, суддя Центрального районного суду, м. Миколаєва, 

старший викладач кафедри цивільного та кримінального права і про-

цесу, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Окремі питання передачі кримінальних 

проваджень за підслідністю. 

17. Шаповалова О. І. (канд. юрид. наук, доцент кафедри цивіль-

ного та кримінального права і процесу, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Визначення 

видової належності суб’єктивних цивільних прав. 

18. Юркова Г. В. (канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри циві-

льного та кримінального права і процесу, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Конова-

лов В. В. (старший викладач кафедри історії та теорії держави і права, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Похідні речові докази в кримінальному про-

вадженні. 

19. Шевчук А. О. (студентка IV курсу юридичного факультету, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 

Україна), Січко Д. С. (канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу, Чорноморський національний універ-
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ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Правова природа 

кредитного договору та договору банківського вкладу за україн-

ським законодавством. 

20. Нуриева А. А. (адвокат, самозанятое лицо, г. Винница, Украина), 

Голубицкий М. Ю. (магистр специальности 081 Право, МКУ им. Фи-

липпа Орлика, г. Николаев, Украина). Криминологические аспекты 

преодоления незаконного оборота наркотиков. 

 

 

Підсекція 

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА: 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО 

 

Керівник підсекції: Лісна І. С., канд. юрид. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Василенко О. В., провідний фахівець, викладач. 

 

1. Ковальова С. Г. (канд. юрид. наук, доцент кафедри історії і теорії 

держави і права, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Ордалії як процесуальний доказ у 

судовому процесі ХІІІ–ХІV старший: звичаєве право vs канонічне 

право. 

2. Лісна І. С. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри історії і 

теорії держави і права, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Михайлів Т. Є. (аспірант кафед-

ри історії і теорії держави і права, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Адвокатська 

таємниця у призмі нормативно-правових актів. 

3. Тітаренко А. А. (аспірант кафедри історії і теорії держави і пра-

ва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Міжнародні позови України до ЄСПЛ щодо 

захисту національних інтересів. 
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СЕКЦІЯ 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

 

 

Підсекція 

ПСИХОЛОГІЯ САМОРОЗВИТКУ ТА ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СТАНІВ 

 

Дата та час проведення: 07.06.2019, 15:30 

 

Керівник підсекції: Каневський В. І., канд. психол. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Лукіна Н. Б., аспірант, провідний фахівець. 

 

Мета проведення: теоретичне обґрунтування та експериментальне 

дослідження саморозвитку особистості як методу впливу на покра-

щення посттравматичних станів. 

 

1. Амплєєва О. М. (канд. психол. наук, старший викладач кафедри 

психології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Емоційний інтелект як чинник са-

морозвитку особистості. 

2. Астремська І. В. (канд. психол. наук, доцент кафедри психоло-

гії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Специфіка професійного вигорання праців-

ників сфери охорони здоров’я в Україні. 

3. Васильєва Г. В. (канд. психол. наук, доцент кафедри психології, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Емоційна компетентність як фактор профе-

сійної компетентності у студентів психологів. 

4. Гусак В. М. (старший викладач кафедри психології, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). До проблеми сучасного визначення професійно-психо-

логічної культури соціальних працівників. 
5. Каневський В. І. (канд. психол. наук, доцент кафедри психоло-

гії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Застосування ТАТ при дослідженні деяких 

характеристик парасуїцидальної особистості. 

6. Лукіна Н. Б. (аспірант кафедри психології, Чорноморський на-

ціональний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Розгляд феномену перфекціонізму в історичному аспекті. 

7. Хоржевська І. М. (канд. психол. наук, доцент кафедри психоло-

гії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  
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м. Миколаїв, Україна). Означення рівня прояву професійної куль-

тури фахівця 

8. Шилова Н. І. (канд. психол. наук, старший викладач кафедри 

психології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Структура цільової спрямованості 

особистості. 
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СЕКЦІЯ 

РЕСУРСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Мета проведення: обговорення та узагальнення результатів науко-

вих досліджень з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку 

економіки в умовах сьогодення. Пошук рішень з актуальних проблем 

сучасної економічної науки, установлення контактів між ученими 

різних країн, обмін науковими результатами й дослідницьким досві-

дом, обмін науковими поглядами щодо перспектив розвитку економіки 

України та світового господарства. 

 

 

Підсекція 

АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОБЛІК, ФІНАНСИ 

 

Керівник підсекції: Кузьменко О. Б., д-р екон. наук, професор. 

Секретар підсекції: Руденко Н. О., канд. екон. наук, доцент б.в.з. 

 

Мета проведення: поширення наукових підходів щодо аспектів 

економічного розвитку у сфері підприємництва, обліку та фінансів. 

 

1. Кузьменко О. Б. (д-р екон. наук, професор кафедри економіки 

підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Кузьменко Б. П. (канд. екон. наук, 

доцент кафедри економіки підприємства, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Сталий 

розвиток сільськогосподарського землекористування: оцінка в 

регіональному аспекті. 

2. Белінська С. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і ау-

диту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Белінська Т. А. (студентка 517з групи Чорно-

морського національного університету імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Ризики валютних операцій. 

3. Бурлан С. А. (канд. екон. наук, доцент професор б.в.з. кафедри 

обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Забезпечення економічної безпеки 

підприємства: обліково-аналітичний аспект. 

4. Бурлан С. А. (канд. екон. наук, доцент професор б.в.з. кафедри 

обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра 
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Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості оцінки інтелектуально-

го капіталу у системі бухгалтерського обліку. 

5. Верланов О. Ю. (канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і ау-

диту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Some aspects of marine insurance in Ukraine. 

6. Вороненко І. В. (канд. екон. наук, старший науковий співробіт-

ник, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України). Інтегральний індикатор моніторингу ринку інформаційно-

комунікаційних технологій як складова цифровізації економіки. 

7. Конєва Т. А. (канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і креди-

ту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Вплив тривалості фінансового циклу на 

грошові потоки підприємств. 

8. Лопатін А. О. (в.о. викладача кафедри економіки підприємства, 

аспірант, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Інновації у логістиці: перспективи вико-

ристання технології SMART OBJECTS ТА SMART FINANCE у 

ланцюгах поставок. 

9. Лушко С. М. (викладач кафедри фінансів і кредиту, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Казначейські зобов’язання в Україні: досвід та сучасна 

практика. 

10. Мельничук Л. С. (кад. екон. наук, доцент б.в.з. кафедри мене-

джменту, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна), Дранус В. В. (кад. екон. наук, асистент 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський 

державний аграрно-технічний університет, м. Подільськ, Україна). 

Сфери застосування сучасного нейромаркетингу. 

11. Міцкевич Н. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки 

підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Характеристика процесів злиття та 

поглинання підприємств агарної галузі України. 

12. Нетудихата К. Л. (канд. екон. наук, доцент кафедри менедж-

менту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Основні засади концепції відкритих інновацій. 

13. Руденко Н. О. (канд. екон. наук, доцент б.в.з. кафедри обліку і 

аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Облікова політика та бюджетування в 

державних ВНЗ. 
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14. Семенчук І. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки 

підприємства, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Менеджмент ринку землі в умовах 

інституційного завершення земельної реформи. 

15. Філімонова О. Б. (канд. екон. наук, доцент б.в.з. кафедри фі-

нансів і кредиту, Чорноморський національний університет імені Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна), Полєтаєв О. О. (канд. екон. наук, 

доцент б.в.з. кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Крутських Л. А. 

(канд. екон. наук, доцент б.в.з. кафедри економіки підприємства, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Моделювання впливу коливань валютного курсу на 

фінансові результати підприємств-експортерів сільгосппродукції. 

 

 

Підсекція 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ 

АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Керівник підсекції: Верланов Ю. Ю., канд. екон. наук, професор. 

Секретар підсекції: Прядко І. В., старший викладач. 

 

Мета проведення: обмін науковими поглядами щодо ролі теорети-

чних і управлінських аспектів розвитку економіки України та світово-

го господарства. 

 

1. Верланов Ю. Ю. (канд. екон. наук, професор кафедри економіч-

ної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Конфігурація 

регіональної нерівномірності в Україні. 

2. Іщенко Н. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри економічної тео-

рії та міжнародної економіки, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Деякі питання фінансу-

вання закладів вищої освіти України та формування вартості 

освітніх послуг. 
3. Бурдельна Г. О. (канд. екон. наук, доцент кафедри менеджмен-

ту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Управління енергетичною безпекою на регіо-

нальному рівні: економічні та екологічні аспекти. 

4. Коваленко О. В. (викладач кафедри економічної теорії та міжна-

родної економіки, Чорноморський національний університет імені Петра 
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Могили, м. Миколаїв, Україна). Ефективні засоби формування комуні-

кативних навичок у студентів-економістів. 
5. Палехова В. А. (доцент кафедри економічної теорії та міжна-

родної економіки, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Суперечливий зв’язок еконо-

мічного зростання та розподілу доходів. 

6. Погромський В. О. (канд. іст. наук, доцент б.в.з. кафедри еко-

номічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Страте-

гія економічної допомоги американських філантропічних органі-

зацій в Болгарії у 20-х рр. ХХ ст. 

7. Погромський В. О. (канд. іст. наук, доцент б.в.з. кафедри еко-

номічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський національ-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Чечель С. Р. 

(старший 217 гр. ф-т екон. наук, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Концепція діяльності 

Американського єврейського об’єднаного комітету Джойнт у ХХ ст. 

8. Постикіна Є. Г. (викладач кафедри економічної теорії та між-

народної економіки, Чорноморський національний університет імені Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Робота студентів в групах як дієвий 

спосіб організації колективної праці на заняттях з англійської мови. 

9. Потай І. Ю. (канд. техн. наук, доцент кафедри менеджменту, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Мальцев С. І. (аспірант, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Системно-

орієнтована модель управління освітнім проектом. 

10. Прядко І. В. (старший викладач кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Регіональний аспект 

механізму розвитку інновацій. 

11. Стоян О. Ю. (д-р наук з держ. упр., канд. екон. наук, завіду-

вач кафедри, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Процес 

інтернаціоналізації вищої освіти – як інструментарій і важливий 

чинник сприяння процесу розбудови в Україні громадянського 

суспільства. 

12. Хмизова О. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри економічної 

теорії та міжнародної економіки, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Language learn-

ing and leadership development. 
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13. Чернюк Т. І. (викладач кафедри економічної теорії та міжна-

родної економіки, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Менторинг як інструмент 

сучасної освіти. 
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СЕКЦІЯ 

МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА 

 

 

Підсекція 

СТИЛІСТИКА І ПЕРЕКЛАД 

 

Дата та час проведення: 08.06.2019, 14:00 

 

Керівник підсекції: Науменко А. М., д-р філол. наук, професор. 

Секретар підсекції: Муратова В. Ф., канд. філол. наук, старший 

викладач. 

 

Мета проведення: поєднання різнобічних тематик і проблематик 

доповідей до науково-евристичної єдності: «Переклад і стилістика як 

споріднені категорії». 

 

1. Воєхевич А. І. (старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу з німецької мови, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Transformación del latín 

vulgar en la lengua española aspecto traductológico. 

2. Ворона Т. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

німецької мови, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Смартфон як невід’ємний елемент у 

викладанні іноземних мов. 
3. Греков В. О. (старший викладач кафедри теорії та практики пе-

рекладу з німецької мови, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Послідовний переклад: 

особливості організації та підготовки. 

4. Корягіна А. Ю. (канд. філол. наук, викладач кафедри теорії та 

практики перекладу з німецької мови, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Викладання 

іноземної мови шляхом створення груп в соціальних мережах. 

5. Мукатаєва Я. В. (канд. філол. наук, доцент кафедри теорії та 

практики перекладу з німецької мови, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Лінгвостилі-

стичний аспект аналізу композиційної структури художнього тек-

сту. 

6. Муратова В. Ф. (канд. філол. наук, доцент б.в.з. старший ви-

кладач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 
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Україна). Використання online-перекладачів у формуванні компе-

тенції студентів-перекладачів. 

7. Науменко А. А. (старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу з німецької мови, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Перекладацька інтер-

претація художнього тексту. 

8. Науменко А. М. (д-р філол. наук, професор, завідувач каф. тео-

рії та практики перекладу з німецької мови, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Poetik 

des autors und ihr übersetzen. 

9. Гумений В. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Граматична модель репрезентації наратора в 

художньому творі. 
10. Хортюк Д. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Кінопереклад та його історичний аспект. 

11. Ніколащенко Ю. А. (викладач кафедри теорії та практики пере-

кладу з німецької мови, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості перекладу 

німецьких фразеологічних одиниць українською мовою. 

 

Підсекція 

РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 

ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Дата та час проведення: 07.06.2019, 15:30 

 

Керівник підсекції: Кіршова О. В., канд. пед. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Хренова О. В., в.о. викладача. 

 

Мета проведення: представити результати новітніх досліджень у 

галузі лінгвістики та літератури, обговорити проблеми іншомовної 

підготовки студентів та запропонувати шляхи їх вирішення. 

 

1. Вакуленко Т. І. (канд. пед. наук, доцент кафедри романо-

германської філології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Wie helfen andere sprachen beim 

deutschlernen? 

2. Каірова Т. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри романо-

германської філології, Чорноморський національний університет  
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імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Echos de l’antiquite 

au services de la communication Francophone moderne dans le monde 

de la medecine. 

3. Кіршова О. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри романо-

германської філології, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Контроль та оцінювання у 

навчанні німецької мови за професійним спрямуванням. 

4. Кондрацька П. О. (в.о. викладача, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Сенс і знаки 

експериментальної поезії. 

5. Максимчук С. М. (старший викладач кафедри романо-германської 

філології, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Eine literarische Figur charakterisieren 

(Charakterprofil). 

6. Міхільов О. Д. (докт. філол. наук, професор кафедри романо-

германської філології, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Поэтика рассказа Грэма Гри-

на «Под садом». 

7. Мозолевська А. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри романо-

германської філології, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Специфіка реалізації стратегії 

віктимізації у каталонському політичному дискурсі. 

8. Пітерова Н. А. (старший викладач кафедри романо-германської 

філології, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Як працювати з літературними текс-

тами на уроках іноземної мови. 

9. Попова Л. Г. (старший викладач кафедри романо-германської 

філології, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Використання інтерактивного методу в 

навчанні латинської мови. 

10. Стодолінський Д. І. (старший викладач кафедри романо-

германської філології, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Жанрова диверсифікація твор-

чих завдань з іспанської мови. 

11. Хренова О. В. (викладач кафедри романо-германської філоло-

гії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Реалізація принципу вибірковості пам’яті у 

«Щоденнику 1966–1971» Макса Фріша та у повісті «Зі щоденника 

равлика» Ґюнтера Ґрасса. 
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Підсекція 

МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА – 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ ТА ВИКЛАДАННІ 

 

Дата та час проведення: 07.06.2019, 15:30 

 

Керівник підсекції: Старшова О. О., канд. філол. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Пархоменко Е. О., викладач. 

 

Мета проведення: визначити основні напрями та тенденції в  

дослідженні англійської мови, літератури та методики їх викладання, а 

також запропонувати шляхи запровадження новітніх тенденцій до 

навчального процесу. 

 

1. Старшова О. О. (канд. філол. наук, доцент кафедри англійської 

філології, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Інтерпретація казок у версіях Марісси 

Майєр: серія «Місячні хроніки». 

2. Запорожець Г. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 

філології, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Developing Language Teacher Compe-

tences at the University. 
3. Зубенко Т. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської фі-

лології, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Експериментальне навчання дорослих 

словникового складу англійської мови. 

4. Колесник Г. Л. (канд. філол. наук, доцент б.в.з. кафедри англій-

ської філології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Дім як сакральний центр у романі  

Г. Л. Олді «Той, що чекає на перехресті». 

5. Стодолінська Ю. В. (канд. філол. наук, старший викладач ка-

федри англійської філології, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). The Cognitive Aspects of 

Metaphorical models. 

6. Кот С. Ю. (старший викладач кафедри англійської філології, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Спаціопоетика: роль автора у творенні 

художнього простору літературного твору. 

7. Рибачук О. Л. (старший викладач кафедри англійської філології, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). You Tube as a Tool in Teaching English. 
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8. Пархоменко Е. О. (викладач кафедри англійської філології, Чо-

рноморський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Використання фрагментів із англомовних телесеріа-

лів під час викладання англійської мови студентам вищих навча-

льних закладів. 

9. Шевченко А. О. (викладач кафедри англійської філології, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Wordplay in English and Ukrainian Languages. 

 

 

Підсекція 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

 

Дата та час проведення: 06.06.2019, 15:30 

 

Керівник підсекції: Кузенко Г. М., канд. філол. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Лютянська Н. І., канд. філол. наук, старший 

викладач. 

 

Мета проведення: виявити та проаналізувати сучасні підходи до 

перекладу англомовних текстів. 

 

1. Бужиков Р. П. (канд. пед. наук, доцент б.в.з. кафедри теорії та 

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Рrospects for 

the development of higher education technologies in teaching foreign 

students. 

2. Бужикова Р. І. (канд. пед. наук, в.о. доцента б.в.з. кафедри тео-

рії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський націона-

льний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Imple-

mentation of media education technologies in the educational process 

for activating students’ cognitive activity. 

3. Бужикова Т. О. (викладач кафедри теорії та практики перекла-

ду з англійської мови, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Концепт «характер» в 

теоретико-літературному осмисленні. 

4. Головньова-Коппа О. О. (канд. філол. наук, старший викладач 

кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Застосування сучасних систем машинного перекладу. 
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5. Єлісєєва С. В. (старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості перекладу 

та локалізації полікодових текстів (на матеріалі текстів постерів). 

6. Кузенко Г. М. (канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри те-

орії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Се-

мантико-синтаксичні моделі у перекладацькому семіозисі. 

7. Любенко О. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу 

з англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Роль алюзії у романі Салмана Рушді 

«сатанинські вірші». 

8. Лютянська Н. І. (канд. філол. наук, старший викладач кафедри 

теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна),  

м. Миколаїв). Особливості перекладу термінології міжнародних пра-

вових документів. 

9. Синельникова О. Р. (викладач кафедри теорії та практики пере-

кладу з англійської мови, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Лексико-стилістичні 

трансформації при перекладі художньої літератури. 

10. Соловей А. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу 

з англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Reading the texts of Washington Irving 

through the prism of orientalism and romanticism. 

11. Стеванович Р. І. (канд. філол. наук, доцент кафедри теорії та 

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Лексические 

способы выражения понятия «внимание» в эвристической мысли-

тельной деятельности (на материале английского языка). 

12. Лабенська М. О. (викладач кафедри теорії та практики перек-

ладу з англійської мови, Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Інформаційна політика країн ЄС. 

13. Дорфман Н. В. (канд. філол. наук, старший викладач кафедри 

теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Тра-

нсформація постмодернізму в романі Огнена Спахіча «Масалаі». 
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СЕКЦІЯ 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

 

Підсекція 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Дата та час проведення: 07.06.2019, 10:30 

 

Мета проведення: огляд та оцінка досягнень наукової роботи ви-

кладачів кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих техноло-

гій. 

 

 

Керівник підсекції: Трунов О. М., д-р техн. наук, професор. 

Секретар підсерції: Жук І. Ю., старший викладач. 

 

1. Щесюк О. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Дмитрієв І. О. 

(студент 671 групи, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Автоматизація процесу доїння корів. 

2. Ткач М. Р. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інжене-

рної механіки та технології машинобудування, Національний універ-

ситет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Украї-

на), Жук І. Ю. (старший викладач кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Експериментальна віб-

родіагностика елементів машин методом електронної кореляційної 

спекл-інтерферометрії. 
3. Яремчук О. М. (старший викладач кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Пулашкін В. Ю. 

(студент 471, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Іванченко К. В. (дійсний член МАН 

України, учениця 10 класу). Аналіз програмного забезпечення для 

картографування шумового забруднення територій м. Миколаєва 

(з використанням програмного пакету Аrcgis). 
4. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор, ректор, Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на), Прищепов О. Ф. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 
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комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Андрєєв В. І. 

(канд. техн. наук, доцент кафедри екології та природокористування, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Технологічні шляхи підвищення екологічної 

безпеки ДВЗ. 
5. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Сільвейстров О. В. 

(студент 671 групи, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Комп’ютерно-інтегровані технології 

управління малосерійним виробництвом. 
6. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Розганяєв В. О. 

(студент 671, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Автоматизована система налаго-

дження параметрів фільтрації рідин промисловими фільтрами. 

7. Шенкевич В. М. (старший викладач кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, завідувач ла-

бораторії фізики). Комп’ютерна лабораторна робота «Визначення 

радіусу лінзи за допомогою кілець Ньютона». 

8. Жук І. Ю. (старший викладач кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Лихачов О. С. 

(студент 671 групи, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Автоматизація процесу сортування 

битого скла. 
9. Котов Є. О. (магістрант, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кубов В. І. (канд. 

фіз.-мат. наук, доцент, Чорноморський національний університет  

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Scada модель ліфту для 

лабораторного практикуму з основ програмування автоматизова-

них систем мовою Ladder Diagrams. 
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СЕКЦІЯ 
КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

 
 

Підсекція 
АСУ, CASE – ЗАСОБИ ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 
Дата та час проведення: 07.06.2019, 14:00 

 
Керівник підсекції: Фісун М. Т., д-р техн. наук, професор. 
Секретар підсекції: Горбань Г. В., канд. техн. наук, старший ви-

кладач. 
 
Мета проведення: створення сприятливих умов для об’єднання та 

реалізації творчих здібностей науковців різних поколінь, залучення їх 
до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у вирішенні  
сучасних проблем в інформаційних технологіях та програмній інженерії. 
 

1. Боровльова С. Ю. (старший викладач кафедри інженерії програм-
ного забезпечення, Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв, Україна), Луцко Є. І. (студент факультету 
комп’ютерних, Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв, Україна), Осипенко В. В. (студент факультету 
комп’ютерних, Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв, Україна). Обробка стиснених аудіофайлів на 

платформі .NET. 
2. Боровльова С. Ю. (старший викладач кафедри інженерії про-

грамного забезпечення, Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Раєвський О. О. (студент 
факультету комп’ютерних наук, Чорноморський національний універ-
ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Валідація тексто-

вих полів у SWIFT-розробці. 
3. Горбань Г. В. (канд. техн. наук, старший викладач кафедри ін-

женерії програмного забезпечення, Чорноморський національний уні-
верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Використання 

мови розмітки XML для зберігання даних у вигляді об’єктів класів. 
4. Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент б.в.з. кафедри інже-

нерії програмного забезпечення, Чорноморський національний універ-
ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Коваленко І. І. (д-р 
техн. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних інформацій-
них систем, Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв, Україна), Швед А. В. (канд. техн. наук, доцент 
б.в.з. кафедри інженерії програмного забезпечення, Чорноморський 
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національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 
Вибір методів групових рішень для агрегування індивідуальних 
експертних оцінок. 

5. Дворецький М. Л. (старший викладач кафедри інженерії про-
грамного забезпечення, Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Web-орієнтована систе-

ма дистанційного навчання «Допомога студенту ІТ» на базі CMS 
Wordpress. 

6. Кандиба І. О. (аспірант кафедри інженерії програмного забезпе-
чення, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна). Порівняння граматичних правил, що вико-

ристовуються в генераторах аналізаторів PLY та ANTLR. 
7. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент кафедри інженерії програм-

ного забезпечення, Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв, Україна). Розгортання середовища MongoDB 

для освітнього процесу. 
8. Коваленко І. І. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри ін-

телектуальних інформаційних систем, Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Швед А. В. 
(канд. техн. наук, доцент б.в.з. кафедри інженерії програмного забез-
печення, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-
ли, м. Миколаїв, Україна), Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент 
б.в.з. кафедри інженерії програмного забезпечення, Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 
Теорія можливостей та її застосування. 

9. Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інже-
нерії програмного забезпечення, Чорноморський національний універ-
ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кандиба І. О. (аспі-
рант кафедри інженерії програмного забезпечення, Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 
Яцуненко А. А. (магістр факультету комп’ютерних наук, Чорноморсь-
кий національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-
на). Анотування текстової інформації засобами програмних засобів 

Gate. 
10. Швед А. В. (канд. техн. наук, доцент б.в.з. кафедри інженерії 

програмного забезпечення, Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Коваленко І. І. (д-р техн. 
наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних 
систем, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-
ли, м. Миколаїв, Україна), Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент 
б.в.з. кафедри інженерії програмного забезпечення, Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 
Нечітке моделювання часових рядів. 
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11. Хомченко А. Н. (д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафед-
ри прикладної та вищої математики, Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Матричний 

метод побудови білінійної інтерполяції. 
12. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри приклад-

ної та вищої математики, Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Савицька В. П. (магіст-
рант факультету комп’ютерних наук, спеціальність «Системний ана-
ліз», Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  
м. Миколаїв, Україна). Неліївська симетрія рівнянь з частинними 

похідними. 
13. Варшамов А. В. (старший преподаватель кафедры прикладной 

и высшей математики, Черноморский национальный университет име-
ни Петра Могилы, г. Николаев, Украина). Особенности моделирова-

ния тепловых аккумуляторов систем муниципального теплоснаб-
жения. 

14. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор, ректор, Чорномор-
ський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-
на), Дихта Л. М. (д-р техн. наук, професор кафедри прикладної та вищої 
математики, Чорноморський національний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв, Україна), Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент 
кафедри екології та природокористування, Чорноморський національ-
ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Прище-
пов О. Ф. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 
 
 

Підсекція 
КОМП’ЮЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

Дата та час проведення: 07.06.2019, 14:00 
 

Керівник підсекції: Мусієнко М. П., д-р техн. наук, професор. 
Секретар підсекції: Крайник Я. М., канд. техн. наук, в.о. старшого 

викладача. 
 

Мета проведення: обговорення та узагальнення результатів науко-
вих досліджень з проблем та перспектив розвитку комп’ютерної інже-
нерії. 

 

1. Бойко А. П. (канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерної 

інженерії, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Синергія ІТ-освіти та бізнесу. 
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2. Бурлаченко І. С. (старший викладач кафедри комп’ютерної ін-

женерії, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Борцов В. В. (студент IV курсу факультету 

комп’ютерних наук, Чорноморський національний університет імені Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості P2P архітектур му-

льтиагентних систем на основі PNRP. 

3. Лісков Д. А. (аспірант кафедри комп’ютерної інженерії, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Потай І. Ю. (канд. техн. наук, доцент кафедри менеджмен-

ту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Проблеми та майбутнє дистанційного на-

вчання. 

4. Старченко В. В. (старший викладач кафедри комп’ютерної ін-

женерії, Чорноморський національний університет імені Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Мельник О. Д. (студент IV курсу кафедри 

комп’ютерної інженерії, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Апаратно-програмний 

модуль керування сонячною панеллю. 

5. Chuiko G. P. (Grand PhD in Physico-mathematical Sciences, Pro-

fessor in the Department of Computer Engineering, Petro Mohyla Black Sea 

National University, Mykolaiv, Ukraine), Dvornik O. V. (PhD in Physico-

mathematical Sciences, Assistant Professor, Head Department of Computer 

Engineering, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, 

Ukraine), Darnapuk Ye. S. (PhD Student, Lecturer Head Department of 

Computer Engineering, Petro Mohyla Black Sea National University,  

Mykolaiv, Ukraine). Traveling waves solutions of Korteweg – de Vries 

equation for pulse wave with the system of computer mathematics  

Maple. 

6. Калініна І. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерної 

інженерії, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна), Гожий О. П. (д-р техн. наук, професор 

кафедри комп’ютерної інженерії, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості 

використання алгоритму Метрополіса-Хастингса в процедурах 

машинного навчання. 
7. Єрьомін Б. В. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Журавська І. М. 

(канд. техн. наук, доцент, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Відстеження поведінко-

вих характеристик елементів динамічного веб-сайту за допомогою 

теплових карт.  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Professor+in+the+Department+of
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Professor+in+the+Department+of
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СЕКЦІЯ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 
 

 

Підсекція 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
 

Дата та час проведення: 06.06.2019, 15:30 

 

Керівники підсекції: Кондратенко Ю. П., д-р техн. наук, професор. 

Секретар підсекції: Таранов М. О., викладач. 

 

Мета проведення: аналіз виконаних за останній рік наукових  

досліджень із різних напрямів комп’ютерних наук та визначення  

перспективних напрямів відповідних розробок; огляд та оцінка науко-

вої роботи викладачів факультету комп’ютерних наук 

 

1. Асєєв В. Д. (аспірант кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Алгоритм і програмні засоби XGBoost. 

2. Дворецька С. В. (викладач кафедри інтелектуальних інформацій-

них систем, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Розробка веб-застосунку оцінювання 

знань студентів та його інтеграція із CMS Wordpress. 

3. Донченко М. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри інтелектуаль-

них інформаційних систем, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Готовність елемента з 

нестаціонарними потоками відмов і відновлень при обмеженні 

запасних частин. 

4. Кондратенко Ю. П. (д-р техн. наук, професор кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Г. В. 

(канд. техн. наук, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Сіденко Є. В. (канд. техн. наук, доцент 

кафедри інтелектуальних інформаційних систем, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 

Таранов М. О. (викладач кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Інтелектуальна СППР для оцінювання рейтингу 

академічно-промислових партнерів. 
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5. Кошовий В. В. (старший викладач кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Аналіз активності 

користувачів на web-сервері з використанням методів Web Mining 

на мові PHP. 

6. Кулаковська І. В. (канд. фіз-мат. наук, завідувач кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Розробка 

моделі для аналізу результатів швидкодії роботи запитів в Mysql 

та Neo4j. 

7. Калініна І. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри інтелектуаль-

них інформаційних систем, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Гожий О. П. (д-р техн. 

наук, професор, кафедра інтелектуальних інформаційних систем Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Особливості використання алгоритму Метрополіса-

Хастингса в процедурах машинного навчання. 

8. Мартинова Л. С. (магістрант кафедри інтелектуальних інформацій-

них систем, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Сіденко Є. В. (канд. техн. наук, 

доцент, кафедра інтелектуальних інформаційних систем, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Аналіз методів групового експертного оцінювання для 

прогнозуванні політичних процесів. 
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«Виклики становлення інклюзивної освіти в Україні 

в контексті європейських цінностей» 

 
6 червня 2019 р., 09:45–11:30 

ЧНУ ім. Петра Могили, Читальна зала, 1-й корпус 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
ВИСТУПИ: 
1. Норд Г. Л. (канд. екон. наук, професор б. в. з., директор Навча-

льно-наукового інституту післядипломної освіти ЧНУ ім. Петра Моги-
ли), Михида С. П. (проректор з наукової роботи Центральноукраїнсь-
кого державного педагогічного університету імені Володимира Вин-
ниченка). Можливості навчання молоді з особливими освітніми 

потребами в закладах вищої освіти. 
2. Мартинюк В. Ю. (Заслужений лікар України, головний по-

заштатний спеціаліст зі спеціальності «Дитяча неврологія» МОЗ Украї-
ни, керівник Українського медичного центру реабілітації дітей з органі-
чним ураженням нервової системи МОЗ України, м. Київ). Концепту-

альні засади допомоги дітям з обмеженням життєдіяльності. 
3. Скрипник Т. В. (д-р психол. наук, професор кафедри спеціаль-

ної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, 
голова ГО «Системна допомога дітям з аутизмом "Маленький принц"», 
м. Київ). Міжнародний та український досвід впровадження ін-

клюзивної освіти: порівняльний аспект. 
4. Люльчак З. (директор Комунальної реабілітаційної установи 

змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело»), 
Міщук Т. (невролог, реабілітолог, заст. директора по медичному спо-
стереженню Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу 
«Львівський міський центр реабілітації «Джерело»). Принципи та 

система раннього втручання як першої ланки інклюзії. 

5. Єпіфанова Ю. С. (державний експерт директорату професійної 

освіти МОН України). Перспективи залучення дослідницьких  

інфраструктур закладів вищої освіти до європейських об’єднань та 

інформації щодо механізмів співпраці освітніх інституцій із робо-

тодавцями в умовах впровадження інклюзії. 

 

6 червня 2019 р., 11:45–12:00 

ЧНУ ім. Петра Могили, 10-й корпус, хол 

 

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ХУДОЖНІХ РОБІТ 

ДІТЕЙ ІНКЛЮЗИВ-НОЇ СТУДІЇ «ДИВО – ПТАХА» 

(керівник студії – Ірина Чайка) 
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6 червня 2019 р., 11:00–13:00 
ЧНУ ім. Петра Могили, 10-й корпус, 10–108 

 

ДЕМОНСТРАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО 

ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТЕЙ 

В ІНКЛЮЗІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

 

СЕКЦІЯ 1. 
Взаємодія батьків, освітніх закладів та ІРЦ 

у процесі інклюзивного навчання 
 

6 червня 2019 р., 13:00–14:50 
ЧНУ ім. Петра Могили, 10-й корпус, 10–211 

 

Теми для обговорення: 
1. Реальність та труднощі під час надання послуг ІРЦ дітям з  

особливими освітніми потребами. 
2. Супровід родини з дитиною з особливими потребами до  

входження в інклюзивну освіту. 
3. Умови ефективності та складнощі у взаємодії ланок: раннє  

виявлення – раннє втручання – соціально-побутова та фізична реабілі-
тація – інклюзивне навчання. 

Спікери: 
Люльчак З. – директор Комунальної реабілітаційної установи  

змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело». 
Міщук Т. – заст. директора по медичному спостереженню Комуна-

льної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський 
центр реабілітації «Джерело». 

Шашлова А. – методист обласного ресурсного центру підтримки 
інклюзивної освіти Миколаївського обласного інституту післядиплом-
ної освіти. 
 
Модератор секції: Бавольська О. В. – методист обласного ресурсно-

го центру підтримки інклюзивної освіти Миколаїв-
ського обласного інституту післядипломної освіти; 
Сараєва Н. В. – фахівець, Чорноморський націо-
нальний університет імені Петра Могили. 

 

Запрошуються до участі: 
Працівники органів управління освіти, департаментів соціальної 

політики та охорони здоров’я, керівники та фахівці ОРЦ МОІППО, 
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керівники та фахівці ІРЦ, керівники навчальних закладів з інклюзивною 
формою навчання, спеціальних навчальних закладів, представники 
батьківської громадськості. 

 

 

СЕКЦІЯ 2. 

Сучасні методи діагностики та корекції дітей 

з особливими освітніми потребами, організація 

та робота в ресурсних кімнатах з дітьми з ООП 

 

6 червня 2019 р., 13:00–16:00 

ЧНУ ім. Петра Могили, 10-й корпус, 10–102 

 

Теми для обговорення: 

1. Організація ресурсного простору: 

– класний менеджмент; 

– ресурсний клас. 

2. Основні підходи до роботи з дітьми з РАС у навчальній діяльності. 

3. Робота команди фахівців з дитиною з ООП в умовах інклюзивного 

навчання, співпраці вчитель – дитина – асистент вчителя – клас. 

4. Якою має бути дієздатна індивідуальна програма розвитку дитини. 

5. Застосування МКФ у розробці послідовної програми розвитку та 

реабілітації дитини з ООП. 

6. Трансформації в системі освіти дітей з ООП. Створення сприят-

ливих умов для впровадження інклюзивної освіти в Україні. 

Спікери: 
Скрипник Т. В. (д-р психол. наук, професор кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти, Інститут людини,  

м. Київ). 

Шапочка К. А. (д-р філософії в галузі освіти, доцент кафедри педа-

гогіки та інклюзивної освіти, МНУ імені В. О. Сухомлинського). 

 

Модератор секції:  Захарова Л. Г. – фахівець, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили. 

 

Запрошуються до участі: 

Фахівці ОРЦ МОІППО, ІРЦ, психологи, соціальні педагоги закладів 

дошкільної та закладів середньої освіти, психологи центрів реабілі-

тації та розвитку дітей з ООП державної та недержавної форми 

власності, студенти спеціальностей «Психологія», «Дефектологія». 
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СЕКЦІЯ 3. 

Супутня реабілітація дітей з особливими 

освітніми потребами в процесі інклюзивного навчання: 

форми організації та методи проведення 

 

6 червня 2019 р., 13:00–16:00 

ЧНУ ім. Петра Могили, 10-й корпус, 10–109 

 

Теми для обговорення: 

1. Досвід реалізації біопсихосоціального підходу (соціальна педіат-

рія) в умовах Центру медико-соціальної реабілітації. 

2. Організаційні засади раннього виявлення порушень. 

3. Використання інтерактивного обладнання в процесі медико-

соціальної реабілітації. 

4. Сучасні форми реабілітації з дітьми з різними нозологіями. 

5. Можливості та перспективи сучасного інтерактивного обладнан-

ня в реабілітації та корекції. 

Спікери: 

Мартинюк В. Ю., Васильєв А. А., Чернова І. В. 

Запитання та відповіді. 

 

Запрошуються до участі: 

Фахівці ІРЦ, інструктори з ЛФК, вчителі фізкультури шкіл, закла-

дів дошкільної освіти, вищих навчальних закладів, представники 

центрів реабілітації, дитячі лікарі-неврологи, батьки дітей з особли-

вими освітніми потребами, студенти спеціальностей «Фізична реабі-

літація», «Дефектологія» 

 

 

СЕКЦІЯ 4. 

Організація та розвиток інклюзії в освіті та реабілітації 

 

6 червня 2019 р., 15:00–16:30 

ЧНУ ім. Петра Могили, 10-й корпус, 10–211 

 

Теми для обговорення: 

1. Організаційні аспекти впровадження інклюзивної освіти. 

2. Налагодження взаємодії між інклюзивно-ресурсними центрами 

та закладами інклюзивної освіти різної форми (ДНЗ, ЗЗСО, ЗССО). 

Реальність, перспективи та труднощі. 



60 

3. Супровід родини з дитиною з особливими потребами у процесі 

входження в інклюзивну освіту. 

4. Умови ефективності та складнощі у взаємодії ланок: медичні 

установи – заклади соціальної та фізичної реабілітації – інклюзивне та 

спеціалізоване навчання. 

Спікери: 
Люльчак З., Міщук Т., Шашлова А., Бавольська О., Сараєва Н. 

Запитання та відповіді 

 

Запрошуються до участі: 

Працівники органів управління освіти, департаментів соціальної 

політики та охорони здоров’я, керівники та фахівці ОРЦ МОІППО, 

керівники та фахівці ІРЦ, керівники навчальних закладів з інклюзивною 

формою навчання, спеціальних навчальних закладів, представники 

батьківської громадськості 

 

Практичний майстер-клас 

 

Командна робота з дитиною з комплексними порушеннями 

(досвід Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу 

«Львівський міський центр реабілітації «Джерело») 

 

7 червня 2019 р., 09:00–12:00 

ЧНУ ім. Петра Могили, 10-й корпус, 10–109 

 

Спікери: 

Зореслава Люльчак – директор Комунальної реабілітаційної уста-

нови змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джере-

ло» Тетяна Міщук – заст. директора по медичному спостереженню 

Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський 

міський центр реабілітації «Джерело». 

Тетяна Мізерак – логопед відділення раннього втручання Комуна-

льної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський 

центр реабілітації «Джерело». 

Ірина Барабаш – фізреабілітолог Комунальної реабілітаційної 

установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації  

«Джерело». 

 

Модератор секції: Сараєва Н. В. – фахівець, Чорноморський націо-

нальний університет імені Петра Могили. 
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Науково-практична конференція 

 

«УКРАЇНСЬКИЙ ПІВДЕНЬ: 

СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИКЛИКИ РЕГІОНУ 

ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН» 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Головаха Є. І. (член-кореспондент НАН України, д-р філос. наук, 

професор, заступник директора Інституту соціології НАН України, 

м. Київ, Україна); Макеєв С. О. (д-р соціол. наук, професор, завідувач 

відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України, 

м. Київ, Україна). Соціокультурні особливості регіональних ідентич-

ностей в Україні. 
2. Мейжис І. А. (д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри соціо-

логії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Питання безпеки міських общин Півдня 

України у світлі їх соціокультурних традицій. 

3. Хижняк Л. М. (д-р соціол. наук, професор кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, Харківський національний уні-

верситет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна). Середньостатисти-

чний мешканець у стратегічному плануванні соціокультурного 

розвитку регіону. 

4. Лісеєнко О. В. (д-р соціол. наук, професор кафедри філософії, 

соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, Південноукра-

їнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсь-

кого, м. Одеса, Україна). Ставлення представників національних 

меншин в Одеській області до мовних аспектів реформи освіти: за 

результатами емпіричних досліджень. 

5. Онищук В. М. (д-р соціол. наук, професор, завідувач кафедри 

соціології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 

м. Одеса, Україна). Соціальне занепокоєння та очікування населення 

мультикультурного регіону щодо об’єднання територіальних  

громад. 
6. Романенко Ю. В. (д-р соціол. наук, професор кафедри міжнаро-

дних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту між-

народних відносин, Київський національний університет   

імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна). Культурна та соціальна 

системологія в дослідженні соціокультурного середовища регіону. 
7. Безрукова О. А. (д-р соціол. наук, професор кафедри галузевої 

соціології, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, 
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м. Київ, Україна). Соціокультурні особливості здійснення електора-

льного вибору українців 2019: регіональні відмінності. 

8. Лобанова А. Л. (д-р соціол. наук, професор кафедри соціології 

та економіки, Криворізький державний педагогічний університет, 

м. Кривий Ріг, Україна). Регіональний патріотизм як соціальний фено-

мен. 

9. Зоська Я. В. (д-р соціол. наук, професор кафедри соціології та 

соціальної роботи, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 

Україна). Споживчі наміри українців у використанні Інтернету. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 1. 

Теоретичні аспекти вивчення процесів  

соціокультурного розвитку на початку ХХІ ст. 

 

7 червня 2019 р., 14:00–16:00 

смт. Коблеве Миколаївської області 

 

Керівник секції: Броннікова Л. В., канд. філос. наук, доцент. 

Секретар секції: Костельнюк М. М., старший викладач. 

 

1. Шевчук О. В. (д-р політ. наук, професор, декан факультету по-

літичних наук, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Національна безпека України в 

умовах соціокультурних трансформацій в період незалежності. 

2. Осипов А. О. (д-р філос. наук, професор кафедри соціології, Чо-

рноморський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Антропософия о духовном факторе эволюции Земли. 

3. Дрожанова О. М. (канд. соціол. наук, доцент кафедри філософії 

та культурології, Національний університет кораблебудування імені 

Адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна), Ступак О. П. (старший 

викладач кафедри філософії та культурології, Національний універси-

тет кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Миколаїв, Украї-

на). Герменевтична контекстуальність медіадискурсу: ризики ін-

формаційної безпеки. 
4. Орлова О. І. (канд. соціол. наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних наук, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київ-

ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

м. Кривий Ріг, Україна). Неперервна освіта як стратегія усунення 

диспропорцій у сучасному суспільстві. 
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5. Святненко І. О. (канд. соціол. наук, докторант кафедри прикла-

дної психології, соціології та соціальної роботи Класичного приватно-

го університету, м. Запоріжжя, Україна). Гендерна культура в соціо-

культурному розвитку держави та регіонів. 

6. Коробов В. К. (канд. соціол. наук, доцент кафедри соціально-

економічної географії, Херсонський державний університет, м. Херсон, 

Україна), Коробова І. В. (д-р пед. наук, професор кафедри фізики та 

методики її навчання, Херсонський державний університет, м. Херсон, 

Україна) Застосування кейс-методу у процесі вивчення спецкурсу 

«регіоналістика». 

7. Ляпіна Л. А. (канд. політ. наук, доцент кафедри соціології, Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Соціологічний дискурс мультикультуралізму: вітчи-

зняний аспект. 

8. Броннікова Л. В. (канд. філос. наук, доцент кафедри соціології, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Епістемічний потенціал «великих даних» 

(філософські аспекти). 

9. Borodenko О. (PhD in Philosophical Sciences, Senior Lecturer, 

Department of Sociology, Petro Mohyla Black Sea National University, 

Mykolaiv, Ukraine). Urban spatial symbolism of Michel de Certeau. 

10. Калашнікова Л. В. (канд. соціол. наук, доцент кафедри соціо-

логії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Актуалізація потреб у забезпеченні безпеки 

життєдіяльності: особистісно-орієнтований підхід. 

11. Костельнюк М. М. (старший викладач кафедри соціології, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. 

Миколаїв, Україна). Інтенсифікація ролі засобів масової інформації 

як інструментів політичних маніпуляцій на сучасному етапі дер-

жавотворення. 

12. Каркач А. В. (старший викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права, м. Полтава, Україна). Ауто-

реплікація споживчих соціокультурних практик літніх людей у 

сучасному транзиторному українському суспільстві. 
13. Бондарець Б. Б. (викладач кафедри соціології, Чорноморський 

національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Соціально-демографічні фактори національної безпеки: законодав-

ча база та фактичний стан. 

14. Павлєга О. С. (аспірантка кафедри соціології, Одеський націо-

нальний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна). Понят-

тя і сутність соціально-правових відносин. 
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СЕКЦІЯ 2. 

Досвід прикладних досліджень динаміки соціокультурних 

процесів на загальнонаціональному та регіональному рівнях 
 

8 червня 2019 р., 14:00–16:00 

смт Коблеве Миколаївської області 
 

Керівник секції: Мейжис І. А., д-р пед. наук, професор. 

Секретар секції: Калашнікова Л. В., канд. соціол. наук, доцент. 

 

1. Рожанська Н. В. (канд. соціол. наук, доцент кафедри соціоло-

гії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Ставлення міського населення Причорно-

морського регіону до автокефалії православної церкви в Україні. 
2. Чорна В. О. (канд. соціол. наук, старший викладач кафедри 

соціології, Чорноморський національний університет імені Петра  

Могили, м. Миколаїв, Україна). Еміграційні настрої як виклик для 

українського соціуму (регіональний вимір). 
3. Фесенко А. М. (канд. іст. наук, доцент кафедри соціології, Чор-

номорський Національний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв); Чорна В. О. (канд. соціол. наук, старший викладач кафе-

дри соціології, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Бондарець Б. Б. (викладач кафедри 

соціології, Чорноморський національний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Економічне неблагополуччя та емігра-

ційні настрої мешканців обласних центрів Півдня України. 
4. Іванова І. Ф. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціології, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Соціологічне дослідження мовного середовища. 

5. Локтіонова Д. А. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

соціології, Чорноморський національний університет імені Петра  

Могили, м. Миколаїв, Україна). Програма «громадський бюджет» як 

інструмент залучення громадян. 

6. Грабовець І. В. (канд. соціол. наук, доцент, завідувач кафедри 

соціології та економіки, Криворізький державний педагогічний універ-

ситет, м. Кривий Ріг, Україна). Взаємодія поліції і громади: аналіз 

змін після впровадження реформи (за результатами соціологічного 

дослідження у м. Кривий Ріг). 
7. Черноус Л. С. (канд. соціол. наук, доцент кафедри соціології 

та економіки, Криворізький державний педагогічний університет, 

м. Кривий Ріг, Україна). Мережеві організації: соціальні функції та 

можливості інституалізації. 
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8. Стадник А. Г. (канд. соціол. наук, старший викладач кафедри 

соціології та соціальної роботи, Класичний приватний університет, 

м. Запоріжжя, Україна). Моделі ведення сучасної інформаційної війни 

між Російською Федерацією та Україною. 
9. Хоменко Р. Г. (заступник директора територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління 

соціального захисту населення Подільської районної м. Полтави  

ради, Україна). Соціокультурні детермінанти ресоціалізації людей 

похилого віку: регіональний аспект. 
10. Borodenko О. (PhD in Philosophical Sciences, Senior Lecturer, 

Department of Sociology, Petro Mohyla Black Sea National University, 

Mykolaiv, Ukraine). Оntological and sociocultural measurements of 

happiness. 
11. Біла О. А. (магістрант, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Сучасні культурні 

стратегії розвитку міста: вітчизняний досвід. 
12. Герасімова А. С. (магістрант, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Урбаністичні 

практики в контексті розвитку міста. 
13. Маланчук Н. О. (магістрант, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Вплив засобів 

масової інформації на громадську думку. 
14. Осіпова Є. М. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Освітньо-

трудова міграція освіченої молоді як тренд сучасної доби: соціоло-

гічний аналіз. 

15. Хижняк М. О. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Партисипативні 

практики як форма взаємодії місцевих органів влади з городянами. 

 

WORKSHOPS OF SOCIOLOGY 

 

8–9 червня 2019 р., 14:00–16:00 

смт Коблеве Миколаївської області 

 

1. Головаха Є. І. (член-кореспондент НАН України, д-р філос. на-

ук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України, 

м. Київ, Україна). 

2. Макеєв С. О. (д-р соціол. наук, професор, завідувач відділу соціа-

льних структур Інституту соціології НАН України, м. Київ, Україна). 
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3. Хижняк Л. М. (д-р соціол. наук, професор кафедри прикладної 

соціології та соціальних комунікацій, Харківський національний уні-

верситет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна). 

4. Лобанова А. Л. (д-р соціол. наук, професор кафедри соціології 

та економіки, Криворізький державний педагогічний університет, 

м. Кривий Ріг, Україна). 

5. Лісеєнко О. В. (д-р соціол. наук, професор кафедри філософії, 

соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, Південноукра-

їнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-

го, м. Одеса, Україна). 

6. Онищук В. М. (д-р соціол. наук, професор, завідувач кафедри 

соціології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 

м. Одеса, Україна). 

7. Зоська Я. В. (д-р соціол. наук, професор кафедри соціології та 

соціальної роботи, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 

Україна). 

8. Безрукова О. А. (д-р соціол. наук, професор кафедри галузевої 

соціології, Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, 

м. Київ, Україна). 

9. Романенко Ю. В. (д-р соціол. наук, професор кафедри міжнаро-

дних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту між-

народних відносин Київського національного університету імені Тара-

са Шевченка, м. Київ, Україна). 
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ІІІ Міжнародна наукова конференція 

 

«СЛОВ’ЯНСЬКІ СТУДІЇ» 

 

СЕКЦІЯ 1. 

Актуальні проблеми слов’янознавства (мовознавчий аспект) 

 

Інститут філології, корпус 11, ауд. 312 

 

Модератор: Островська Л. С. – кандидат філологічних наук, до-

цент кафедри української філології, теорії та історії Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили. 

 

Секретар: Жвава О. А. – кандидат філологічних наук, доцент ка-

федри української філології, теорії та історії Чорноморського націона-

льного університету імені Петра Могили. 

 

Мета проведення: обговорення актуальних питань слов’янознавства 

в теоретичному, історичному, культурологічному, компаративному та 

ін. аспектах; інтенсифікація слов’янознавчих філологічних досліджень 

за рахунок розширення співпраці з науковими установами різних країн; 

зміцнення глибинних зв’язків між культурами різних слов’янських на-

родів. 

 

 

1. Зинякова А. А. – кандидат філологічних наук, доцент Миколаїв-

ського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Просо-

дичні особливості ідеостилю Д. Кременя. 

2. Корнієнко І. А. – кандидат філологічних наук, доцент Миколаїв-

ського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Дина-

міка прізвищевого компонента в антропонімії Очаківщини. 

3. Крутоголова О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент Чор-

номорського національного університету імені Петра Могили. Форму-

вання дефінітивного змісту поняття концепт. 

4. Кучеревич Г. В. – магістр Університету Марії Кюрі-

Склодовської (Люблін, Польща). Парадигматичні відношення в 

польській та українській математичній термінології. 

5. Островська Л. С. – кандидат філологічних наук, доцент Чор-

номорського національного університету імені Петра Могили. Парце-

ляти як конструкції експресивного синтаксису в рекламних текс-

тах. 
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6. Полуектова А. Ю. – викладач Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. Акцентні відмінності іменників 

жіночого роду *ā-основ на -от-/-єт в українському виданні «Грама-

тики» М. Смотрицького 1619 р. порівняно з московським виданням 

1648 р. 

 

 

СЕКЦІЯ 2. 

Актуальні проблеми слов’янознавства 

(літературознавчий і культурологічний аспекти) 

 

Інститут філології, корпус 11, ауд. 210 

 

Модератор: Даниленко І. І. – доктор філологічних наук, професор 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

 

Секретар: Косарєва Г. С. – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української філології, теорії та історії Чорноморського націо-

нального університету імені Петра Могили. 

 

Мета проведення: обговорення актуальних питань слов’янознавства 

в теоретичному, історичному, культурологічному, компаративному та 

ін. аспектах; інтенсифікація слов’янознавчих філологічних досліджень 

за рахунок розширення співпраці з науковими установами різних країн; 

зміцнення глибинних зв’язків між культурами різних слов’янських на-

родів. 

 

1. Пронкевич О. В. – доктор філологічних наук, професор, дире-

ктор інституту філології Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили. Карта як засіб уявлення української нації-

держави. 

2. Краснова І. Л. – Dr. Phil., Sekundarschule «An der Marienlinde» 

(г. Фалкенвег, Німеччина). Метафора как переводческая проблема 

(на материале переводов А. Пиарщикова на немецкий язык). 

3. Даниленко І. І. – доктор філологічних наук, професор Чорно-

морського національного університету імені Петра Могили. Сакральні 

традиції літературних жанрів: до проблеми вивчення. 

4. Александрова Г. А. – доктор філологічних наук, старший нау-

ковий співробітник, науковий співробітник Інституту біографічних 

досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Володимир Отроковський – дослідник давньоруської літератури. 
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5. Атаманчук В. П. – докторант, кандидат філологічних наук, до-

цент Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Свідомість героя як спосіб перекодування художньої реальності у 

драматичній поемі Юрія Косача «Облога». 

6. Бокшань Г. І. – кандидат філологічних наук, Херсонського 

державного аграрного університету. Архетип трикстера в романах 

«Я обслуговував англійського короля» Богуміла Грабала та «Цензор 

снів» Юрія Винничука. 

7. Гайович Г. В. – кандидат філологічних наук, доцент, професор 

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту. До 

«джерел життьової правди»: світ через призму поезії. 

8. Гурдуз А. І. – кандидат філологічних наук, доцент Миколаївсь-

кого національного університету імені В. О. Сухомлинського. Синтез 

мистецьких сфер і питання контекстуалізації в практиці слов’янської 

літературної компаративістики початку ХХІ століття. 

9. Косарєва Г. С. – кандидат філологічних наук, доцент б.в.з. Чо-

рноморського національного університету імені Петра Могили. Ре-

цепція війни та посттравматичного досвіду у повісті Сергія Гри-

діна «Чужий». 

2. Лебединцева Н. М. – кандидат філологічних наук, доцент Чор-

номорського національного університету імені Петра Могили. Про-

блематизація теорії тілесності в сучасному літературознавстві. 

3. Руссова В. М. – кандидат філологічних наук, доцент Чорномор-

ського національного університету імені Петра Могили. Ідеї збере-

ження культурної спадщини українців у романістиці П. Загребель-

ного. 

4. Рождественська І. Є. – кандидат філологічних наук, доцент 

Університету митної справи і фінансів. Письменник як медійна осо-

бистість в збірці Войцеха Кучока «Обсценарій». 

5. Цибульська А. М. – старший викладач Чорноморського націо-

нального університету імені Петра Могили. Релігійні мотиви у фільмі 

Андрія Тарковського «Ностальгія». 

6. Шестопалова Т. П. – доктор філологічних наук, професор Чор-

номорського національного університету імені Петра Могили. Освіт-

ньо-національний аспект історичного дискурсу Ілька Борщака. 
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Міжнародна науково-практична конференція 

молодих учених  
 

«ЗАЛУЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНО АКТИВНОЇ МОЛОДІ 

ДО РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» 

 

СЕКЦІЯ: Соціально-педагогічні особливості 

формування громадянської активності молоді 

 

Модератор: Палагнюк Ю. В., доктор наук з державного управлін-

ня, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педаго-

гіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

 

 

1. Файчук О., канд. пед. наук, доцент б.в.з. кафедри соціальної 

роботи, управління та педагогіки, Чорноморський національний уні-

верситет імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

2. Lizakowska S., dr, wykładowca, Akademia Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia, Polska). Волонтерство як форма 

громадянської активності молоді. 

3. Цветков М., соц. працівник і психотерапіст регіонального 

центру терапіїі попередження насильства в сім’ях у м. Беер-Шева  

(м. Ізраїль). Громадянська активність як запорука подолання та 

запобігання сімейному насильству в Ізраїлі. 

4. Біла О. О., д-р пед. наук, професор кафедри загальної 

педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти, ІДГУ  

(м. Ізмаїл), Рошкан Р. С., магістрант педагогічного факультету, ІДГУ 

(м. Ізмаїл). Етнотолерантне виховання сучасних молодших 

школярів (проектний підхід). 

5. Архіпова А. Є., директор Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

№ 31 (м. Миколаїв). Демократизація управлінського аспекту в ЗСО як 

чинник формування громадянської активності учнівської молоді. 

6. Зарванський Ю. А., в.о. директора Зеленоярського ЗЗСО (Ми-

колаївська область). Волонтерська діяльність молоді як чинник її 

соціальної активності. 

7. Сургова С. Ю., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної ро-

боти управління і педагогіки Чорноморський національний універси-

тет імені Петра Могили, (м. Миколаїв). Громадянська активність 

студентської молоді як основа формування громадянського суспі-

льства. 
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8. Малиновська Н. Л., канд. іст. наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, управління і педагогіки, Чорноморський національний універ-

ситет імені Петра Могили (м. Миколаїв). Розвиток громадянської 

активності молоді через освітній процес. 

9. Волчо В. М., заступник директора з виховної роботи МЗОШ  

І-ІІІ ступенів № 16 (м. Миколаїв).Розвиток патріотичної активності 

учнівської молоді (на прикладі Миколаївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 16). 

10. Чубук Р. В., канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної робо-

ти, управління і педагогіки, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили (м. Миколаїв). Соціальні зміни у молодіжному 

середовищі. 

11. Шкрьоб В. О., вчитель української мови та літератури, 

МЗОШ № 31 (м. Миколаїв).Формування громадянської активності 

учнів засобами волонтерської діяльності. 

12. Попова Т. С., доцент кафедри соціальної роботи, управління і 

педагогіки, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили (м. Миколаїв). Національна рада дітей та молоді як інстру-

мент сприяння розбудові громадянського суспільства в Україні. 

13. Сай Д. В., канд. пед. наук, кафедра соціальної роботи, управ-

ління і педагогіки, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили (м. Миколаїв). Етичні особливості використання соціаль-

них мереж соціальними працівниками. 

14. Костєва Т. Б., канд. пед. наук, доцент б.в.з. кафедри соціаль-

ної роботи, управління та педагогіки, Чорноморський національний  

університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). Розвиток соціально 

активної, патріотичної молоді як громадянське самовизначення 

європейської особистості 

15. Комарова Н. В., магістр спеціальності «Соціальна робота», 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Мико-

лаїв). Вплив активної молоді на політику підтримки душевнохворих 

в суспільстві Ізраїлю. 

16. Мєдвєдєва А. В., магістр спеціальності «Соціальна робота», 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(м. Миколаїв). Соціальна робота з неповнолітніми правопорушни-

ками як необхідна умова розвитку громадянського суспільства. 

17. Січинська І. М., магістр спеціальності «Соціальна робота»,  

Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(м. Миколаїв). Особливості виховання громадянської активності 

студентської молоді. 
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18. Гордієнко К., магістр спеціальності «Соціальна робота», Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили (м. Мико-

лаїв). Патріотично активна молодь як рушійна сила соціального 

розвитку України. 

19. Мурза Ю. А., спеціальності «Соціальна робота», Чорноморсь-

кий національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). Роль 

сім’ї у формування громадянської активності молоді. 

20. Бризгун Д. І., магістр спеціальності «Соціальна робота», Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили (м. Мико-

лаїв). Соціальна адаптація засуджених жінок як чинник соціальної 

безпеки. 

21. Ромашевський О. А., магістр спеціальності «Соціальна робо-

та», Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(м. Миколаїв). Громадянська активність студентської молоді як 

елемент корпоративної культури ЗВО. 

22. Федчишина Ю. В., магістр спеціальності «Соціальна робота», 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(м. Миколаїв). Залучення молоді з особливими потребами до розви-

тку громадянського суспільства. 

23. Зайцева О. О., магістр спеціальності «Соціальна робота», Чо-

рноморський національний університет імені Петра Могили (м. Мико-

лаїв). Гра як засіб зниження агресивності у важковиховуваних 

молодших підлітків. 

24. Пілієва В. Р., магістр спеціальності «Соціальна робота», Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб до 

умов регіонального ринку праці як фактор соціальної безпеки. 

25. Біла Ю. С., магістр спеціальності «Соціальна робота», Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Меценатство як прояв громадської активності в сучасному україн-

ському суспільстві. 

26. Сиваєва М., магістр спеціальності «Соціальна робота», Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Комунікативна культура студентської молоді як потреба сучасного 

європейського суспільства. 

27. Дорошенко О. В., аспірант кафедри соціальної роботи, управлін-

ня і педагогіки, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили (м. Миколаїв). Соціальна активність студентів як основа гро-

мадянського суспільства. 
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28. Скорик Я. В., магістр спеціальності «Соціальна робота», Чор-

номорський національний університет імені Петра Могили (м. Мико-

лаїв). Профілактика соціального сирітства як чинник соціальної 

безпеки України. 

29. Партенадзе О. В., в.о. старшого викладача Центру соціально-

психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працев-

лаштуванню, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили (м. Миколаїв). Подолання дезадаптації студентів. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: Політична активність молоді 

як чинник соціальної безпеки держави 

 

Модератор: Лушагіна Т. В., канд. політ. наук, старший викладач. 

 

1. Нонік В. В., проректор з науково-педагогічної роботи, юридич-

них та соціальних питань Житомирського державного технологічного 

університету (м. Житомир). Актуалізація формування антикоруп-

ційної суспільної свідомості. 

2. Палагнюк Ю. В., д-р наук з держ. упр., професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи і педагогіки, Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). Роль платформи гро-

мадянського суспільства для політичної активності молоді в умо-

вах імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

3. Ярошенко В. М., канд. політ. наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухом-

линського (м. Миколаїв). Роль студентського самоврядування у 

становленні інституту демократичної громадянськості в Україні. 

4. Соловйова А. С., канд. політ. наук, доцент б.в.з. кафедри полі-

тичних наук, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили (м. Миколаїв). Можливості активізації громадянського 

суспільства в контексті зміцнення соціальної безпеки держави. 

5. Лушагіна Т. В., канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

політичних наук, Чорноморський національний університет імені Пет-

ра Могили (м. Миколаїв), Петрова Т. М., магістр держаного управ-

ління та адміністрування, Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили (м. Миколаїв). Сучасні виклики та загрози 

інформаційній безпеці України 

6. Орленко М. В., канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

політичних наук, Чорноморський національний університет імені Пет-
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ра Могили (м. Миколаїв). Соціально-політична активність молоді в 

період сучасних трансформацій в Україні. 

7. Шкірчак С. І., викладач кафедри політичних наук, Чорномор-

ський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Політична участь молоді в сучасній Україні: між готовністю до 

революції та пасивністю на виборах 

8. Конопляник Д. О., аспірант кафедри політичних наук, Чорно-

морський національний університет імені Петра Могили (м. Микола-

їв). Діяльність політичних партій у сфері залучення молоді до по-

літики за допомогою соціальної мережі «Facebook». 

9. Радзіховська О. А., студентка біологічного факультету Донець-

кого національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). 

Залучення осіб зі статусом ВПО до системи державного та громад-

ського управління. 

10. Журавські С. М., магістр спеціальності «Соціальна робота», 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(м. Миколаїв). Молодь як специфічний суб’єкт регіональної полі-

тики. 
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Міжнародна наукова конференція  

 

«ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ 

СПРОМОЖНИХ ДО САМОВРЯДУВАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПРОЦЕСІ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» 

 

 

 

Секція 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ  

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА НАБЛИЖЕННЯ 

ЇЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 

 

Керівник секції: Ємельянов В. М., д-р наук з держ. упр., професор. 

Секретар секції: Штирьов О. М., канд. наук з держ. упр., доцент. 

 

 
Ємельянов В. М. (д-р наук з держ. упр., професор, директор інсти-

туту державного управління, Чорноморський національний універси-
тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Другий етап реформи 

децентралізації в Україні (2019–2021 роки). 
Лізаковська С. В. (канд. наук з держ. упр., доцент, викладач Війсь-

ково-морської академії ім. Героїв Вестерплатте в м. Гдиня, Республіка 
Польща). Лобіювання інтересів громадян: до проблеми питання. 

Беглиця В. П. (д-р наук з держ. упр., доцент, проректор з наукової 
роботи чорноморський національний університет ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв, Україна). Характерні риси сучасної антикорупційної 

політики в Україні. 
Євтушенко О. Н. (д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри публі-

чного управління та адміністрування, Чорноморський національний уні-
верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Трудова міграція в 

Україні як індикатор соціально-економічного становища країни. 
Хоржевська І. М. (канд. психол. наук, доцент, Чорноморський на-

ціональний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна),  
Гольдін Т. (доцент народної вищої школи у місті Ольденбург, земля 
Нижня Саксонія, Федеративна Республіка Німеччина). Реформування 

психологічних аспектів професійної культури в процесі децентра-
лізації влади в Україні. 

Шульга А. А. (канд. наук з держ. упр., старший викладач кафедри 
публічного управління та адміністрування, Інститут державного 
управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-
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гили, м. Миколаїв, Україна). Передвиборна агітація як один із ефе-

ктивних механізмів впливу на суспільну свідомість. 
Багмет М. О. (д-р іст. наук, професор кафедри місцевого самовря-

дування та регіонального розвитку, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Довгань Г. Г. 
(магістр публічного управління та адміністрування, заступник началь-
ника Головного територіального управління юстиції з питань держав-
ної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої 
служби Миколаївської області, м. Миколаїв, Україна). Децентраліза-

ція влади в країнах ЄС: уроки для України. 
Верба С. М. (магістр державного управління, старший викладач, аспі-

рант Інституту державного управління, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Державна мігра-

ційна політика: регулювання ризиків та використання значного по-

зитивного потенціалу міграції в інтересах національного розвитку. 
Поштаренко Ю. В. (магістр управління та адміністрування, засту-

пник начальника відділу персоналу Головного територіального управ-
ління юстиції у Миколаївській області, м. Миколаїв, Україна). Службо-

ва кар’єра державного службовця: теорія і правове регулювання. 
Костін М. С. (магістр управління та адміністрування, менеджер з 

будівництва компанії «ВІК Технології», м. Миколаїв, Україна). Дер-

жавна політика зміцнення національної ідентичності в умовах 

євроінтеграції. 
Нікітенко С. В. (канд. іст. наук, доцент, Херсонський державний 

аграрний університет, м. Херсон, Україна). Фізична культура і спорт 

як складова частина соціальної політики держави. 
Нечепуренко О. І. (магістр управління та адміністрування, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна). Роль та місце громадських організацій у формуванні 

публічної політики в Україні. 
Мещеряков М. В. (магістр управління та адміністрування, викладач 

кафедри фізичного виховання та спорту, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Державна полі-

тика у галузі фізичної культури та спорту в Україні. 
Романюк С. В. (магістр управління та адміністрування, провідний 

державний фінансовий інспектор, Державна фінансова інспекція в 
Миколаївський області, м. Миколаїв, Україна). Контроль та облік у 

системі державного управління України. 
Шапошнік Г. О. (магістр управління та адміністрування, Служба у 

справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації, м. Ми-
колаїв, Україна). Загальна характеристика державної служби у 

Сполучених Штатах Америки. 

https://declarations.com.ua/office/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%83%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%83%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
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Ткач Г. С. (магістр управління та адміністрування, секретар судового 
засідання, Миколаївський окружний адміністративний суд, м. Миколаїв, 
Україна). Модернізація судової системи в умовах реформування. 

Скориненко В. С. (магістр управління та адміністрування, Чорно-
морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна). Державна антикорупційна політика: сутність та особли-

вості реалізації в постіндустріальному суспільстві. 
Багмет М. О. (д-р іст. наук, професор кафедри місцевого самовря-

дування та регіонального розвитку, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кушнарьова В. О. 

(магістр публічного управління та адміністрування, копірайтер ІT-
компанії Template Monster (DOU), м. Миколаїв, Україна). Публічна 

служба України в умовах євроінтеграції. 
Дерега В. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри місцевого самовря-

дування та регіонального розвитку, Інститут державного управління, 
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-
лаїв, Україна). Правове регулювання конфлікту інтересів у держав-

ному управлінні. 
Євтушенко Н. О. (магістр філології, магістрант публічного управ-

ління та адміністрування Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Евфемізми та їх функції у 

сучасному політичному дискурсі. 
Ткаченко О. В. (магістр управління та адміністрування, Заступник 

начальника ДВС Управління державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у Миколаївській області, м Мико-
лаїв, Україна). Концептуальні основи формування іміджу країни в 

системі публічного управління. 
Кремізіон Н. М. (магістрант публічного управління та адміністру-

вання Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 
заступник начальника відділу з питань банкротства, Головне територі-
альне управління юстиції в Миколаївської області, м. Миколаїв, Украї-
на). Суд Європейського союзу як орган, що перевіряє та тлумачить 

право Європейської Спільноти. 
Листопад Л. Д. (магістр управління та адміністрування, інспектор 

відділу документування службової діяльності Національної академії 
внутрішніх справ, м. Київ, Україна). Державна служба в Україні в 

умовах адміністративної реформи. 
Матюхіна М. В. (магістрант публічного управління та адміністру-

вання, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна). Механізми публічної політики протидії бід-

ності в Україні. 
Доманська Д. Г. (студентка факультету економічних наук, Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 
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Пасніченко Т. В. (магістрантка Інституту державного управління, Чорно-
морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна). Сучасні актуальні проблеми запровадження в Україні на-

дійної обороноздатності та створення національної безпеки. 
Єрко І. А. (магістр управління та адміністрування, Міністерство 

освіти і науки України, м. Київ). Застосування систем електронного 

документообігу та інформаційно-комунікаційних технологій у 
державному управлінні. 

 

 

Секція. 

Актуальні проблеми місцевого самоврядування, 

формування об’єднаних територіальних громад в умовах 

децентралізації як запорука національної безпеки 
 
Керівник секції: Євтушенко О. Н. – д-р політ. наук, професор, заві-

дувач кафедри публічного управління та адміністру-
вання. 

Секретар секції: Козлова Л. В. (канд. наук з держ. упр., доцент кафе-
дри публічного управління та адміністрування). 

 
Євтушенко О. Н. (д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри пуб-

лічного управління та адміністрування, Інститут державного управлін-
ня,Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Ми-
колаїв, Україна), Стадніченко Л. М. (магістр управління та адміністру-
вання, заступник начальника служби – завідувач сектору Державної слу-
жби з лікарських засобів, м. Миколаїв, Україна). Органи самоорганізації 

населення: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. 
Лизаковски П. (канд. наук в сфере наук о безопасности, преподава-

тель Военно-морской академии им. Героев Вестерплатте в г. Гдыня, 
Республика Польша). Роль органов местного самоуправления в 

системе здравоохранения в Республике Польша. 
Андріяш В. І. (д-р наук з держ. упр., доцент, професор кафедри пу-

блічного управління та адміністрування, Інститут державного управ-
ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна). Нормативно-правові основи організації та 

проведення публічних закупівель. 
Сорока С. В. (д-р наук з держ. упр., професор кафедри публічного 

управління та адміністрування Інституту державного управління Чор-
номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна). Міграція українських громадян до Польщі в 2014–2019 

роках та її наслідки для України. 
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Лушагіна Т. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри полі-
тичних наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-
гили, м. Миколаїв, Україна), Сербіна Д. В. (магістр управління та ад-
міністрування, головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій 
управління пенсійного забезпечення, Головне управління Пенсійного 
фонду України в Миколаївській області, Миколаїв, Україна). Особли-

вості здійснення децентралізації в Україні. 
Тимофєєв С. П. (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічно-

го управління та адміністрування, Інститут державного управління, 
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-
лаїв, Україна). Актуальні питання розбудови громадянського су-

спільства в Україні. 
Глубоченко К. О. (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри мене-

джменту організацій та ЗЕД Миколаївського національного універси-

тету ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна). Створення та 

підтримка регіональних кластерів на засадах міжнародних інтег-

раційних процесів. 

Лазарєв Д. А. (магістр управління та адміністрування, директор 

Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської місь-

кої ради, м. Миколаїв, Україна). Механізм державного управління 

інноваційними процесами надання адміністративних послуг. 

Галинтовська О. О. (магістр управління та адміністрування, Нача-

льник управління, Головне управління Пенсійного фонду України в 

Миколаївській області, м. Миколаїв, Україна). Поняття та сутність 

електронних адміністративних послуг. 

Євтушенко О. Н. (д-р політичних наук, професор, завідувач кафедри 

публічного управління та адміністрування Інститут державного управлін-

ня, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Сторчева О. В. (магістрант публічного управління та 

адміністрування, Інститут державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Бюджет Баштанської об’єднаної територіальної громади Микола-

ївської області в умовах децентралізації. 

Бондар Г. Л. (канд. політ. наук, доцент кафедри місцевого самовря-

дування та регіонального розвитку, Інститут державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Адміністративні послуги в Україні за умов децентралізації. 

Євтушенко О. Н. (д-р політ наук, професор, завідувач кафедри пу-

блічного управління та адміністрування Інститут державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Гончар С. В. (здобувач кафедри публічного 

управління та адміністрування, Чорноморський національний універ-
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ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна) Дослідження соціаль-

но-психологічного клімату в органі місцевого самоврядування за 

допомогою методу анкетування. 

Козлова Л. В. (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Малікіна О. А.  

(магістр державної служби, старший викладач кафедри публічного 

управління та адміністрування, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Стратегії SMART-

спеціалі-зацій як засіб соціально-економічного розвитку регіонів. 

Штирьов О. М. (канд. наук з держ. упр., доцент, завідувач кафедри 

місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Інститут держав-

ного управління, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Запорожець І. П. (магістр публічного 

управління та адміністрування, Головний спеціаліст відділу зведеного 

бюджету та міжнародних відносин бюджетного управління Департа-

менту фінансів Миколаївської ОДА, м. Миколаїв, Україна). Шляхи 

підвищення податкових надходжень до об’єднаних територіальних 

громад. 

Самсонюк О. О. (магістр управління та адміністрування, Головний 

спеціаліст відділу санітарної інспекції управління комунального гос-

подарства та благоустрою адміністрації Центрального району Миколаїв-

ської міської ради, м. Миколаїв, Україна) Місцеві (муніципальні) ви-

бори – інститут муніципальної демократії в сучасній Україні. 

Шульга О. В. (магістр управління та адміністрування, державний 

фінансовий інспектор в Миколаївської області, м. Миколаїв, Україна) 

Публічні закупівлі та національна система електронних закупі-

вель PROZORRO. 

Архипова К. Г. (магістр публічного управління та адміністрування, 

начальник Кривоозерського районного відділу ДВС Головного терито-

ріального управління юстиції у Миколаївській області, смт. Криве 

Озеро, Миколаївської області). Зарубіжний досвід управління люд-

ськими ресурсами та питання його імплементації в Україні. 

Лінінська О. А. (магістрантка публічного управління та адміністру-

вання, Інститут державного управління, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Начальник відділу земе-

льних відносин Воскресенської селищної ради Вітовського району 

Миколаївської області, Україна). Земельний потенціал громади в 

умовах децентралізації (на прикладі Воскресенської ОТГ). 

Лушагіна Т. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри полі-

тичних наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-



81 

гили, м. Миколаїв, Україна), Фурко С. Г. (магістр державного управ-

ління та адміністрування, провідний спеціаліст суду, Ленінський ра-

йонний суд м. Миколаєва, м. Миколаїв, Україна). Система професій-

ного навчання кадрів публічної служби в незалежній Україні. 

Гаркуша А. М. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Ловчієва В. В. (магістрантка Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Хронологія розвитку відносин між 

Україною та ЄС на шляху до підписання Угоди про Асоціацію. 

Мамчур Р. С. (магістрант Інституту державного управління, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, Головний 

спеціаліст відділу по роботі з інститутами громадянського суспільства 

управління молодіжної політики Миколаївської міської ради, м. Мико-

лаїв, Україна). Роль органів місцевого самоврядування в реалізації 

молодіжної політики в умовах децентралізації. 

Бабаян А. Е (магістр з державного управління, аспірант кафедри 

публічного управління та адміністрування ІДУ, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Про-

блеми правового регулювання містобудівної діяльності в сфері 

будівництва нового житлового фонду. 

Слободянюк Д. С. (аспірант кафедри публічного управління та  

адміністрування, Інститут державного управління, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Актуальні питання державного управління інтелектуальною вла-

сністю в Україні. 
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Міжнародна наукова конференція 

 

«1919 рік В ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ:  

ДО 100-річчя ПРОГОЛОШЕННЯ ЗЛУКИ УНР І ЗУНР» 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

7 червня 2019 року, 10:00–13:00 

(конференційна зала бази відпочинку «Меліоратор») 

 

Модератори: Морозова Ольга, кандидат історичних наук, доцент. 

Моравець Норберт, доктор історії, ад’юнкт кафедри. 

 

1. Адамус Аліція (Adamus Alicja) – Інститут історії Університету 

гуманітарних та природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові 

(Ченстохова, Польща). Julian Filipowicz – żołnierz wojska polskiego – 

biografia wojskowa do 1939 r. (Юліан Філіпович – солдат Війська 

польського – військова біографія до 1939 р.) 

2. Бондаренко Дмитро – кандидат історичних наук, докторант 

кафедри Новітньої історії Університету Сегеда (Сегед, Угорщина). 

Реставрація монархії в Фінляндії (1918) та Угорщині (1919) в ре-

зультаті антибільшовицьких війн. Порівняльний аналіз. 

3. Гайдай Ольга – кандидат історичних наук, доцент, доцент ка-

федри історії Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили (Миколаїв, Україна). Діяльність польської меншини у 

Центральній Раді: здобутки та прорахунки. 

4. Гротт Ольгерд (Grott Olgierd) – доктор ґабілітований, профе-

сор, завідувач кафедри Історії польської політичної думки Інституту 

політичних наук і міжнародних відносин Ягеллонського університету 

(Краків, Польща). «Biuletyn Polsko-Ukraiński» i jego wizja ułożenia 

wzajemnych stosunków między tytułowymi narodami (Бачення взає-

мин між титульними націями на сторінках «Польсько-українського 

бюлетеню»). 

5. Губка Мачєй (Hubka Maciej) – доктор, спеціаліст із питань освіти 

й популяризації, Державний архів у Пйотркові-Трибунальському 

(Пйотркув-Трибунальський, Польща). Między ostatnim rokiem niewoli, 

a pierwszym rokiem wolności. Problemy odbudowy niepodległej 

państwowości polskiej z perspektywy regionu piotrkowskiego (Між 

останнім роком полону і першим роком свободи. Проблеми 

реконструкції незалежної польської державності з перспективи 

Пьотркувського краю). 
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6. Жила Марек (Żyła Marek) – доктор, Академія військового мис-

тецтва в Варшаві (Варшава, Польща). Polsko-ukraińska wspólpraca 

wojskowa (Польсько-українська військова співпраця). 

7. Злотковський Даріуш (Złotkowski Dariusz) – доктор габілітова-

ний, професор, Природничо-гуманітарний університет в Ченстохові 

(Ченстохова, Польща). Wbrew «cholera morbus» – podwójny 

testament dra Adolfa Sterna (1831 i 1861) duchowym i materialnym 

podsumowaniem życia (Проти «cholera morbus» – подвійний заповіт 

доктора Адольфа Стерна (1831 і 1861) як духовне і матеріальне підсу-

мування життя). 

8. Кжиковський Пьотр (Krzykowski Piotr) – доктор, Академія вій-

ськового мистецтва в Варшаві (Варшава, Польща). Myśl Strategiczna 

W Polityce Bezpieczeństwa Niepodległej Ukrainy (Стратегічна думка в 

політиці безпеки незалежної України). 

9. Клименко Тетяна – кандидат історичних наук, доцент, Дирек-

тор Державного архіву Черкаської області (Черкаси, Україна). Видатні 

дипломати Української Народної Республіки – уродженці Черка-

щини. 
10. Котляр Юрій – доктор історичних наук, професор, завідувач ка-

федри історії Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили (Миколаїв, Україна). Херсонська дивізія УНР (грудень 1918 – 

лютий 1919 р.). 

11. Лазуренко Валентин – доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри історії та права, проректор з гуманітарно-виховних 

питань Черкаського державного технологічного університету (Черка-

си, Україна). Українське фермерство доколгоспного періоду у  

лещатах радянського тоталітаризму. 
12. Левченко Лариса – доктор історичних наук, директор держав-

ного архіву Миколаївської області, професор б.в.з. кафедри історії 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили  

(Миколаїв, Україна). Лідія Хрисанфівна Покровська – дружина 

першого адмірала України. 
13. Май Іренеуш Пьотр (Maj Ireneusz Piotr) – доктор, кафедра  

Історії польської політичної думки Інституту політичних наук і між-

народних відносин Ягеллонського університету (Краків, Польща).  

Wizja niepodległej Ukrainy w myśli politycznej polskich działaczy 

prometejskich (Бачення незалежної України в політичній думці поль-

ських діячів прометеїзму). 

14. Май Йоанна (Maj Joanna) – доктор, Інститут історії Лодзько-
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