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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 стан-

дартів з проблем державного управління, енергетики, екології, інформа-

ційних технологій, філософії, політології, соціології та мовної культури в 

складних умовах глобальної фінансової і соціально-економічної кризи. 

 

■ ТЕМАТИКА ФОРУМУ: 
 

 інтеграція екологічної складової в програми сталого розвитку 

Миколаївської області: 

– освіта для сталого розвитку; 

– сталий розвиток регіону; 

– іншомовна підготовка студентів у контексті інтернаціоналізації 

освіти; 

 міжнародні стандарти соціального забезпечення в Україні; 

 актуальні проблеми міжнародних відносин: глобальний та регіо-

нальний аспекти; 

 актуальні питання всесвітньої історії; 

 ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку Причор-

номорського регіону; 

 екологія та раціональне природокористування проблеми екології: 

теорія і практика; 

 актуальні проблеми фізичного виховання на сучасному етапі; 

 інформаційні технології в розвитку суспільства; 

 технічні науки. Медичні прилади; 

 мовно-культурна політика; 

 актуальні проблеми юриспруденції; 

 децентралізація влади та місцевого самоврядування в умовах реалі-

зації європейських принципів публічного управління та адміністрування. 

 

■ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СИМПОЗІУМИ ФОРУМУ 
 

 Соціальна відповідальність інтелектуалів та їхня роль у розвитку 

сучасного суспільства. 

 Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: 

стан, шляхи і заходи покращення. 

 Роль особистості в історії (до сторіччя від дня народження акаде-

міка П. Т. Тронька). 

 Енерго- та ресурсозбереження і трибологія. 

 

■ РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ 
 

Українська, англійська, російська. 
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■ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ 
 

– пленарна доповідь – 20 хвилин; 

– доповідь – 8–10 хвилин; 

– виступ – 5–7 хвилин; 

– обговорення – до 5 хвилин. 

 

■ ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ 
 

– комп’ютерне проекційне обладнання; 

– комп’ютер (ноутбук). 

 

■ ПРОГРАМА ФОРУМУ 
 

1-й 

день 
03.06.2015 

(середа) 

11:00 – 12:00 – реєстрація модераторів, керівників, 

секретарів секцій, підсекцій та надання матеріалів 

конференції 
 

12:00 – 13:00 – урочисте відкриття форуму 

(приміщення вченої ради) 

Вітальне слово: 
Клименко Л. П., ректор Чорноморського держав-

ного університету імені Петра Могили; 

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

наукової роботи Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили; 

Гожий О. П., канд. техн. наук, доцент кафедри 

інформаційних технологій і програмних систем – 

Моделі, методи та інформаційні технології 

динамічного планування і прийняття рішень; 

Спенсер Сміт (Вермонт, США), письменниця, 

професор з креативного письма – Презентація 

мемуарів про волонтерську діяльність в Україні 
 

14:00 – 17:30 – секційні засідання та робота кон-

ференцій форуму 

Відкриття та робота конференції форуму «Со-

ціальна відповідальність інтелектуалів та їхня 

роль у розвитку сучасного суспільства»   
(15:30, ауд. 10 л-305) 

2-й 

день 
04.06.2015 

(четвер) 

10:00 – 10:30 – відкриття та вітання учасників 

наукового симпозіуму «Роль особистості в істо-

рії (до сторіччя від дня народження академіка 

П. Т. Тронька) 
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  10:30 – 16:00 – засідання наукового симпозіуму 

«Роль особистості в історії (до сторіччя від дня 

народження академіка П. Т. Тронька)» (при-

міщення вченої ради) 
 

14:00 – 16:00 – засідання круглого столу «Між-

народні стандарти соціального забезпечення в 

Україні» 
 

14:00 – 15:00 – секційні засідання форуму 
 

15:30 – 16:00 – перерва 
 

16:00 – 18:00 – екскурсія в Миколаївський облас-

ний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» 

3-й 

день 
05.06.2015 
(п’ятниця) 

9:00 – виїзд учасників форуму до с. Коблеве 
 

11:00 – 12:00 – заїзд та розміщення учасників 
 

12:00 – 14:00 – робота круглих столів та конфе-

ренцій форуму 
 

14:00 – 15:00 – обідня перерва 
 

15:30 – 17:00 – робота круглих столів та конфе-

ренцій форуму 
 

15:30 – 17:00 – робота конференції форуму 

«Енерго- та ресурсозбереження, трибологія»  
 

19:00 – вечеря 

4-й 

день 
06.06.2015 

(субота) 

08:30 – 09:30 – сніданок  
 

10:00 – 13:00 – робота круглих столів та конфе-

ренцій форуму  
 

14:00 – 15:00 – обідня перерва 
 

15:30 – підведення результатів конференції, обго-

ворення пропозицій секцій та ухвалення загаль-

ної резолюції «Ольвійського форуму – 2015». 

Закриття конференції 
 

19:00 – урочиста вечеря  

5-й 

день 
07.06.2015 

(неділя) 

08:30 – 09:30 – сніданок  
 

10:00 – 13:00 – культурна програма для учасників 

форуму  
 

14:00 – від’їзд з с. Коблеве до м. Миколаїв. 
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■ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ 

Клименко Леонід Павлович – д-р техн. наук, професор, ректор 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

 

■ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ 

Беглиця В. П. – д-р держ. упр., доцент, проректор Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили 

 

■ УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР 

Андрєєв В. І. – канд. техн. наук, доцент, учений секретар форуму 

 

■ ОРГКОМІТЕТ: 

– Трунов О. М. – канд. техн. наук, доцент, перший проректор Чорно-

морського державного університету імені Петра Могили; 

– Багмет М. О. – д-р іст. наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи та питань розвитку Чорноморського державного уні-

верситету імені Петра Могили; 

– Ємельянов В. М. – д-р держ. упр., професор, директор Інституту 

державного управління Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили; 

– Іщенко Н. М. – канд. екон. наук, доцент, декан факультету еконо-

мічних наук Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили; 

– Мусієнко М. П. – д-р техн. наук, професор, декан факультету 

комп’ютерних наук Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили; 

– Ляпіна Л. А. – канд. політ. наук, доцент, декан факультету соціо-

логії Чорноморського державного університету імені Петра Могили; 

– Лебідь С. Г. – канд. пед. наук, доцент, декан факультету еколого-

медичних наук Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили; 

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

іноземної філології Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили; 

– Січко Д. С. – канд. юрид. наук, доцент, декан юридичного факуль-

тету Чорноморського державного університету імені Петра Могили; 

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

тичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили 

 

■ ТЕХНИЧНИЙ СЕКРЕТАР 

Монзуль Л. В. – провідний фахівець науково-дослідного відділу 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
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■ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Вітальне слово: 

 

1. Клименко Леонід Павлович, д-р техн. наук, професор, Президент 

АУУ, ректор Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили; 

2. Беглиця Володимир Петрович, д-р держ. упр., доцент, проректор 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили; 

3. Гожий Олександр Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри 

інформаційних технологій і програмних систем Чорноморського держав-

ного університету імені Петра Могили. Моделі, методи та інформаційні 

технології динамічного планування і прийняття рішень; 
4.  Спенсер Сміт (Вермонт, США), письменниця, професор з креа-

тивного письма. Презентація мемуарів про волонтерську діяльність в 

Україні. 
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■ КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

«ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ПРОГРАМИ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

 

Засідання І: «ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

 

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

Секретар: Андрєєв В. І., канд. техн. наук, доцент 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 р., 10:30, ауд. 4-312 

 

1. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Теоретичні засади сталого розвитку регіону (міста). 

2. Лебідь С. Г. (канд. пед. наук, доцент кафедри екології та природо-

користування, декан факультету еколого-медичних наук, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Роль освіти в 

концепції сталого розвитку суспільства. 

3. Лебідь С. Г. (канд. пед. наук, доцент кафедри екології та природо-

користування, декан факультету еколого-медичних наук, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Забезпечення 

формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців-екологів 

в курсі біології. 

4. Клименко Л. О. (канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри при-

родничо-математичної освіти та інформаційних технологій, МОІПТО), 

Мирнінко І. Г. (методист лабораторії методики суспільствознавчих дис-

циплін, МОІПТО). Освіта для сталого розвитку в Миколаївській 

області. 

5. Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, професор кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Екологія освіти: критеріальна ознака якості 

інноваційного університету. 

6. Удовиченко О. О. (директор, Науково-методичний цент управління 

освіти Миколаївської міської ради, м. Миколаїв). Впровадження ідей 

сталого розвитку в навчальних закладах м. Миколаїв: досягнення, 

перспективи. 

7. Бойчук М. В. (аспірант кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Екологія сільської освіти сучасної України. 

8. Малюченко І. О. (старший викладач кафедри екології та природо-

користування, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Інтерактивне поєднання заповідників та універ-
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ситетів: фундаментальна основа якості університетської освіти та 

передумова сталого розвитку України. 

9. Ромакін В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних 

технологій, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Академічна чесність: основа соціальної екології універ-

ситетів світу. 

10. Дудар А. Ю. (аспірант кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Діагностика та вимірювання організаційної культури 

університету: інтелектуальне забезпечення єдності науки та освіти 

для сталого розвитку України у ХХІ столітті. 

 

 

Засідання ІІ: «СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ» 

 

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

Секретар: Воскобойнікова Н. О., канд. техн. наук, доцент  

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 р., 12:30, ауд. 4-312 

 

1. Гурко А. А. (перший заступник начальника управління, головний 

лісничий, Миколаївське обласне управління лісового та мисливського 

господарства, м. Миколаїв). Програма сталого розвитку лісових наса-

джень Миколаївської області. 

2. Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, професор кафедри екології та природо-

користування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Стан ґрунтів у Миколаївській області. 

3. Дудник А. В. (канд. с.-г. наук, Миколаївський національний аграр-

ний університет, м. Миколаїв). Довгострокове прогнозування динаміки 

популяцій комах-шкідників – один з аспектів екологізації агроценозів. 

4. Портненко О. І. (спеціаліст І категорії відділу озеленення та благо-

устрою управління екології департаменту житлово-комунального госпо-

дарства Миколаївської міської ради, м. Миколаїв), Безсонов Є. М. (аспірант 

кафедри екології та природокористування, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Аналіз проблем збере-

ження зелених насаджень у місті Миколаїв. 

5. Крисінська Д. О. (аспірант кафедри екології та природокористу-

вання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Динаміка якості питної води в місті Миколаїв. 

6. Безсонов Є. М. (аспірант кафедри екології та природокористування, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Значення Бузького лиману в екосистемі міста Миколаєва. 
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7. Цілинко А. В. (студентка факультету еколого-медичних наук, Чор-

номорський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), 

Литвиненко Н. І. (студентка факультету еколого-медичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), 

Васильчук О. М. (студентка факультету еколого-медичних наук, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Ресурсо-

збереження за рахунок переробки сміття в м. Миколаєві. 

8. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор кафедри екології та при-

родокористування, ректор, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Добровольський В. В. (канд. техн. наук, 

доцент кафедри екології та природокористування, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Основні прин-

ципи сталого розвитку міста.  

9. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор кафедри екології та 

природокористування, ректор, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Воскобойнікова Н. О. (канд. техн. наук, 

доцент кафедри екології та природокористування, Чорноморський дер-

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

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

номорський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Структурні особливості Концепції сталого розвитку міста. 

10. Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології та при-

родокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Воскобойнікова Н. О. (канд. техн. наук, доцент 

кафедри екології та природокористування, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Основні положення 

Концепції сталого розвитку Миколаєва. 

11. Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології та при-

родокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Безсонов Є. М. (аспірант кафедри екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Прогнозне значення в Концепції міста історич-

них аспектів. 

12. Воскобойнікова Н. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології 

та природокористування, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Система індексів та індикаторів сталого 

розвитку м. Миколаєва. 
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Підсекція 

«ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

У КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ» 

 

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

Секретар підсекції: Шмідт В. В., старший викладач 

Дата, час та місце проведення: 03.06.2015 р, 14:00, ауд. 10-203 

 

Мета проведення: сформувати основні положення і рекомендації 

щодо іншомовної підготовки студентів нефілологічної спеціальності в 

умовах глобалізації і інтернаціоналізації освіти. 

 

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

мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Інтернаціоналізація освіти з позицій компетентнісного 

підходу до навчання. 
2. Біла Т. Н. (доцент кафедри англійської мови, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Integrating 

Computer Technology in Foreign Language Learning and Teaching. 
3. Букач О. Ю. (викладач кафедри англійської мови, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Формування 

англомовної професійної компетентності майбутніх інженерів засо-

бами мас-медіа. 
4. Диндаренко О. А. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Повернена літературна спадщина Р. Кіплінга. 
5. Димова І. В. (старший викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Особ-

ливості розвитку мовленнєвої культури студентів-комп’ютерників у 

контексті вивчення англійської мови. 

6. Колотій Н. В. (старший викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Між-

народна діяльність Інституту Конфуція: співпраця з українськими ВНЗ. 

7. Мельник М. В. (старший викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Особливості розвитку мовленнєвої культури студентів-юристів у кон-

тексті вивчення англійської мови. 

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

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Мобіль-

ність студентів  у контексті інтернаціоналізації вищої освіти. 
9. Пішеніна М. В. (старший викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Інноваційні тенденції у методиці навчання іноземних мов. 
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10. Рябова Ю. М. (аспірантка кафедри англійської мови, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Струк-

тура професійної діяльності соціальних працівників у багатонаціо-

нальному середовищі. 

11. Стрельчук Я. В. (канд. пед. наук, в. о. доцента кафедри англій-

ської мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як 

напрям європейської іншомовної освіти. 
12. Чуєнко В. Л. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Зовнішня академічна мобільність студентів-нефілологів в кон-

тексті інтернаціоналізації освіти. 
13. Чернюк Т. І. (аспірантка кафедри англійської мови, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Роль 

сучасного викладача іноземної мови в процесі підготовки майбутніх 

фахівців. 
14. Шеїна О. О. (старший викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Особливості використання медіаосвітніх технологій у професійній 

підготовці студентів університету. 
15. Шмідт В. В. (викладач кафедри англійської мови, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Струк-

тура інформаційно-освітнього середовища. 
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■ СЕКЦІЯ 
 

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ» 

 

Керівник секції: Коваль Г. В., д-р держ. упр., в. о. професора 

Секретар секції: Полторак Л. Ю., викладач кафедри 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 р., 14:00, ауд. 10-101 

 

Мета проведення: ознайомлення і впровадження в життя міжнарод-

них стандартів соціального забезпечення населення, надання допомоги 

людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

1. Бутенко В. Г. (д-р пед. наук, професор кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Концептуальні засади професійної підго-

товки майбутніх соціальних працівників. 

2. Коваль Г. В. (д-р держ. упр., завідувач кафедрою соціальної роботи, 

управління і педагогіки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Формування мотиваційних настанов мо-

лодого покоління до праці.  

3. Пєхота О. М. (д-р пед. наук, професор кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Технологічна культура викладача: Євро-

пейський вектор. 

4. Попова Т. С. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління та педагогіки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Стандартизація соціальних послуг для 

бездомних громадян в Україні. 

5. Лізаковська С. В. (канд. держ. упр., в. о. доцента кафедри соціальної 

роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Необхідність розвитку волонтерського 

руху в контексті становлення громадянського суспільства в Україні. 

6. Лізаковські Пьотр (кандидат наук – doctor naukspołecznych w 

zakresienauk o bezpieczeństwie, викладач Військово-морської академії 

імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня, Республіка Польща). Європейський 

досвід у сфері реалізації безпекової політики. 

7. Сай Д. В. (викладач кафедри соціальної роботи, управління та 

педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Можливі позитивні та негативні наслідки використання 

волонтерської діяльності як засобу виховання моральних цінностей у 

майбутніх соціальних працівників. 

8. Малиновська Н. Л. (канд. іст. наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний університет 
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імені Петра Могили, м. Миколаїв). Соціальний захист і соціальне 

партнерство: виклики й можливості. 

9. Корнієцький О. В. (канд. екон. наук, декан Миколаївського факуль-

тету Морського та річкового транспорту, Київська державна академія 

водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 

м. Миколаїв). Стратегія методологічного розвитку транспортно-логіс-

тичних систем в умовах регіонального простору економіки. 

10. Орел В. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та 

менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет», 

м. Миколаїв). Формування механізму інтеграції виробництва продукції 

свинарства. 

11. Орел А. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та 

менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет», 

м. Миколаїв). Теоретичні засади розвитку регіонального менеджменту 

підприємств агропродовольчої сфери. 

12. Сургова С. Ю. (канд. пед. наук, в. о. доцента кафедри соціальної 

роботи, управління та педагогіки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Застосування особистісно-орієнто-

ваних технологій у професійній підготовці майбутніх соціальних пра-

цівників. 

13. Чубук Р. В. (канд. пед. наук, в. о. доцента кафедри соціальної 

роботи, управління та педагогіки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Відповідальне ставлення майбутніх 

соціальних працівників до фахової підготовки як передумова форму-

вання професійної конференції. 

14. Полторак Л. Ю. (викладач кафедри соціальної роботи, управ-

ління та педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Особливості використання арт-терапії у роботі з 

проблемними сім’ями. 
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■ СЕКЦІЯ 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: 

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ» 

 

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

Секретар секції: Звездова О. О., аспірантка 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 р., 14:00, ауд. 3-206 

 

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 державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Куба – США: курс на відновлення 

дипломатичних відносин. 
2. Вовчук Л. А. (канд. іст. наук, старший викладач кафедри міжна-

родних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Діяльність австрійського 

генерального консула в Херсоні. 
3. Звездова О. О. (аспірантка кафедри міжнародних відносин та зов-

нішньої політики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Проблема виникнення невизнаних держав у 

ХХ–ХХІ століттях. 

4. Кульчицька О. В. (канд. іст. наук, доцент кафедри історії, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Один 

із напрямів зовнішньої політики України в період становлення її 

незалежності. 

5. Наконечний В. І. (аспірант кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Особливості політичного впливу з боку Росії, 

США та ЄС на систему українсько-польського міждержавного спів-

робітництва (2004–2010 рр.). 

6. Погромський В. О. (канд. іст. наук, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Значення радянських 

чорноморських портів у здійсненні гуманітарної місії АРА 1921–

1923 рр. 
7. Тихоненко І. В. (аспірантка кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Регіональна безпека крізь призму теорії Б. Бузана. 

8. Тригуб О. П. (д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри міжна-

родних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний 
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університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Радянсько-фінська та 

російсько-українська війни: історичні паралелі через 75 років. 
9. Хмель А. О. (канд. іст. наук, старший викладач кафедри міжна-

родних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Сучасні виклики та 

загрози європейській безпеці. 
10. Чебан С. Ю. (аспірантка кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Підсумки візиту голови МЗС Ізраїлю А. Лібер-

мана в Україну 2015 р. 

11. Чернишов І. В. (здобувач кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Палестинська проблема як дестабілізаційний 

фактор у міжнародних відносинах. 

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

тичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Американсько-китайські відносини в контенксті глоба-

лізаційних викликів ХХІ століття. 
13. Гарбо І. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри між-

народної інформації, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Взаємовідносини між ЗМІ та державою в 

побудові громадської думки та зовнішньої політики Німеччини.  
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■ СЕКЦІЯ 
 

«ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ» 

 

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

Секретар секції: Шкірчак С. І., викладач кафедри  

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 14:00, ауд. 3-206 

 

Мета проведення: визначення основних тенденцій розвитку вітчиз-

няної політичної науки; з’ясування завдань політології в умовах транс-

формації політичної системи України під впливом інституційних змін. 

 

1. Іванов М. С. (д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри політич-

них наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Політичний зміст сучасної стратегії реформування 

освіти в Україні. 

2. Ніколаєнко Н. О. (д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри 

політології, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухо-

млинського, м. Миколаїв). Становлення партійної системи: розвиток 

миколаївських осередків політичних партій України. 

3. Ярошенко В. М. (канд. політ. наук, доцент кафедри політичних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Соціальні призначення громадянськості в Україні. 

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

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Сучасна світова практика застосування відкритих регіональних 

партійних списків під час проведення парламентських виборів. 

5. Букорос Т. О. (канд. політ. наук, доцент ДВНЗ «Університет мене-

джменту освіти» НАПН України, м. Київ). Невизначеність як фактор 

політичних змін. 

6. Лушагіна Т. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри полі-

тичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Ірраціональні форми осмислення політичної дійс-

ності. 

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

політичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Політичні неологізми як важлива складова сучасної 

політичної мови. 

8. Колесніченко Н. М. (старший викладач кафедри політичних наук, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Теоретичні засади політичного насильства: суть, причини, типологія, 

наслідки. 

9. Шкірчак С. І. (викладач кафедри політичних наук, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Проблема 
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взаємодії державної влади та громадянського суспільства в поглядах 

представників українського соціалістичного народництва. 

10. Чаплінська Т. М. (аспірантка кафедри політології, Миколаїв-

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

лаїв). До питання формування української нації та національної ідеї. 

11. Касьяненко М. К. (аспірантка кафедри політології, Миколаїв-

ський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв). 

Маніпулятивні можливості каналів трансляції політичної реклами. 

12. Левченко Г. О. (магістрант факультету політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Ди-

наміка політичного режиму Південноафриканської республіки в 

період падіння апартеїду. 

13. Куришко Н. С. (магістрант факультету політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Особливості політичної культури країн Північної Африки у після-

воєнний період. 

14. Куліш О. Є. (магістрант факультету політичних наук, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Актуаль-

ність політичної освіти в умовах трансформації політичного режиму 

сучасної України. 

15. Орленко М. В. (магістр політології, помічник проректора з науково-

педагогічної роботи та питань розвитку, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). До визначення категорії 

політичної участі молодіжних організацій України. 
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■ СЕКЦІЯ 
 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ» 
 

Керівник секції: Пронь С. В., д-р іст. наук, професор 

Секретар секції: Раленко А. А., зав. кабінету кафедри  

Дата, час та місце проведення: 5 червня 2015 року, 14:00, ауд. 3-105 

 

Мета проведення: дослідити важливі наукові проблеми всесвітньої 

історії від давнини до сьогодення. 

 

1. Пронь С. В. (д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої 

історії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Камо грядєші, всесвітня історія? 

2. Пронь Т. М. (д-р іст. наук, професор кафедри всесвітньої історії, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Питання про західні кордони СРСР у міжнародних відносинах 1941–

1945 рр. 

3. Ціватий В. Г. (канд. іст. наук, доцент, перший проректор, дипло-

матична Академія України при МЗС України, м. Київ). Іміджевий аспект 

культурної дипломатії Республіки Польща (1992–2012 роки). 
4. Підберезних І. Є. (канд. іст. наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Південно-Східна Азія: регіональна безпека 1980–90-х рр. 

(позитиви, проблеми, перспективи). 
5. Мельніченко В. В. (канд. іст. наук, ст. викладач кафедри все-

світньої історії, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Голос рабовласницького Риму в археологічних 

джерелах. 

6. Сосюкіна О. О. (ст. викладач кафедри всесвітньої історії, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

«Пекінські американці» (Стронг, Ріттенберг, Коє) в «культурній 

революції» у Китаї (1965–1971 рр.). 

7. Пронь Д. С. (старший викладач кафедри правознавства, Міжна-

родний класичний університет імені Пилипа Орлика, м. Миколаїв). Діяль-

ність Курода Кійотака 1869–1874 рр. та питання про демаркацію 

державного російсько-японського кордону на Сахаліні. 

8. Раленко А. А. (здобувач кафедри всесвітньої історії, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Іран як 

периферійна підсистема міжнародних відносин у період 1942–1946 

років. 

9. Гудименко В. В. (здобувач кафедри всесвітньої історії, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Питання 
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про відносини з Далекосхідною Республікою (ДСР) на Вашингтон-

ській конференції 1921–1922 рр. 

10. Плохой Д. В. (аспірант кафедри всесвітньої історії, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). США та 

конфлікт навколо «трапеції Летісії» (1932–1934 рр.). 

11. Шеїн С. С. (аспірант кафедри всесвітньої історії, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). З історії вста-

новлення скіфського протекторату над Ольвією (V ст. до н. е. ). 

12. Іванов О. В. (аспірант кафедри всесвітньої історії, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Історія полі-

тичної біографії Мао Цзедуна (1929–1935 рр.). 

13. Северін В. І. (здобувач кафедри всесвітньої історії, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Монголія в 

російській дипломатії 1993–2006 рр. 

14. Туз О. О. (здобувач кафедри всесвітньої історії, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Китайський 

вектор східно-азійської стратегії Російської Федерації: 2001–2014 рр. 

15. Сабалдашов В. В. (здобувач кафедри всесвітньої історії, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). План 

«Єльцин-Хасімото» та «відкриття» Японії Путіним 2001–2003 рр. 

16. Михайлов В. А. (директор Краєзнавчого музею «Старофлотські 

казарми», м. Миколаїв). Територіальні врегулювання Туреччини в 

умовах Севрсько-Лозаннських домовленостей (1920–1923 рр.). 

17. Буглай Н. М. (канд. іст. наук, доцент кафедри нової та новітньої 

історії, НДУ ім. В. О. Сухомлинського). Головні напрямки зовнішньо-

політичної діяльності Польщі 1995–2005 рр. 
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■ СЕКЦІЯ 
 

«РЕСУРСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ» 
 

Підсекція 

«ІНСТИТУЦІЙНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
 
Керівник секції: Фертікова Т. М., канд. екон. наук, доцент 
Секретар секції: Прядко І. В., викладач 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 15:30, ауд. 4-114 

 
1. Іщенко Н. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії 

та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Місце інфраструктури в національній 

економіці. 
2. Комаренко І. С. (канд. екон. наук, в. о. доцента кафедри економічної 

теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв). Алгоритм впровадження інноваційної 

стратегії розвитку як основи конкурентної політики зернопереробних 

підприємств. 
3. Коваль Н. В. (провідний фахівець відділу аспірантури, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Напрями 

активізації зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України. 
4. Ляховець О. О. (канд. екон. наук, доцент кафедри економічної 

теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості структурно-інституційних 

змін в економіці України. 
5. Прядко І. В. (викладач кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Сутність та роль інновацій в промисловому секторі 

регіону. 
6. Фертікова Т. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри економічної 

теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв). Напрямки розвитку інституту під-

приємництва в Україні. 
7. Міцкевич Н. В., (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки під-

приємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв), Міцкевич Д. І. Перспективи соціального 

розвитку трудових колективів підприємств. 
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Підсекція 

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ» 
 
Керівник секції: Великий Ю. В., д-р екон. наук, професор 
Секретар секції: Бєлікова В. В., старший викладач 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 15:30, ауд. 4-313  

 
1. Белінська С. М. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри обліку і 

аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Інституціоналізація обліково-інформаційного забезпечення 

земельних відносин. 

2. Великий Ю. В. (д-р екон. наук, професор кафедри обліку і аудиту, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Інноваційний потенціал машинобудівних підприємств України. 

3. Бєлікова В. В. (старший викладач кафедри обліку і аудиту, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Особливості бухгалтерського обліку запасів, придбаних за валютні 

кошти. 

4. Бурлан С. А. (канд. екон. наук, професор (б. в. з.) кафедри обліку і 

аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв), Каткова Н. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і 

економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені 

адм. Макарова, м. Миколаїв). Аудит ефективності в системі управління 

підприємством. 

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

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Проблемні питання страхового ринку України. 

6. Руденко Н. О. (канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку 

і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Процеси бюджетування в державних вищих навчальних 

закладах. 

7. Кравченко Т. В. (канд. екон. наук, в. о. доцента кафедри обліку і 

аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Інформаційне забезпечення системи в процесі впрова-

дження інклюзивної освіти. 

8. Крючковська Т. О. (канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і 

аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв), Обозна А. О. (канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, 

Миколаївська філія Київського національного університету культури і 

мистецтв, м. Миколаїв). Аналіз формування моделі корпоративного 

управління в Україні. 
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Підсекція 
«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ПРИВАТНИХ ФІНАНСІВ» 

 
Керівник секції: Верланов Ю. Ю., канд. екон. наук, професор 
Секретар секції: Матушко А. Є., канд. екон. наук, старший викладач 
Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 14:00, ауд. 3-206 
 
1. Євчук Л. А. (д-р екон. наук, в. о. професор б. в. з. кафедри фінансів і 

кредиту, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв). Парадигма раціональності поведінки людини при прий-

нятті інвестиційних рішень. 
2. Полєтаєв О. О. (канд. екон. наук, доцент б. в. з. кафедри фінансів і 

кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв), Заїкина Я. О. (студентка магістерської програми з фінансів 
і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Антикризове фінансове управління підприємством: тео-

ретичне підґрунтя. 
3. Конєва Т. А. (канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 
Особливості операційної діяльності підприємств сфери матеріального 
виробництва. 

4. Жилєнко С. М. (викладач-асистент кафедри фінансів і кредиту, 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-
лаїв). Державний борг України: оцінка та аналіз. 

5. Нетудихата К. Л. (канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і 
кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Відкритий інноваційний процес як чинник змін у дер-

жавній політиці. 
6. Туркоман Л. С. (старший викладач кафедри фінансів і кредиту, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 
Методи економічної діагностики, що дозволяють визначити фінан-
совий стан підприємства. 

7. Філімонова О. Б. (старший викладач кафедри фінансів і кредиту, 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-
лаїв). Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: 

аналіз тенденцій та шляхів розвитку. 
8. Матушко А. Є. (канд. екон. наук, викладач кафедри фінансів і кредиту, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 
Компетентнісний підхід у системі навчання персоналу підприємств. 

9. Дмитриченко Л. А. (канд. екон. наук, доцент, Донецький націо-
нальний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Баранов-
ського, м. Донецьк). Державно-приватне партнерство як форма прояву 

і як механізм розвитку суспільної форми праці. 
10. Дмитриченко Л. І. (д-р екон. наук, професор, Донецький націо-

нальний університет, м. Донецьк). Соціальна відповідальність бізнес-

структур: концепції та механізми їх реалізації. 
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Підсекція 

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ» 
 

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

Секретар секції: Мельничук Л. С., канд. екон. наук, ст. викладач 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 15:30, ауд. 4-212 

 

1. Горлачук В. В. (д-р екон. наук, професор кафедри економіки 

підприємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Що спонукає сформувати концепцію 

бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті у сільськогосподарському 

землекористуванні. 
2. Дзюбак К. М. (здобувач кафедри економіки підприємств та земле-

устрою, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Державне регулювання інформатизації ефективного земле-

користування. 

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

приємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені 

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

кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Регіональні 

особливості конкурентоспроможності сільських територій у системі 

євроінтеграційної стратегії України. 

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

приємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені 

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

кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Експорт 

аграрної продукції України в умовах євроінтеграції. 
5. Мельничук Л. С. (канд. екон. наук, старший викладач кафедри еко-

номіки підприємства та землеустрою, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Теоретичні засади етичного бізнесу. 

6. Лазарєва О. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки під-

приємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Інституційні засади сільськогосподар-

ського землекористування.  

7. Яненкова І. Г. (д-р екон. наук, професор кафедри економіки під-

приємства та землеустрою, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Бабкова-Пилипенко Н. П. (канд. пед. наук, 

доцент, завідувач кафедри професійного англомовного навчання, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Фактори впливу на інноваційний потенціал підприємства. 
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Підсекція 

«ПРОФЕСІЙНЕ АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 

ЕКОНОМІСТІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА» 

 

Керівник підсекції: Бабкова-Пилипенко Н. П., канд. пед. наук, доцент 

Секретар підсекції: Касіянц С. Е., старший викладач  

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 15:30, ауд. 4-315 

 

Мета проведення: визначення світових тенденцій англомовної про-

фесійної підготовки студентів економічних спеціальностей. 

 

1. Бабкова-Пилипенко Н. П. (канд. пед. наук, доцент, завідувач 

кафедри професійного англомовного навчання, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). The Peculiarities of 

Professional Training Organization in Germany (on example of Schiller 

International University). 

2. Хмизова О. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри професійного 

англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Cloud Computing for Teaching and Learning English. 

3. Касіянц С. Е. (старший викладач кафедри професійного англо-

мовного навчання, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Експериментальна робота з проблеми форму-

вання самоосвітньої компетентності майбутніх економістів. 

4. Дімант Г. С. (старший викладач кафедри професійного англомов-

ного навчання, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). The Case Study as a Research Method. 

5. Красніцька І. В. (викладач кафедри професійного англомовного 

навчання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). The Creation of Education-Imitation environment as a 

Condition for Future Economists’ Research-Project Readiness Formation. 

6. Ніколаєнко Л. С. (канд. філол. наук, в. о. доцента кафедри про-

фесійного англомовного навчання, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Полісемантичі аксіологічно 

марковані композитні номінації на позначення емоційного стану, вад 

характеру і негативної поведінки людини в англійській та україн-

ській мовах. 

7. Коваленко О. В. (викладач кафедри професійного англомовного 

навчання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Навчально-стратегічна компетенція в організації профе-

сійного англомовного навчання майбутніх економістів. 

8. Постикіна Є. Г. (завідувач кабінетом кафедри професійного англо-

мовного навчання, в. о. викладача, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Менторінг як засіб забезпечення 

ефективності професійної підготовки. 
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■ СЕКЦІЯ 
 

«ЕКОЛОГІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 

 

Керівник секції: Грабак Н. Х., д-р с.-г. наук, професор 

Секретар секції: Сербулова Н. А., старший викладач 

Дата, час та місце проведення: 3 червня 2015 року, 14:00, ауд. 4-312 

 

Мета проведення: аналіз виконаних за останні 5 років наукових 

досліджень з різних напрямів екологічних знань та визначення програми 

робіт на найближчу перспективу.  

Напрями досліджень: 

– теоретичні й прикладні дослідження в галузі біо-, соціо-, агро-, 

геоекології та екології людини; 

– проблеми сталого розвитку й екологічно безпечного природоко-

ристування; 

– створення й організація діяльності теорій та об’єктів природно-

заповідного фонду; 

– методи моделювання поведінки організму та технології діагнос-

тування, фізіотерапія. 

 

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

докористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Шугай В. І. (магістрант, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Андрєєва Н. Ю. (аспірантка 

кафедри екології та природокористування, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Удосконалення системи 

автономного опалення типового п’ятиповерхового будинку для змен-

шення впливу на довкілля. 

2. Безсонов Є. М. (аспірант кафедри екології та природокористування, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Неоантропоцентричний підхід до забезпечення екологічної безпеки 

екосистеми. 

3. Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, професор кафедри екології та природо-

користування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Екологічні проблеми ґрунтів України. 

4. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Антропоцентричний підхід до науково-освітян-

ського забезпечення сталого розвитку. 

5. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Малюченко І. О. (старший викладач кафедри екології 
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та природокористування, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Логістична залежність біологічної еволю-

ції виду Homo. 

6. Дудник А. В. (канд. с.-г. наук, доцент кафедри ґрунтознавства та 

агрохімії, доцент, Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв). Динаміка популяцій шкідливих комах на посівах озимих 

культур в умовах Північного степу України. 

7. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Нечай О. О. (магістр кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Зюзін Д. В. (магістр з фізичної реабі-

літації, старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), 

Володка Н. А. (старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної 

реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Застосування сучасних медико-реабілітаційних заходів при 

серцево-судинних захворюваннях. 

8. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Чижик Т. Г. (магістр кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Володка Н. А. (старший викладач 

кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Зюзін Д. В. (магістр з 

фізичної реабілітації, старший викладач кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Запальні захворювання суглобів як актуальна 

проблема сучасної реабілітації. 

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

логії та природокористування, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Перебудова вищої екологічної освіти 

за умов імплементації Закону України «Про вищу освіту». 

10. Патрушева Л. І. (канд. геогр. наук, доцент, кафедра екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Сербулова Н. А. (старший викладач, кафедра 

екології та природокористування, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Можливості розвитку сільського 

туризму в Миколаївській області. 

11. Письменний О. В. (канд. с.-г. наук, Миколаївський національний 

аграрний університет, м. Миколаїв). Трансформація сучасних протидеф-

ляційних властивостей ґрунтів степу України. 
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12. Чайковська А. І. (студентка ІV курсу, факультет еколого-медичних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Розвиток громадського екологічного руху на Миколаївщині. 

13. Яблонська Т. М. (канд. мед. наук, доцент кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор, 

завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Руденко Ю. Д. 

(магістрант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв), Зюзін Д. В. (магістр з фізичної реабілітації, старший викла-

дач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Озонотерапія 

в комплексній реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунку та 

дванадцятипалої кишки. 
14. Дьяконов В. О. (аспірант, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Збереження наземних молюсків Ук-

раїни як складової частини навколишнього природного середовища. 
 

 

Підсекція: 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ» 

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

Секретар підсекції: Андрющенко М. І., старший викладач 
Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 14:00, ауд. 1-219 

 
Мета проведення: огляд та оцінка досягнення наукової роботи викла-

дачів кафедри фізичного виховання і спорту. 

 
1. Бойченко О. В. (викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Розвиток координації під час занять з настільного тенісу. 
2. Бондаренко О. В. (викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 

майстер спорту, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв), Бондаренко І. Г. (канд. наук з фізичної культури і 
спорту, доцент кафедри фіз. реабілітації, майстер спорту, Чорноморський 
державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми 

здоров’я студентів в алгоритмі оздоровчо-рекреаційних заходів. 
3. Головаченко І. В. (викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Стероїди: наслідки застосування. 
4. Дзюбан О. В. (старший викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту, майстер спорту, Чорноморський державний університет імені 
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Петра Могили, м. Миколаїв), Ісаєнко М. В. (викладач кафедри фізичного 
виховання і спорту, майстер спорту, Чорноморський державний універ-
ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Оптимізація навчального 

процесу з фізичного виховання за допомогою нових оздоровчо-рекреа-

ційних засобів. 
5. Димова А. М. (завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, 

майстер спорту міжнародного класу, Чорноморський державний універ-
ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Організація фізичного вихо-

вання і спорту у ВНЗ. 
6. Конопляник О. В. (старший викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Розвиток швидкісної сили у студентів, що займаються в 

секції бадмінтону. 
7. Кураса Г. О. (старший викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Оцінка рівня підготовки футболістів в процесі тренування 

8. Мінц М. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри фізичного виховання і 
спорту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Допінги у фізичному вихованні і спорті. 

9. Павліщев О. О. (викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 
майстер спорту, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Океанське веслування. 

10. Стефановський О. В. (викладач кафедри фізичного виховання і 
спорту, майстер спорту, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Фізична культура у здоровому способі 

життя студентів. 
11. Хоменко В. С. (старший викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Вплив відновлюваних засобів на антропометричні дані 

студентів, які займаються атлетичною гімнастикою. 
12. Чебан А. О. (викладач кафедри фізичного виховання і спорту, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Вплив стрейчингу і суглобової гімнастики на розвиток фізичних 

показників студентів (на прикладі гнучкості). 
13. Шуст О. М. (старший викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-
колаїв), Мосензова І. М. (старший викладач кафедри фізичного виховання 
і спорту, майстер спорту, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Роль фізичного виховання на сучасному 

етапі у підвищенні рівня здоров’я студентів. 
14. Турик С. В. (здобувач кафедри соціальної роботи, психології та 

педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв), Сирота Н. Б. (бакалавр з фізичної реабілітації, Чорномор-
ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Роль 

фізичного виховання у формуванні здорового способу життя школярів.  
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■ СЕКЦІЯ 
 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 

 

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

   Мусієнко М. П., д-р техн. наук, професор 

Секретар секції: Сіденко Є. В., старший викладач 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 р., 15:30, ауд. 2-407 

 

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

родокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор кафедри 

екології та природокористування, ректор, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Дихта Л. М. (д-р фіз.-мат. 

наук, професор, кафедра прикладної та вищої математики, Чорноморський 

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

параметрів теплових процесів при литті короткого порожнинного 

циліндричного виливка в металевий кокіль. 

2. Бурлаченко І. С. (викладач кафедри інформаційних технологій і 

програмних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Мусієнко М. П. (д-р техн. наук, професор, в. о. де-

кана факультету комп’ютерних наук, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості представлення 

розподілених комунікаційних систем нейронними мережами  на основі 

мультиагентного підходу. 

3. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра прикладної 

та вищої математики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Симетрія систем рівнянь ейконального типу. 

4. Горбань Г. В. (викладач кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Характеристики значущості міжвимірових асоціативних 

правил у багатомірних даних та їх обчислення. 

5. Давиденко Є. О. (старший викладач кафедри інтелектуальних ін-

формаційних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Вибір оптимальної стратегії підвищення конку-

рентоспроможності автоматизованої системи плазово-технологічної 

підготовки виробництва. 

6. Кравець І. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Прогностичне управління слабоформа-

лізованними об’єктами на основі моделі у вигляді нейронних мереж. 

7. Крайник Я. М. (аспірант кафедри інформаційних технологій і 

програмних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Денисов О. О. (здобувач кафедри інформаційних 
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технологій і програмних систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Забезпечення побудови високо-

швидкісного LDPC-декодеру для нерегулярних матриць перевірки 

парності з довільним розташуванням значущих елементів. 

8. Кулаковська І. В. (канд. фіз.-мат. наук, старший викладач кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Модель розрахунку еконо-

мічного розміру замовлення з урахуванням процесів природного 

убутку продукції. 
9. Кулаковська І. В. (канд. фіз.-мат. наук, старший викладач кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Використання інформацій-

них технологій опрацювання даних для візуалізації моделі розрахунку 

економічного розміру замовлення з урахуванням процесів природного 

убутку. 

10. Приходько С. Б. (д-р техн. наук, професор, Національний універ-

ситет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв), Мака-

рова Л. М. (здобувач, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв). Інформаційна технологія прог-

нозування відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі на 

основі нелінійної регресійної моделі. 

11. Сіденко Є. В. (старший викладач кафедри інтелектуальних інфор-

маційних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Стратегії вирішення конфліктних ситуацій в 

продукційних системах. 

12. Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інтелек-

туальних інформаційних систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Стешов І. В. (працівник ГлобалЛоджик 

Україна). Українізація інтерфейсу до пакетів математичних функцій 

шляхом створення спеціального інтерпретатора. 
13. Швед А. В. (канд. техн. наук, ст. викладач кафедри інтелек-

туальних інформаційних систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Інформаційна технологія ранжу-

вання експертних оцінок із застосуванням теорії свідоцтв. 

14. Кошовий В. В. (старший викладач кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Використання шаблона проектування Model-

View-Controller для створення форуму мовою PHP. 
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■ СЕКЦІЯ 
 

«ТЕХНІЧНІ НАУКИ» 

 

Підсекція 

«МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ» 

 

Керівник секції: Чуйко Г. П., д-р фіз.-мат. наук, професор 

Секретар підсекції: Яремчук О. М., старший викладач 

Дата, час та місце проведення: 3 червня 2015 року, 12:00, ауд. 4-302 

 

1. Шиян І. О. (аспірант кафедри медичних приладів та систем, Чор-

номорський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), 

Галяк Д. А. (магістрант 671м групи, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Чуйко Г. П. (д-р фіз.-мат. наук, 

професор, завідувач кафедри медичних приладів та систем, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Розра-

хунки цифрових вейвлет-фільтрів Коена-Добеші-Фіво та їх застосу-

вання в межах системи комп’ютерної математики Maple. 

2. Чуйко Г. П. (д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри ме-

дичних приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Дворнік О. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент 

кафедри медичних приладів та систем, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Шиян С. І. (аспірант кафедри 

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Комп’ютерна модель гідравлічного 

удару в аорті під час діастоли. 

3. Трунов О. М. (перший проректор, канд. техн. наук, доцент кафедри 

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Постановка та розв’язок задачі ана-

літичного навчання нейронної мережі. 

4. Прищепов О. Ф. (канд. техн. наук, доцент кафедри медичних при-

ладів та систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Кісільов А. М. (студент 471 групи, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Прилад для 

калібрування маршрутного комп’ютера автомобіля. 

5. Гончарук Н. Д. (лікар, медична фірма «Біополіс», м. Миколаїв), 

Зюляєв Д. Д. (аспірант кафедри медичних приладів та систем, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Кубов В. І. 

(канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри медичних приладів та систем, Чор-

номорський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), 

Кубова Р. М. (канд. фіз.-мат. наук, завідувач кафедри математики та ін-

форматики, Московський Університет імені Вітте, м. Москва), Павленко А. А. 

(магістрант 671м групи, Чорноморський державний університет імені Петра 
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Могили, м. Миколаїв). Анализ температурных аномалий в солнечных 

фотоэлектрических батареях. 

6. Боженко А. Л. (провідний фахівець кафедри якості, стандартизації 

та техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Зюляєв Д. Д. (аспірант кафедри медич-

них приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Кубов В. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент 

кафедри медичних приладів та систем, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Павленко А. А. (магістрант 671м 

групи, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Оценка экономической эффективности источников «зе-

леной» энергии малой мощности для дачного или приусадебного 

хозяйства. 

7. Щесюк О. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри медичних приладів 

та систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв), Бєліков О. Є. (викладач кафедри медичних приладів та систем, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Плохенко М. В (магістрант 671м групи, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Система автоматизації 

апарату для фотодинамічної терапії при лікуванні захворювань шкіри. 

8. Яремчук О. М. (старший викладач кафедри медичних приладів та 

систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв), Коваль М. С. (студент бакалаврату 471 групи, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Газоана-

лізатор транспортних викидів. 

9. Яремчук О. М. (старший викладач кафедри медичних приладів та 

систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв), Процак М. М. (студент бакалаврату 471 групи, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Прилад 

для трьохосьового переміщення діагностичного датчика. 

10. Саченко П. П. (старший викладач кафедри медичних приладів та 

систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Определение динамических напряжений, которые воз-

никают в упруго опертой  балки под действием силы, точка прило-

жения которой движется по балке с заданной скоростью. 

11. Сільвейстров О. В. (студент 271 групи, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Мікроконтролерна 

система реєстрації вільних місць в громадському транспортному 

засобі. 
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■ СЕКЦІЯ 
 

«МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА» 

 

Підсекція 

«СТИЛІСТИКА І ПЕРЕКЛАД» 

 

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

Секретар підсекції: Муратова В. Ф., канд. філол. наук, ст. викладач 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 14:00, ауд. 3-206 

 

Мета проведення: проаналізувати проблеми перекладу стилістики 

оригіналу з іноземної мови українською і навпаки, розглянути нові 

досягнення у вказаній сфері. 

 

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

теорії та практики перекладу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Varieties of computer neologisms and 

the ways of their translation. 

2. Бужикова Р. І. (канд. пед. наук, доцент б. в. з., викладач кафедри 

теорії та практики перекладу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Structural differentiation of terms and 

the ways of their translation. 

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

перекладу, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Переклад лінгвістичних стереотипів з метафоричним 

значенням (іспанська і французька мови). 
4. Гончаренко Л. О. (канд. філол. наук, доцент, викладач кафедри 

теорії та практики перекладу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Неперекладність як одна з проблем 

перекладу. 

5. Греков В. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Переклад у пропонованих умовах. 

6. Дейснер Є. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Особливості перекладу музичних термінологічних одиниць англій-

ською та українською мовами. 
7. Єлісєєва С. В. (старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Проблема еквівалентності перекладів текстів з ІТ тематики. 

8. Кравцова О. А. (канд. іст. наук, старший викладач кафедри теорії 

та практики перекладу, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Міжкультурна комунікація та переклад. 
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9. Козлова К. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Відображення національної свідомості в порівняннях кор-

нішської трилогії Р. Дейвіса. 

10. Куракін А. В. (старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Правила перекладу скорочень пiд час перекладу доку-

ментiв англiйською мовою. 

11. Кузенко Г. М. (канд. філол. наук, доцент, викладач кафедри теорії 

та практики перекладу, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Особистість перекладача у контексті 

гендерних досліджень. 
12. Лакутіна Н. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Вимоги до зовнішнього вигляду перекладача. 

13. Луньова О. В. (аспірант кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Лексико-семантичні особливості мовної особистості Маргарет Тетчер. 

14. Лютянська Н. І. (аспірант кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Переклад як особливий різновид міжкультурної комунікації. 

15. Марченкова І. Ю. (викладач кафедри теорії та практики пере-

кладу, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Складнощі перекладу інструкцій з експлуатації побутових 

приладів. 

16. Медведєва А. А. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Introduction of Interactive Learning in University Interpretation Classes. 

17. Мелінчук Н. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Загальне мовознавство в університетах Німеччини (ІІ половина ХІХ–

ХХ століття). 

18. Міхільов О. Д. (д-р філол. наук, професор кафедри теорії та 

практики перекладу, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Экзистенциализм во французской сатирико-

юмористической литературе. 

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

практики перекладу, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Прагмастилістичні особливості тексту реклами 

автомобілів та їх відтворення в перекладі. 

20. Муратова В. Ф. (канд. філол. наук, старший викладач кафедри 

теорії та практики перекладу, Чорноморський державний університет 
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імені Петра Могили, м. Миколаїв). Специфіка написання курсових та 

дипломних робіт для студентів-перекладачів. 

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

перекладу, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Комунікативно-прагматичні аспекти перекладацької 

інтерпретації художнього тексту. 

22. Науменко А. М. (д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри 

теорії та практики перекладу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Дві фундаментальні моделі перекладу – 

лінгвіс-тична та концептуальна. 

23. Науменко О. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Вираження інтонації у поетичних творах. 

24. Наумкина Ю. С. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Перспективи використання інноваційних навчальних платформ для 

викладання практики перекладу у вищих навчальних закладах. 

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

кладу, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). До проблеми еквівалентності та адекватності в перекладі. 

26. Остачук Т. П. (канд. філол. наук, доцент, викладач кафедри 

теорії та практики перекладу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Індивідуальний стиль перекладача: 

Наталя Трохим. 

27. Пацерук Н. І. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Проблема перекладу інтернаціоналізмів та «фальшивих друзів пере-

кладача» в сучасній німецькій мові. 

28. Проскурова М. О. (аспірантка кафедри української філології, теорії 

та історії літератури, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Поэтика комического в новелле Пьера Буля 

«Луняне». 

29. Стеванович Р. І. (канд. філол. наук, доцент, викладач кафедри 

теорії та практики перекладу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Отражение понятий «ум», «глупость» в 

русском и английском словесном творчестве. 

30. Швець А. Е. (викладач кафедри теорії та практики перекладу, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Нарцистичний наратив: лінгвістичні та дієгетичні маски. 
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Підсекція 

«НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ В ДОСЛІДЖЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ТА МЕТОДИЦІ ЇХ ВИКЛАДАННЯ» 

 

Керівник підсекції: Запорожець Г. В., канд. пед. наук, доцент  

Секретар підсекції: Пархоменко Е. О., завідувач кабінету, викладач 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 14:00, ауд. 3-206 

 

Мета: визначити лінгвістичні та методичні перспективи, які визна-

чають шляхи вивчення та викладання сучасних мов у світі. 

 

1. В’єнцко В. І. (викладач кафедри іноземних мов, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Мотиваційний 

макрокомпонент фразеозначення. 

2. Вовк Ю. О. (викладач кафедри іноземних мов, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Популярність 

антигероїв у сучасному кінематографі. 

3. Галла А. О. (викладач кафедри іноземних мов, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Motivation in 

the ESL Classroom for Future Philologists. 

4. Григор’єва О. В. (старший викладач кафедри іноземних мов, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Проблема формування у студентів культури міжнаціональних 

відносин. 
5. Запорожець Г. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Teaching Assistant Practice as a Major Stage in Preparing Specialists in 

Education. 

6. Каірова Т. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Листування родини Воронцових та Вольтера в контексті євро-

пейської епістолярної спадщини. 
7. Куліш О. Ю. (старший викладач кафедри іноземних мов, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Використання соціальних мереж для заохочення самостійної роботи 

студента під час вивчення іноземної мови. 
8. Мозолевська А. С. (старший викладач кафедри іноземних мов, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Немовні засоби диференціації комунікативних ролей у «зірковому» 

інтерв’ю (на матеріалі сучасної французької преси). 
9. Пархоменко Е. О. (викладач кафедри іноземних мов, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Світ 

антиутопії у романі Лорен Олівер «Деліріум»: авторський вимисел чи 

реальність. 
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10. Рибачук О. Л. (старший викладач кафедри іноземних мов, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Teaching Vocabulary To ESL Students. 

11. Саламатіна Я. О. (викладач кафедри іноземних мов, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Особли-

вості використання репу для формування фонетичних навичок. 

12. Солодаєва Т. О. (старший викладач кафедри іноземних мов, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Journal Positive Focus. 

13. Сосніна Т. В. (старший викладач кафедри іноземних мов, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Від-

творення квазітопонімів у перекладі (на матеріалі роману-антиутопії 

О. Гакслі «Brave New World»). 

14. Штевіна А. І. (викладач кафедри іноземних мов, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Звуконаслі-

дування в японській мові. 

15. Максимчук С. М. (старший викладач кафедри германської філо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Besonderheiten auf der phraseologischen Ebene im Öster-

reichischen Deutsch. 

16. Нездайміна М. М. (старший викладач кафедри германської 

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Проектноорієнтоване навчання. 

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

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Літературна спадщина казок Р. Кіплінга. 

18. Майєр К. О. (аспірант, викладач кафедри германської філології, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Синтаксичний рівень баварського діалекту. 

19. Кот С. Ю. (викладач кафедри іноземних мов, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Стратегії кон-

струювання ідентичності головного героя у романі Л. Р. Дріх.  

 

 

  



39 

■ СЕКЦІЯ 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ» 

 

Підсекція 

«ГАЛУЗЕВІ ЮРИДИЧНІ НАУКИ» 

 

Керівник підсекції: Валецька О. В., канд. юрид. наук, доцент 

Секретар підсекції: Василенко О. В., завідувач кабінету, викладач 

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 14:00, ауд. 3-206 

 

1. Грицаєнко Л. Р. (д-р юрид. наук, професор кафедри конституцій-

ного та адміністративного права і процесу, академік Академії вищої 

школи України, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Конституціалізм і політична система сучасної України. 

2. Алєксєєва Н. Ю. (здобувач відділу проблем кримінального права, 

кримінології та судоустрою, Інститут держави і права ім. В. М. Корець-

кого НАН України, м. Київ). Перекладач як потерпілий від злочину, 

передбаченого ст. 386 КК України. 

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

держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Приостановление действия трудового договора как мера 

дисциплинарного взыскания. 

4. Валькова В. Є. (доцент кафедри правознавства, Навчально-науко-

вий інститут історії, політології та права МНУ імені В. О. Сухомлин-

ського, м. Миколаїв), Дікусар Ю. В. (студентка групи № 324, Навчально-

науковий інститут історії, політології та права МНУ імені В. О. Сухо-

млинського, м. Миколаїв). Щодо загальних судів у системі судів загаль-

ної юрисдикції.  

5. Вєтров Д. В. (здобувач кафедри кримінального права і процесу, 

ВНЗ «Національна академія управління», заступник начальника відділу 

організації участі прокурорів у кримінальному провадженні у суді першої 

інстанції прокуратури Донецької області, м. Маріуполь). Мотив і мета як 

ознака суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 272 КК України.  
6. Джулай Г. Г. (старший викладач кафедри теорії та історії держави 

і права, Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, 

м. Миколаїв). Правові аспекти регулювання праці і захисту моряків.  

7. Климович В. О. (викладач кафедри цивільного та кримінального 

права і процесу, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Страхові посередники як суб’єкти страхової 

діяльності. 

8. Коваль А. А. (канд. юрид. наук, доцент б. в. з., завідувач кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський 

http://mdu.edu.ua/cats/view/84
http://mdu.edu.ua/cats/view/84
http://mdu.edu.ua/cats/view/84
http://mdu.edu.ua/cats/view/84
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державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Поняття 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

9. Колодочка О. Е. (завідувач кабінету кафедри конституційного та 

адміністративного права і процесу, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв, аспірант кафедри адміністра-

тивного та господарського права і процесу, Запорізький Національний 

університет, м. Запоріжжя). Міжнародні стандарти захисту осіб, хворих 

ВІЛ/СНІД. 

10. Коновалов В. В. (старший викладач кафедри цивільного та кримі-

нального права і процесу, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). До питання про законодавче визначення 

добровільної відмови при незакінченому злочині. 

11. Лазарєва Н. М. (старший викладач кафедри конституційного та 

адміністративного права і процесу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Забезпечення виконання обов’язків 

платників податків. 

12. Ландіна А. В. (канд. юрид. наук, старший науковий співробітник 

відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою, 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, м. Київ). 

Проблема вікової ознаки суб’єкта злочину.  
13. Мамчур Л. В. (канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості регулювання відносин 

із створення службового твору в українському законодавстві.  

14. Міщенко М. В. (старший викладач кафедри історії та теорії дер-

жави і права, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв, здобувач кафедри цивільного права № 2, Національний 

юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Миколаїв). Види 

правочинів за участю малолітніх осіб. 
15. Cелезнева Н. А. (старший преподаватель кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики, Юридический институт, 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия). Уголовная 

ответственность несовершеннолетних в развивающихся странах. 
16. Січко Д. С. (канд. юрид. наук, доцент, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Правове регулювання 

організацій колективного управління в сфері захисту авторських та 

суміжних прав. 

17. Тригуб О. В. (старший викладач кафедри теорії та історії держави 

і права, Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, 

м. Миколаїв). Міжнародно-правове регулювання статусу внутрішньо 

переміщених осіб в Україні. 
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18. Шаповалова О. І. (канд. юрид. наук, доцент, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Деякі питання 

строку виконання зобов’язання. 

19. Шведова Г. Л. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 

цивільного та кримінального права і процесу, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Подолання корупції як 

умова розбудови сучасної Української держави. 

20. Острогляд О. В. (канд. юрид. наук, доцент, проректор з наукової 

роботи, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галиць-

кого). Впровадження інституту кримінального проступку: Режим 

очікування. 

21. Медицький І. Б. (канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права, Юридичний інститут Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ). Консеквенціологія 

злочинності як один із нагальних напрямів розвитку сучасної кримі-

нологічної теорії. 

 

 

Підсекція: 

«ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

Керівник підсекції: Ковальова С. Г., канд. юрид. наук, доцент 

Секретар підсекції: Колодочка О. Є., завідувач кабінету кафедри, аспірант 

Дата, час та місце проведення: 6 червня 2015 р., 10:00. 

 

1. Василенко О. В. (викладач кафедри історії та теорії держави і 

права, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Законодавча діяльність Директорії. 

2. Ковальова С. Г. (канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та теорії 

держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Правовий статус ректора середньовічного універ-

ситету (XІІІ–XV ст.). 

3. Лісна І. С. (канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та теорії 

держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв), Михайлів Т. Є. (студент IV курсу юридичного факультету, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Боротьба за незалежність Української держави часів П. Скоропадського.  

4. Патлачук О. В. (аспірант, Міжнародний гуманітарний університет, 

м. Одеса). Інститут співучасті  в Литовсько-Руському праві XIV–XV ст. 

5. Питльована В. П. (канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та 

історії держави і права, Юридичний інститут Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ). Структура та 
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основні напрями діяльності губернського правління на Галичині в 

складі Австрії (кінець XVII – початок XIX ст.). 

6. Тунтула О. С. (канд. юрид. наук, доцент, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Новітнє розу-

міння антиделіктних органів. 

7. Федоренко Т. М. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії та історії держави і права, Національний університет кораблебудування 

імені адм. Макарова, м. Миколаїв). Богословская инвокация в Оленин-

ской и Синодальной редакциях Устава Владимира Святославича о 

десятинах и церковных людях. 
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■ СЕКЦІЯ 
 

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

Керівник секції: Ємельянов В. М., д-р держ. упр., професор 

Секретар секції: Штирьов О. М., канд. держ. упр., доцент  

Дата, час та місце проведення: 4 червня 2015 року, 14:00, ауд. 10 П-206 

 

1. Беглиця В. П. (д-р держ. упр., доцент, проректор з наукової роботи, 

професор кафедри державної служби, Інститут державного управління, 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Основні чинники розповсюдження корупції в Україні. 

2. Ємельянов В. М. (директор Інституту державного управління,       

д-р держ. упр., професор, Інститут державного управління Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв), Лізаков-

ська С. В. (канд. держ. упр., Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Структура і особливості функціонування 

органів місцевого самоврядування в Республіці Польща. 

3. Багмет М. О. (д-р іст. наук, професор, проректор з розвитку, 

завідувач кафедри державної політики та менеджменту, Інститут держав-

ного управління Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Євроінтеграційний напрям – важливий напрям 

у підготовці фахівців в Інституті державного управління ЧДУ ім. Петра 

Могили. 

4. Євтушенко О. Н. (д-р політ. наук, професор, завідувач кафедри 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, 

Інститут державного управління Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Андріяш В. І. (канд. політ. наук, доцент 

кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної 

аналітики, Інститут державного управління Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили, м. Миколаїв). Публічне управління: 

поняття та зміст.  
5. Дерега В. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри державної політики 

та менеджменту, Інститут державного управління Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв). Пріоритети 

сімейної політики як напряму соціальної політики держави. 

6. Козлова Л. В. (канд. держ. упр., докторант, Інститут проблем дер-

жавного управління та місцевого самоврядування Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Київ). Ефектив-

ність проектів з розвитку соціальної інфраструктури на рівні місце-

вого самоврядування. 
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7. Сорока С. В. (д-р держ. упр., професор кафедри місцевого самовря-

дування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут 

державного управління Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Роль та значення зарубіжної студентської 

практики в імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС. 

8. Андріяш В. І. (канд. політ. наук, доцент кафедри місцевого само-

врядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут 

державного управління Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Паровай К. О. (студентка 560-д групи, 

Інститут державного управління Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Місцеве самоврядування як форма 

реалізації влади. 

9. Штирьов О. М. (канд. держ. упр., доцент кафедри місцевого само-

врядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут 

державного управління Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Гіржев А. О. (студент 537-д групи, Інститут 

державного управління Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Досвід Білорусії у здійсненні муніципального 

управління. 
10. Попова Г. Л. (канд. політ. наук, доцент кафедри державної служби, 

Інститут державного управління Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Рольова участь паблік рилейшнз у 

процесах політичної глобалізації. 

11. Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент кафедри державної 

служби, Інститут державного управління Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили, м. Миколаїв). Програмне забезпе-

чення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. 

12. Картузов К. М. (здобувач кафедри державної політики та мене-

джменту, Інститут державного управління Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили, м. Миколаїв). Підвищення ефектив-

ності роботи бібліотечної галузі через надання послуг електронного 

урядування на прикладі м. Миколаєва. 

13. Палагнюк Ю. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри державної 

політики та менеджменту, Інститут державного управління Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв). Удоскона-

лення інформаційно-контрольного механізму реалізації державної 

євроінтеграційної політики України. 

14. Палагнюк Ю. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри державної 

політики та менеджменту, Інститут державного управління Чорноморського 

державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв), Картузов К. М. 

(здобувач кафедри державної політики та менеджменту, Інститут дер-

жавного управління Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Підвищення ефективності роботи бібліо-
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течної галузі через надання послуг електронного урядування на 

прикладі м. Миколаєва. 
15. Ткач А. О. (студентка 537-д групи, Інститут державного управ-

ління Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Міжнародні неурядові організації як актори світового 

політичного процесу. 
16. Ібрагімова А. А. (аспірантка кафедри місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут державного 
управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Сутність поняття «спроможна територіальна громада» в 

умовах децентралізації позитивного іміджу шляхом ефективного 

діалогу з громадськістю. 
17. Верба С. М. (старший викладач кафедри державної служби, 

Інститут державного управління Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили, м. Миколаїв). Кадрова політика органів місцевого 

самоврядування в контексті адміністративної реформи. 
18. Габро І. В. (канд. політ. наук, старший викладач, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Плеханов Д. О. (д-р держ. 
упр., професор, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Організація служби контролінгу в органах 

державного управління та місцевого самоврядування. 
19. Тимофєєв С. П. (канд. держ. упр., доцент кафедри місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інсти-
тут державного управління Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили, м. Миколаїв). Стандарти забезпечення доступу до 

управлінської інформації.  
20. Скиба Т. Ю. (канд. держ. упр., викладач кафедри соціальної 

роботи, управління та педагогіки, Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв). Системи та процедури зовнішнього 

забезпечення  якості вищої освіти. 
21. Баглик В. С. (Національний університет цивільного захисту Ук-

раїни, м. Харків). Механізми реалізації державної молодіжної політики 

України. 
22. Луценко Т. О. (Національний університет цивільного захисту 

України, м. Харків). Державне регулювання науки та інноваційної діяль-

ності України. 
23. Білотіл О. М. (Національний університет цивільного захисту 

України, м. Харків). Формування дієвого механізму державного управ-

ління в туристичній індустрії Причорноморського регіону України як 

запорука подолання соціально-економічних кризових явищ. 
24. Ільчанінова Н. І. (здобувач, Інститут державного управління 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Перспективи та новації державного управління у новій редакції 

Закону України «Про державну службу». 
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■ КОНФЕРЕНЦІЯ ФОРУМУ 
 

«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ 

ТА ЇХНЯ РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА» 

 

 

Голова оргкомітету конференції: Ляпіна Л. А., канд. політ. наук, доцент 

Секретар конференції: Рожанська Н. В., канд. соц. наук, в. о. доцента  

Дата, час та місце проведення: 3 червня 2015 р., 15:30, ауд. 10л-305 

 

Мета проведення: заслухати та обговорити результати соціологічних, 

психологічних та філософських досліджень, які висвітлюють тему 

соціальної відповідальності інтелектуалів та їхньої ролі в розвитку 

сучасного суспільства. 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Ляпіна Людмила Анатоліївна – канд. політ. наук, доцент, декан фа-

культету соціології Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили; 

Мейжис Ірина Альбертівна – д-р пед. наук, професор, завідувач 

кафедри соціології Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили; 

Гавеля Володимир Леонтійович – д-р філос. наук, професор, заві-

дувач кафедри філософії Чорноморського державного університету імені 

Петра Могили; 

Васильєв Ярослав Васильович – д-р психол. наук, професор, завідувач 

кафедри психології Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили; 

Лозко Галина Сергіївна – д-р філос. наук, професор кафедри соціо-

логії Чорноморського державного університету імені Петра Могили; 

Рожанська Наталя Володимирівна – канд. соц. наук, в. о. доцента 

кафедри соціології Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили. 

 

 

1. Мейжис І. А. (д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри соціо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Професія і професіоналізм: соціологічний вимір. 

2. Гавеля В. Л. (д-р філос. наук, професор, завідувач кафедри філо-

софії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Глобальні трансформації і соціальні ідеали українського 

суспільства. 
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3. Васильєв Я. В. (д-р психол. наук, професор, завідувач кафедри 

психології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Формування адекватної поведінки в екстремальних 

ситуаціях. 

4. Лозко Г. С. (д-р філос. наук, професор кафедри соціології, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Типологія релігій: принципи та критерії класифікацій. 

5. Шабанова Ю. О. (д-р філос. наук, професор, завідувач кафедри 

філософії і педагогіки, Державний ВНЗ «Національний гірничий універ-

ситет»). Корпоративна культура викладача вищої школи як простір 

формування педагогічної відповідальності. 

6. Ляпіна Л. А. (канд. політ. наук, доцент, декан факультету соціо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Діалог культур у контексті консолідації українського полі-

етнічного суспільства. 

7. Іванова І. Ф. (канд. пед. наук, доцент, в. о. доцента кафедри соціо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Національна ідентичність етнічних громад у сучасній Україні 

(на прикладі м. Миколаїв). 

8. Фесенко А. М. (канд. іст. наук, доцент кафедри соціології, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Основні прояви гендерної нерівності  в трудовій сфері в Україні. 

9. Коробов В. К. (канд. соц. наук, доцент кафедри соціології, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Методи 

соціологічного дослідження ролі інтелектуалів у розвитку сучасного 

суспільства. 

10. Марущак О. В. (канд. філос. наук, старший викладач кафедри со-

ціології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Національна ідентичність як екзистенціальний вимір буття нації. 

11. Рожанська Н. В. (канд. соц. наук, в. о. доцента кафедри соціо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Концепція соціального простору в суспільних науках. 

12. Дрожанова О. М. (канд. соц. наук, доцент кафедри філософії та 

культурології, Національний університет кораблебудування імені адм. Ма-

карова, м. Миколаїв). Громадська думка як соціальний інститут. 

13. Броннікова Л. В. (канд. філос. наук, доцент кафедри філософії, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Наукове знання як цінність у світлі проблеми сучасної освіти. 

14. Бронніков В. Д. (канд. іст. наук, доцент кафедри політичних наук, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Гібрідна війна як різновид геополітичних конфліктів. 
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15. Осипов А. А. (д-р филос. наук, профессор кафедры философии, 

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Ни-

колаев). Идея целостности человека: от абстрактно-мыслительного к 

конкретно-антропологическому подходу. 

16. Онофрійчук О. А. (канд. філос. наук, доцент кафедри філософської 

думки та культурології, Навчально-науковий інститут історії, політології 

та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухо-

млинського, м. Миколаїв). Значення філософії історії для формування 

духовного світу сучасної людини. 

17. Астремська І. В. (канд. психол. наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, психології та педагогіки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Професійна компетентність соціаль-

ного працівника-супервізора групи. 

18. Каневський В. І. (канд. психол. наук, доцент кафедри психології, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

ПТСР і суїцидальна поведінка. 

19. Кулаженко А. І. (канд. психол. наук, старший викладач кафедри 

психології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Детермінанти професійного довголіття особистості. 

20. Поклад В. И. (канд. ист. наук, доцент кафедры социальных и 

гуманитарных дисциплин, Луганский государственный университет внут-

ренних дел имени Э. А. Дидоренко, г. Луганск). Криминогенный 

потенциал студенчества в аномическом обществе. 

21. Хоржевська І. М. (канд. психол. наук, доцент кафедри психології 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Особливості психологічної роботи з праців-никами міліції після 

повернення з зони проведення АТО. 

22. Маргеліс Н. В. (старший викладач кафедри філософії, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Філософська модель перекладу як спроба епістемологічного «розріз-

нення» в сучасній антропології. 

23. Чорна В. О. (викладач кафедри соціології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Динаміка 

міграційних процесів в Україні: соціологічний аналіз. 

24. Гусак В. М. (викладач-асистент кафедри психології, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Критерії 

та показники професійно-психологічної культури майбутнього 

соціального працівника. 

25. Вольф О. В. А. (співробітник Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області, 

м. Миколаїв). Особистісна переоцінка цінностей на перехідних етапах 

розвитку суспільства. 
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26. Бондарець Б. Б. (викладач кафедри соціології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості 

застосування якісних методів у соціологічних дослідженнях реклами. 

27. Свєтликова О. В. (аспірант кафедри соціології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Студентське 

самоврядування: європейський досвід. 
28. Волощук О. Ю. (аспірант кафедри соціології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Щодо моти-

вації наукової діяльності молодих учених України. 
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