
 

 

 

 

 

Науці належить вирішальна роль у 
піднесенні та розбудові держави. Ціле-

спрямована діяльність тисяч науковців і 
дослідників України забезпечує створення 
визнаних у світі наукових шкіл, високо-

технологічних розробок та сучасної 
системи підготовки кадрів.  

 

 

 

 

ШАНОВНІ ДІЯЧІ НАУКОВОЇ СФЕРИ! 

________________________________________________ 

 

 

Науці належить вирішальна роль у піднесенні та розбудові 

держави. Цілеспрямована діяльність тисяч науковців і дослідників 

України забезпечує створення визнаних у світі наукових шкіл, 

високотехнологічних розробок та сучасної системи підготовки кадрів. 

У Чорноморському державному університеті імені Петра Могили 

12–20 листопада 2015 року проходитиме 18-та щорічна Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Могилянські читання – 2015: 

досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, 

національний та регіональний аспекти», яку традиційно присвячено 

Всесвітньому дню науки й Міжнародному дню студента. 

Приємно також відзначити, що в січні 2016 року Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили відзначає 20-річчя з дня 

заснування. Напередодні ювілею університету науковці широко 

оприлюднюють результати розвитку наукової думки в першому на 

Миколаївщині україномовному університеті. Більшість учасників 

конференції «Могилянські читання – 2015» є викладачами, 

аспірантами, магістрантами Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили, дослідження яких виконано також в 

університетських аудиторіях, лабораторіях, центрах. Адміністрацією 

та оргкомітетом конференції підтримується ідея викладачів 

присвятити науковий захід до 20-річчя Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили. 
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Шановні науковці, щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, 

творчої наснаги й непересічних успіхів у науковій діяльності в ім’я 

процвітання Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили та задля добробуту українського народу, міста Миколаїв і всієї 

України. 

 

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, 

аспірантам та науковій громадськості презентувати результати 

досліджень із суспільних, природничих, гуманітарних та технічних 

наук, права та державного управління. 

 

Ректорат університету 

Організаційний комітет конференції 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 



12 листопада 2015 р. 

14:00 

Приміщення вченої ради університету 



Урочисте відкриття науково-методичної конкеренції «Могилянські 

читання – 2015: досвід та тенденції розвитку суспільства в 

Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» 

 

 

ВИСТУПИ: 

Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки, ректор Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили). Вітальне слово. 

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

Чорноморського державного університету імені Петра Могили). 

Вітання учасників науково-методичної конкеренції. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

 

 

■ СЕКЦІЯ: СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

 

 

 Підсекція 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 

Мета проведення: підведення підсумків науково-дослідних робіт 

педагогічного спрямування 

 

17 листопада, 14:00, ауд. 4-304 

 

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

Секретар підсекції: Малюченко І. О., старший викладач, 

кафедра екології та природокористування. 

 

1. Сисоєва С. О. (д-р пед. наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, завідувач НДЛ освітології Київського університету 

імені Бориса Грінченка), Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, професор, 

кафедра інтелектуальних інформаційних систем, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Зміни університетської 

системи освіти: зростання та розвиток.  

2. Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, професор, кафедра інтелект-

туальних інформаційних систем, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Розширення освіти та можливостей 

поєднання дистанційних форм навчання і наукових досліджень.  

3. Лебідь С. Г. (канд. пед. наук, доцент, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Мультимедійне забеспечення 

курсу біології для майбутніх екологів. 

4. Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Формування інформа-

ційної компетентності державних службовців в умовах впрова-

дження електронного урядування. 

5. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент, кафедра інтелектуальних 

інформаційних систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Методичні засади використання комп’ютерного 

тестування для студентів напряму підготовки «Облік і аудит». 

http://naps.gov.ua/ua/structure/members/associate/
http://naps.gov.ua/ua/structure/members/associate/
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=b6b6e7&url=http%3A%2F%2Fkubg.edu.ua%2F2011-07-12-08-24-16%2Fkomanda-ndlo.html%3Fpid%3D156%26sid%3D157%3A%25D0%25A1%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&msgid=14458734650000000100;0,0,1&x-email=imalyuchenko%40mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=b6b6e7&url=http%3A%2F%2Fkubg.edu.ua%2F2011-07-12-08-24-16%2Fkomanda-ndlo.html%3Fpid%3D156%26sid%3D157%3A%25D0%25A1%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&msgid=14458734650000000100;0,0,1&x-email=imalyuchenko%40mail.ru
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6. Костєва Т. Б. (канд. пед. наук, в. о. доцента, кафедра со-

ціальної роботи, управління та педагогіки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Зарубіжний досвід надання 

якісних освітніх послуг в умовах ВНЗ. 

7. Ромакін В. В. (доцент, кафедра інформаційних технологій і 

програмних систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Криза сучасного університету та перспективи її 

подолання. 

8. Малюченко І. О. (старший викладач, кафедра екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Інтерактивні технології при викладанні дисциплін 

природничого циклу. 

9. Нєпєіна Г. В. (старший викладач, кафедра екології та природо-

користування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Характеристика основних методологічних засад освіти 

для сталого розвитку. 

10. Бойчук М. А. (аспірант, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Організаційно-методична робота у 

структурі діяльності школи сільської місцевості. 

11. Денищич Т. А. (канд. пед. наук, доцент, кафедра української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Лінгводидактичні основи форму-

вання риторичної компетентності студентів-політологів.  

12. Андрющенко Н. В. (аспірант, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Професійна підготовка вчителів 

словесності в Києво-Могилянській академії в Україні (XIX – 

початок XX століття): історіографія питання. 
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 Підсекція 

ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ 

 

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. 

 

18 листопада, 12:30, ауд. 3-203 

 

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

Секретар підсекції: Шкірчак С. І., викладач, 

кафедра політичних наук.  

 

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

політичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Удосконалення конституційних основ функціонування 

владних інститутів як засіб подолання протистояння політичних 

сил у сучасній Україні. 

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

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Політичний процес і національна безпека. 

3. Курілло В. Є. (канд. іст. наук, доцент, кафедра політичних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). До 

питання щодо недержавних політичних систем. 

4. Ярошенко В. М. (канд. політ. наук, доцент, кафедра політичних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Історичні витоки формування сучасного феміністичного доктри-

нального підходу до вивчення політичної дійсності ХХ–ХХІ ст. 

5. Громадська Н. А. (канд. політ. наук, доцент, кафедра політичних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). По-

літичний аналіз як невід’ємна складова політичної журналістики. 

6. Чупрін Р. В. (канд. політ. наук, доцент, кафедра політичних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Жереб як складовий елемент виборчої системи. 

7. Лушагіна Т. В. (канд. політ. наук, старший викладач, кафедра 

політичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Інститут префекта в системі місцевого самоврядування 

Франції та Румунії. 

8. Соловйова А. С. (канд. політ. наук, старший викладач, кафедра 

політичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Антиутопія як напрям антитоталітарної літератури. 
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9. Колесніченко Н. М. (старший викладач, кафедра політичних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). До 

проблеми визначення поняття «біженці». 

10. Орленко М. В. (викладач, кафедра політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Шляхи активі-

зації політичної участі молодіжних організацій у сучасній Україні. 

11. Шкірчак С. І. (викладач, кафедра політичних наук, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Популяризація 

постулатів українського консерватизму в публіцистичній спад-

щині Осипа Назарука. 

12. Крива Л. М. (аспірантка, кафедра історії України, Уманський 

державний педагогічний університет імені П. Тичини). Преса як 

невід’ємне джерело дослідження побуту та дозвілля українських 

містян у 90-ті рр. ХХ – на початку ХХІ ст. 

13. Андрєєва А. О. (студентка, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Політична 

агітація в мережі Internet. 

14. Кривеха А. О. (студентка, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Осмислення 

концепції «образу зовнішнього ворога». 

15. Куліш О. Є. (студентка, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Сутність та 

види економічних санкцій як основних важелів політичного 

впливу в міжнародних відносинах ХХІ сторіччя. 

16. Кульбачна В. В. (студентка, факультет політичних наук, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Політична міфологія президентських виборів в Україні. 

17. Куришко Н. С. (студентка, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Специфіка 

політичної культури сучасних країн Тропічної Африки. 

18. Левченко Г. О. (студентка, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Латентна 

складова політичного процесу в Південній Африці в період 

боротьби з апартеїдом (1974–1994 рр.). 

19. Лобань В. Б. (студентка, факультет політичних наук, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Мережевий підхід: його характеристика та різновиди. 

20. Макоїд В. Ю. (студент, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Вплив ви-

криття нелегітимних дій структур державної влади на світовий 

політичний процес. 
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21. Москаленко Д. С. (студент, факультет політичних наук, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Серед-

ній клас як чинник соціально-політичної стабільності громадян-

ського суспільства. 

22. Ракчеєва С. М. (студентка, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Технології 

тоталітарної пропаганди у нацистській Німеччині. 

23. Тафтай К. С. (студентка, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Особливості 

взаємодії Української держави із закордонним українством Польщі. 

24. Хомченко С. О. (студент, факультет політичних наук, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Профспілки в 

політичній системі сучасного суспільства: виміри функціонування 

та перспективи. 
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 Підсекція 

СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Мета проведення: визначення основних напрямів наукових дослі-

джень сучасного українського суспільства, окреслення кола завдань 

соціально-гуманітарних дисциплін в умовах суспільних трансформацій. 

 

19 листопада, 14:00, ауд. 10Л-304 

 

Керівник підсекції: Іванова І. Ф., канд. пед. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Бондаренко О. І., викладач, 

    завідувач методичного кабінету. 

 

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

соціології, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Соціокультурний підхід у соціології. 

2. Ляпіна Л. А. (канд. політ. наук, доцент, кафедра соціології, 

декан факультету соціології, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Мультикультуралізм як діалог культур: 

соціологічна концепція Сейли Бенхабіб. 

3. Коробов В. К. (канд. соц. наук, доцент, кафедра соціально-

економічних і географічних дисциплін, Херсонський державний уні-

верситет), Владімірова Л. А. (старший викладач, кафедра філософії, 

політології і права, Херсонський національний технічний університет), 

Коробов П. В. (аспірант, Люблінський Католицький університет імені 

Іоанна Павла ІІ). Фактори раціональності кредитної поведінки: 

дефіцит доходів, фінансової культури та прийнятних умов креди-

тування. 

4. Дрожанова О. М. (канд. соц. наук, доцент, кафедра філософії, 

та культурології, Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова). Громадська думка як соціальний інститут. 

5. Калашнікова Л. В. (канд. соц. наук, доцент, кафедра соціо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Професіоналізація соціологічної діяльності: вітчизняний досвід. 

6. Фесенко А. М. (канд. іст. наук, доцент, кафедра соціології, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Бідність 

працюючого населення в Україні. 

7. Іванова І. Ф. (канд. пед. наук, доцент, кафедра соціології, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Мова як 

об’єкт дослідження соціології культури. 
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8. Рожанська Н. В. (канд. соц. наук, доцент (б. в. з.), кафедра 

соціології, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили), Вольф О.-В. А. (студент, факультет педагогіки та психології, 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлин-

ського). Соціальний простір як міждисциплінарна наукова категорія. 

9. Бороденко О. В. (канд. філос. наук, старший викладач, 

кафедра соціології, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Соціально-філософська проблематика у творчості Андрія 

Платонова. 

10. Бондарець Б. Б. (викладач, кафедра соціології, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Проблеми та 

перспективи суспільства споживання в сучасній Україні. 

11. Чорна В. О. (викладач, кафедра соціології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Проблеми вимушеної 

внутрішньої міграції населення: гостро й актуально. 

12. Бондаренко О. І. (викладач, кафедра соціології, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Громадська 

активність як умова демократизація українського суспільства. 

13. Волощук О. Ю. (аспірант, кафедра соціології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Мотиви та мотивація 

наукової діяльності. 

14. Мельничук В. М. (аспірант, кафедра соціології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Проблема професійного 

самовизначення в соціологічній науці.  

15. Козачук М. Б. (аспірант, кафедра соціології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Поява нових видів 

волонтерства в умовах сучасних змін в Україні. 

16. Стєкольщикова В. А. (канд. наук соц. ком., доцент (б. в. з.) 

Метаболізм сучасного медіатексту: ефективність, дієвість, впливо-

генність. 
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 Підсекція 

ПСИХОЛОГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Мета проведення: Створення сприятливих умов для об’єднання та 

реалізації творчих здібностей науковців різних поколінь, ознайом-

лення з дослідженнями викладачів, аспірантів кафедри, вивчення 

новітнього досвіду в сфері психології. 

 

18 листопада, 15:30, ауд. 10Л-209 

 

Керівник підсекції: Васильєв Я. В., д-р психол. наук, професор. 

Секретар підсекції: Омельніченко Н. Б., провідний фахівець. 

 

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

психології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Розвиток свідомості та саморозвиток. 

2. Астремська І. В. (канд. психол. наук, доцент, кафедра пси-

хології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Фактори супервізорських відносин. 

3. Кулаженко А. І. (канд. психол. наук, в. о. доцента, кафедра 

психології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Стресостійкість особистості як умова формування професійного 

довголіття. 

4. Каневський В. І. (канд. психол. наук, доцент, кафедра психо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Основні тенденції ПТСР у сучасній психології. 
5. Хоржевська І. М. (канд. психол. наук, доцент, кафедра психо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Проблеми професійної культури. 

6. Гусак В. М. (старший викладач, кафедра психології, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Особливості 

діагностики професійно-психологічної культури майбутніх соціаль-

них працівників. 

7. Шилова Н. І. (аспірант, кафедра психології, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Взаємодопомога як 

засіб формування альтруїстичних цілей.  

8. Максименко Г. (студентка VI курсу, спеціальність «Психо-

логія», ВМУРоЛ «Україна»). Дослідження рівня адаптації людей 

похилого віку до нового соціального середовища.  

9. Антонова А. С. (магістр, спеціальність «Психологія», ВМУРоЛ 

«Україна»). Шляхи вдосконалення адаптації людей похилого віку 

до нових соціальних умов. 
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 Підсекція 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВИКЛИКІВ В УКРАЇНІ 

 

Мета проведення: надання рекомендацій щодо удосконалення 

соціальної політики в Україні в умовах економічної кризи. 

 

20 листопада, 12:30, ауд. 10-201 

 

Керівники підсекції: Коваль Г. В., д-р наук з держ. упр., професор;  

Палагнюк Ю. В., д-р наук з держ. упр., доцент. 

Секретар підсекції: Полторак Л. Ю., викладач, кафедра соціальної 

   роботи, управління і педагогіки. 

 

1. Донченко Т. О. (канд. наук з держ. упр., старший викладач, 

кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Організаційно-правові 

основи соціального партнерства. 

2. Картузов К. М. (здобувач, кафедра державної політики та 

менеджменту, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Соціальний аспект в роботі бібліотечних закладів в 

Україні на прикладі міста Миколаїв. 

3. Костєва Т. Б. (канд. пед. наук, в. о. доцента, кафедра 

соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Тренінгові технології вивчення 

основ педагогіки майбутніми фахівцями соціальної роботи. 

4. Коваль Г. В. (д-р наук з держ. упр., професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Готовність студентів з 

інвалідністю до професійної діяльності. 

5. Коваль Г. В. (д-р наук з держ. упр., професор, завідувач 

кафедрою соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Мерненко І. (студентка, 

спеціальність «Соціальна робота», Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Використання соціальної профілактики 

для попередження комерційного сексу. 

6. Коваль Г. В. (д-р наук з держ. упр., професор, завідувач 

кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Алєксєєнко Г. О. (магістр 

соціальної роботи, Чорноморський державний університет імені Петра 
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Могили). Сучасні підходи до визначення і кваліфікації булінгу у 

шкільних підліткових колективах. 

7. Коваль Г. В. (д-р наук з держ. упр., професор, завідувач 

кафедрою соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Задорожнюк В. І. 

(студентка, спеціальність «Соціальна робота», Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Тренінг як інноваційний засіб 

формування життєвих навичок випускників інтернатних закладів. 

8. Коваль О. В. (магістр економіки, аудитор міжнародного рівня 

KPMG, Кіпр). Соціальний захист молоді Кіпру. 

9. Лізаковська С. В. (канд. наук з держ. упр., в. о. доцента, 

кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). До проблеми розвитку 

фандрайзингу в контексті становлення інститутів громадянського 

суспільства. 

10. Лізаковські П. (д-р філософії, викладач, Військово-морська 

академія імені Героїв Вестерплатте, м. Гдиня, Республіка Польща). 

Специфіка основних загроз безпеці в Республіці Польща. 

11. Малиновська Н. Л. (канд. іст. наук, доцент, кафедра 

соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Краєзнавчий аспект у вивченні 

курсу «Історія соціальної роботи». 

12. Орел В. М. (канд. екон. наук, м. Миколаїв). Проблеми со-

ціального захисту працівників сільськогосподарських підприємств. 

13. Орел А. М. (канд. екон. наук, м. Миколаїв). Міжнародні 

стандарти соціального захисту населення. 

14. Орленко М. В. (викладач, кафедра соціальної роботи, управ-

ління і педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). PR в соціальній сфері. 

15. Палагнюк Ю. В. (д-р наук з держ. упр., доцент кафедри 

соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Впровадження європейських со-

ціальних стандартів в Україні відповідно до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС. 

16. Палагнюк О. В. (старший асистент експерта з прав людини та 

гендерної рівності Консультаційної Місії ЄС в Україні). Соціальні 

права внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

17. Полторак Л. Ю. (викладач, кафедра соціальної роботи, 

управління і педагогіки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Особливості професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до використання методів арт-терапії. 
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18. Попова Т. С. (канд. пед. наук, доцент, кафедра соціальної 

роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Організаційно-правові засади соціальної 

роботи з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні. 

19. Сай Д. В. (викладач, кафедра соціальної роботи, управління і 

педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Використання різних форм волонтерської діяльності у процесі 

формування моральних цінностей майбутніх соціальних працівників. 

20. Скиба Т. Ю. (канд. наук з держ. упр., старший викладач, 

кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Залучення європей-

ських освітянських стандартів до викладання дисциплін з соціаль-

ної роботи: досвід Польщі для України. 

21. Сургова С. Ю. (канд. пед. наук, в. о. доцента, кафедра 

соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Комунікативність як компонент 

культури спілкування майбутнього соціального працівника. 

22. Чубук Р. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра соціальної 

роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Перцептивна складова як важливий 

аспект спілкування соціального працівника з молоддю. 

23. Файчук О. Л. (канд. пед. наук, старший викладач, кафедра 

соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Актуальні проблеми здоров’я 

дітей та молоді, що мають бути об’єктом валеологічної діяльності 

соціального працівника. 

24. Ханстантинов В. О. (д-р політ. наук, професор, завідувач 

кафедри економічної теорії і суспільних наук, Миколаївський націо-

нальний аграрний університет). Особливості відображення соціаль-

ного протесту в масовій свідомості. 
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 Підсекція 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

В РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

 

Мета проведення: розглянути та зафіксувати соціальні зрушення й 

проблеми, що відбуваються в умовах сучасної трансформації україн-

ського суспільства. Суспільні зміни вносять суттєві модифікації в ду-

ховну культуру, зокрема й у філософію, а також в інші суспільні науки.  

 

18 листопада, 15:30, ауд. 4-105а 

 

Керівник підсекції: Гавеля В. Л., д-р філос. наук, професор. 

Секретар підсекції: Чорна В. О., завідувач кабінету. 

 

1. Гавеля В. Л. (д-р філос. наук, професор, кафедра філософії, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Гло-

бальне та індивідуальне в соціальному житті. 

2. Осипов А. О. (д-р філос. наук, в. о. професора, кафедра філо-

софії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Наслідування як основа життєдіяльності людини. 

3. Броннікова Л. В. (канд. філос. наук, доцент, кафедра філо-

софії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Методологічні стратегії постнекласичної науки. 

4. Бронніков В. Д. (канд. істор. наук, доцент, кафедра політичних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Цивілізаційний вибір України на початку XXI ст. 

5. Маргеліс Н. В. (старший викладач, кафедра філософії, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Ми мусимо 

навчитися чути себе українцями. 

6. Костельнюк М. М. (старший викладач, кафедра філософії, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Релі-

гійна еліта в політичному контексті української державності. 

7. Онофрійчук О. А. (канд. філос. наук, доцент, кафедра філо-

софії, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлин-

ського). Аксіологія в просторі філософської рефлексії і культурної 

дійсності буття.  

8. Полянська В. І. (д-р філос. наук, професор, завідувач кафедри 

філософії, Миколаївський національний університет імені В. О. Су-хо-

млинського). Формалістичні ідеї в американському структуралізмі.  

9. Шпачинський І. Л. (канд. філос. наук, доцент, кафедра 

філософії, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухо-
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млинського). Формування почуття естетичного в процесі викла-

дання філософії освіти. 

10. Суріна Г. Ю. (канд. філос. наук, доцент, кафедра філософії, 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлин-

ського). Взаємозв’язок феноменології та гештальтпсихології.  

11. Куриленко Т. В. (викладач, кафедра філософії, Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського). Етика від-

повідальності в контексті комунікативної філософії. 

12. Ступак О. П. (викладач, кафедра філософії і культурології, 

Національний університет кораблебудування імені адм. С. О. Мака-

рова). Проблема ідентичності в творчості Поля Рікера.  
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 Підсекція 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 

ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Мета проведення: огляд та оцінка досягнення наукової роботи 

викладачів кафедри фізичного виховання Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили. 

 

18 листопада, 14:00, ауд. 1-219 

 

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

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

 

1. Бойченко О. В. (канд. в майстри спорту з настільного тенісу, 

викладач, кафедра фізичного виховання, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Вплив реакції на розвиток 

координації рухів у студентів, які займаються настільним тенісом. 

2. Бондаренко І. Г. (майстер спорту з академічного веслування, 

канд. наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Бондаренко О. В. (май-

стер спорту з академічного веслування, викладач, кафедра фізичного 

виховання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Сучасні проблеми використання засобів фізичного виховання 

людини з особливими потребами.  

3. Димова А. М. (майстер спорту міжнародного класу з академіч-

ного веслування, завідувач кафедри фізичного виховання, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили,). Спорт високих 

досягнень.  

4. Мінц М. О. (канд. іст. наук, доцент, кафедра фізичного вихо-

вання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Травматизм на заняттях фізичного виховання. 

5. Головаченко І. В. (викладач, кафедра фізичного виховання, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, майстер 

спорту). Профілактика травматизму на заняттях фізичного вихо-

вання.  

6. Ісаєнко М. В. (викладач, кафедра фізичного виховання, Чор-

номорський державний університет імені Петра Могили, майстер 

спорту з академічного веслування), Дзюбан О. В. (старший викладач, 

кафедра фізичного виховання, Чорноморський державний університет 
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імені Петра Могили, майстер спорту з академічного веслування). Ви-

ховання витривалості у студенток під час оздоровчо-рекреаційних 

занять.  

7. Павліщев О. О. (майстер спорту з вітрильного спорту, викла-

дач, кафедра фізичного виховання, Чорноморського державного уні-

верситет імені Петра Могили). Навколосвітні плавання під вітри-

лами наодинці. 

8. Шуст О. М. (старший викладач, кафедра фізичного вихо-

вання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Фізична культура як засіб виховання моральних якостей особис-

тості. 
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■ СЕКЦІЯ: ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

 

 

 Підсекція 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

 

Мета проведення: підведення підсумків науково-дослідних робіт 

із різних напрямів екології та визначення завдань на майбутнє. 

 

17 листопада, 14:00, ауд. 4-312 

 

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

Секретар підсекції: Андрушкевичус А. А., завідувач лабораторії 

хімії та екологічного моніторингу кафедри 

екології та природокористування. 

 

1. Артамонов В. А. (в. о. директора НПП «Бузький Гард»). Основні 

ризики збереження національного природного парку «Бузький 

Гард» та шляхи їх подолання. 

2. Андрусенко А. М. (науковий співробітник, Національний при-

родний парк «Бузький Гард», с. Мигія). Нові види фауни на території 

та акваторії НПП «Бузький Гард».  

3. Бабич О. А. (аспірант, кафедра ґрунтознавства та агрохімії, 

Миколаївський національний аграрний університет). Оцінка якості 

поливних вод Південно-Бузької зрошувальної системи. 
4. Безсонов Є. М. (аспірант, кафедра екології та природокорис-

тування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Врахування екологічної складової сталого розвитку у документах 

вітчизняного та міжнародного рівня. 

5. Воскобойнікова Н. О. (канд. техн. наук, доцент, кафедра 

екології та природокористування, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Методичні підходи до розробки соціо-

екологічного паспорту територій як документа сталого розвитку 

міста. 
6. Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, професор, кафедра екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Екологічна роль сівозмін та їхня альтернатива в 

вузькоспеціалізованих агропромислових підприємствах. 

7. Деркач О. М. (завідувач наукового відділу Регіонального 

ландшафтного парку «Тилігульський», заслужений природоохоронець 

України). Перспективи створення в м. Миколаїв ботанічного саду. 
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8. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра еко-

логії та природокористування, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Дуалізм об’єкта системного аналізу якості 

навколишнього середовища. 

9. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра еко-

логії та природокористування, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Системний аналіз якості екологічної ніші 

організму: основні принципи. 

10. Дудник А. В. (канд. с.-г. наук, доцент, Миколаївський націо-

нальний аграрний університет). Видовий склад родини совок 

(Noctuida) в Північному Степу України. 

11. Клименко Л. О. (д-р пед. наук, доцент, заслужений працівник 

освіти України, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

ІТ МОІППО), Мироненко І. В. (доцент, кафедра природничо-мате-

матичної освіти та ІТ МОІППО). Формування екологічної свідомості 

учнів через залучення до участі в екологічних проектах. 

12. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор, ректор Чорно-

морського державного університету імені Петра Могили), Воскобойні-

кова Н. О. (канд. техн. наук, доцент, кафедра екології та природоко-

ристування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Зарубіжний досвід управління енергоефективністю університет-

ського кампусу. 

13. Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент, кафедра екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Проданова Т. І. (магістрант, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Водоспоживання Причорно-

морського регіону на шляху переходу до сталого природокорис-

тування. 

14. Кравченко К. М. (директор Миколаївської філії ДУ «Інститут 

охорони ґрунтів України»), Давидчук М. І. (начальник відділу Мико-

лаївської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»), Кравченко О. В. 

(завідувач лабораторії Миколаївської філії ДУ «Інститут охорони 

ґрунтів України»). Вплив помірних доз мінеральних добрив на уро-

жайність сільськогосподарських культур та стан родючості ґрунтів. 
15. Лебедєва Т. Г. (завідувач методичного відділу міської станції 

юних натуралістів м. Миколаїв). Ліси для нащадків. 

16. Малюченко І. О. (старший викладач, кафедра екології та при-

родокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Обґрунтування педагогічних умов впровадження інтерак-

тивного освітнього середовища через навчально-науковий цикл 

дисциплін: «Сталий розвиток як домінуюча стратегія на шляху 

виживання цивілізації: екологічний аспект». 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwie4riZ4cbIAhUF7HIKHfwsC_M&url=http%3A%2F%2Fwww.moippo.mk.ua%2F&usg=AFQjCNFoJ4jLtbAHAnw-slM4v7_QzXPafw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwie4riZ4cbIAhUF7HIKHfwsC_M&url=http%3A%2F%2Fwww.moippo.mk.ua%2F&usg=AFQjCNFoJ4jLtbAHAnw-slM4v7_QzXPafw
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17. Мітрясова О. П. (д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри 

екології та природокористування, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Вища екологічна освіта в Україні: 

умови та перспективи розвитку. 

18. Нєпєін А. Ю. (науковий співробітник наукового відділу, На-

ціональний природний парк «Білобережжя Святослава»), Нєпєіна Г. В. 

(старший викладач, кафедра екології та природокористування, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Червонокнижна 

ентомофауна урочища «Бієнкові плавні» НПП «Білобережжя 

Святослава», аналіз чисельності та розповсюдження. 
19. Овсієнко Я. В. (молодший науковий співробітник, Національ-

ний природний парк «Бузький Гард», с. Мигія). Сучасний стан 

популяції рябчика руського (Fritillaria ruthenica Wikstr) на тери-

торії НПП «Бузький Гард». 

20. Патрушева Л. І. (канд. географ. наук, доцент, кафедра еко-

логії та природокористування, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Проблеми картування об’єктів природно-

заповідного фонду Миколаївської області. 
21. Поляшенко Н. В. (аспірант, кафедра ґрунтознавства та агро-

хімії, Миколаївський національний аграрний університет). Допустимі 

норми ерозії південних та звичайних чорноземів. 

22. Романенко А. В. (старший науковий співробітник РЛП «При-

інгульський»), Куценко С. В. (директор РЛП «Приінгульський»). Про-

блема співіснування об’єктів ПЗФ різних категорій. 
23. Садова Д. Ш. (аспірант, кафедра ґрунтознавства та агрохімії, 

Миколаївський національний аграрний університет). Трансформація 

властивостей схилових ґрунтів під впливом водної ерозії. 

24. Смирнов В. М. (канд. геолог. наук, доцент, кафедра екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Смирнова С. М. (канд. геолог. наук, старший викла-

дач, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлин-

ського). Динаміка зміни показників якості поверхневих вод Мико-

лаївської області. 
25. Стоян О. Ю. (канд. екон. наук, доцент, кафедра екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Роль відновлюваних джерел енергії у вирішенні 

екологічних проблем України. 

26. Троїцький М. О. (завідувач лабораторії Миколаївської філії 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»), Ганцевська Н. А. (завідувач 

лабораторії Миколаївської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів 

України»). Вміст лабільного гумусу в чорноземних ґрунтах Півдня 

України. 
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27. Троїцький М. О. (завідувач лабораторії Миколаївської філії 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»), Дмитрієва Л. А. (провідний 

токсиколог Миколаївської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів Ук-

раїни»), Протченко Н. М. (провідний радіолог Миколаївської філії 

ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»). Мікрорегіональні особли-

вості забруднення агроландшафтів Миколаївської області важ-

кими металами та радіонуклідами. 
28. Туз Р. В. (начальник відділу використання водних ресурсів та 

моніторингу Миколаївського регіонального управління водних ресур-

сів), Войтов Д. В. (заступник начальника відділу використання водних 

ресурсів та моніторингу Миколаївського регіонального управління 

водних ресурсів). Стан водних ресурсів Миколаївської області у 

2015 р. 

29. Шугай В. В. (аспірант, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент, кафедра 

екології та природокористування, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили), Андрєєва Н. Ю. (аспірант, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Пористий фільтру-

вальний матеріал з металевих порошків та спосіб його одержання. 
30. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри здо-

ров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили), Яблонська Т. М. (канд. мед. наук, 

доцент, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили), Дроботун О. С. 

(старший викладач, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Зюзін Д. В. 

(старший викладач, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Захво-

рюваність населення Миколаївської області хворобами перифе-

ричної системи.  

31. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри здо-

ров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили), Яблонська Т. М. (канд. мед. наук, 

доцент, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили), Володка Н. А. 

(старший викладач, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Зюзін Д. В. 

(старший викладач, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Харак-

теристика працеспроможності й інвалідизації хворих артритом.  

32. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри 

здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний 
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університет імені Петра Могили), Яблонська Т. М. (канд. мед. наук, 

доцент, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили), Дроботун О. С. 

(старший викладач, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Зюзін Д. В. 

(старший викладач, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Техно-

логії фізичної реабілітації при захворюваннях периферичної нер-

вової системи.  

33. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри 

здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили), Яблонська Т. М. (канд. мед. наук, 

доцент кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили), Володка Н. А. 

(старший викладач, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Зюзін Д. В. 

(старший викладач, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Особли-

вості фізичної реабілітації при деформуючому артрозі після хірур-

гічного лікування. 

34. Іваненко І. М. Дисфункції кісток тазу як причина захворю-

вань опорно-рухового апарату. Методи м’якої корекції та ліку-

вальної фізкультури в комплексній реабілітації хворих. 
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 Підсекція 

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄВОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЮДИНИ, 

ТЕХНОГЕННА І РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

 

Мета проведення: заслухати доповіді фахівців, науковців у сфері 

якості та безпеки життєвого середовища людини, технологічної і ра-

діаційної безпеки та прийняття рішень з цих питань. 

 

17 листопада 14:00, ауд. 4-206 

 

Керівник підсекції: Томілін Ю. А., д-р біол. наук, професор. 

Секретар підсекції: Боженко А. Л., провідний фахівець кафедри 

якості, стандартизації та техногенно-еколо-

гічної безпеки. 

 

1. Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, професор, кафедра якості, 

стандартизації та техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Томілін Ю. А. (д-р біол. 

наук, професор, кафедра якості, стандартизації та техногенно-еколо-

гічної безпеки, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили), Кльосова А. О. (викладач, кафедра якості, стандартизації та 

техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Показники оцінки радіоекологічної 

якості зрошуваних угідь. 

2. Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, професор, кафедра якості, 

стандартизації та техногенно-екологічної безпеки Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Кльосова А. О. (викла-

дач, кафедра якості, стандартизації та техногенно-екологічної безпеки, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Обґрун-

тування принципів вдосконалення нормативів щодо викидів та 

скидів тритію з АЕС. 

3. Томілін Ю. А. (д-р біол. наук, професор, кафедра якості, стан-

дартизації та техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили), Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, 

професор, кафедра якості, стандартизації та техногенно-екологічної 

безпеки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили), 

Макарова О. В. (старший викладач, кафедра якості, стандартизації та 

техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський державний універси-

тет імені Петра Могили). Спосіб утилізації незахоронених мулів із 

радіоцезієм з одночасним вирішенням екологічної проблеми агре-

сивного середовища шламосховищ. 
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4. Щербак Ю. Г. (канд. техн. наук, доцент, кафедра якості, стан-

дартизації та техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили), Щесюк О. В. (канд. техн. наук, 

доцент, кафедра медичних приладів і систем, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Схемні рішення та режимні 

параметри роботи теплотехнічного обладнання для виготовлення 

сирокопчених та сиров’ялених м’ясних виробів заданої якості. 

5. Томілін Ю. А. (д-р біол. наук, професор, кафедра якості, 

стандартизації та техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Кислинська А. І. (канд. 

с-г. наук, старший викладач, кафедра якості, стандартизації та техногенно-

екологічної безпеки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Забруднення водойм Миколаївської області стіч-

ними водами за мікробіологічними показниками. 

6. Случак О. І. (аспірант, кафедра якості, стандартизації та тех-

ногенно-екологічної безпеки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент, кафедра 

екології та природокористування, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Шляхи поліпшення поверхневих високо-

міцних структур зі змінною зносостійкістю. 

7. Кузьміна Т. О. (д-р техн. наук, професор, кафедра товарознав-

ства, стандартизації та сертифікації, Херсонський національний техніч-

ний університет). Управління ризиком у новій версії стандарту 

ISO 9001. 

8. Чурсіна Л. А. (д-р техн. наук, професор, кафедра товарознавства, 

стандартизації та сертифікації, Херсонський національний технічний 

університет), Тіхосова Г. А. (д-р техн. наук, професор, кафедра товаро-

знавства, стандартизації та сертифікації, Херсонський національний 

технічний університет). Аналіз можливості використання існуючих 

стандартів для оцінки якості льону.  
9. Макарова О. В. (старший викладач, кафедра якості, стандарти-

зації та техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили), Радченко А. М. (д-р техн. наук, 

професор, Миколаївський університет кораблебудування імені адм. 

С. О. Макарова). Актуальні проблеми енергозбереження підприємств 

виробництва будівельних матеріалів.  

10. Нікольчук С. А. (Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова). Методика дослідження впливу сполук, 

що містяться у стічних водах, на поліметричний сигнал. 
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 Підсекція 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Мета проведення: визначення шляхів вирішення актуальних 

проблем соціально-економічного розвитку України. 

 

18 листопада, 14:00, ауд. 2-505 

 

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

завідувач кафедри фінансів і кредиту. 

Секретар підсекції: Філімонова О. Б., старший викладач, 

   кафедра фінансів і кредиту. 

 

1. Верланов Ю. Ю. (канд. екон. наук, професор, завідувач 

кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Нетудихата К. Л. (канд. екон. наук, доцент, 

кафедра фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Regional inequality as the reason for social 

conflict: some evidence from Ukraine. 

2. Євчук Л. А. (д-р екон. наук, в. о. професора (б. в. з.), кафедра 

фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Проблема фінансування бізнесу в умовах кризи. 

3. Філімонова О. Б. (старший викладач, кафедра фінансів і 

кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Кредитні послуги іноземних банків для сільськогосподарських 

підприємств України. 

4. Матушко А. Є. (викладач, кафедра фінансів і кредиту, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Інноваційно-

орієнтований розвиток менеджменту підприємств як конкурентної 

переваги. 

5. Нетудихата К. Л. (канд. екон. наук, доцент, кафедра фінансів 

і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Інститути в національних інноваційних системах. 

6. Полєтаєв О. О. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.), кафедра 

фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Бюджетна децентралізація на місцевому рівні влади. 

7. Белінська С. М. (канд. екон. наук, доцент, кафедра обліку і 

аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Інституціональна теорія бухгалтерського обліку землі. 
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8. Бєлікова В. В. (старший викладач, кафедра обліку і аудиту, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Зміна 

цільового призначення запасів: обліково-правовий аспект. 

9. Великий Ю. В. (д-р екон. наук, професор, кафедра обліку і 

аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. 

10. Верланов О. Ю. (канд. екон. наук, доцент, кафедра обліку і 

аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Стратегічна страхова кооперація в сільському господарстві. 

11. Руденко Н. О. (канд. екон. наук, в. о. доцента (б. в. з.), кафедра 

обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Особливості складання Положення про центри фінан-

сової відповідальності державних ВНЗ. 

12. Кравченко Т. В. (канд. екон. наук, в. о. доцента (б. в. з.), 

кафедра обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Особливості аналізу ефективності впровадження 

інклюзивної освіти. 
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 Підсекція 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Мета проведення: активізація науково-дослідної та інноваційної 

діяльності в контексті розв’язання сучасних проблем розвитку 

суспільства і природи. 

 

16 листопада, 15:30, ауд. 4-212 

 

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

Секретар підсекції: Мельничук Л. С., канд. екон. наук, 

старший викладач. 

 

1. Анисенко О. В. (старший викладач, кафедра економіки під-

приємства та землеустрою, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Концептуальні основи безпечного господарю-

вання на землі. 
2. Горлачук В. В. (д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри 

економіки підприємства та землеустрою, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Механізм управління процесом 

зростання вартості земельного капіталу. 

3. Дзюбак К. М. (здобувач, кафедра економіки підприємства та 

землеустрою, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Перспектива розвитку сільських територій в умовах 

децентралізації влади. 
4. Єнальєв М. М. (викладач, кафедра економіки підприємства та 

землеустрою, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Використання механізму подвійного зваження впорядко-

ваних пар «імовірність – результат» у теорії корисності. 
5. Кузьменко О. Б. (д-р екон. наук, професор, кафедра економіки 

підприємства та землеустрою, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Кузьменко Б. П. (канд. екон. наук, доцент, ка-

федра економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Підвищення конку-

рентоспроможності аграрного виробництва регіонів України у 

світлі євроінтеграційних пріоритетів. 

6. Лазарєва О. В. (канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки 

підприємства та землеустрою, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Державна земельна політика у сфері вико-

ристання земель сільськогосподарського призначення. 
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7. Мельничук Л. С. (канд. екон. наук, старший викладач, кафедра 

економіки підприємства та землеустрою, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Особливості інвестування в 

людський капітал. 
8. Міцкевич Н. В. (канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки 

підприємства та землеустрою, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Міцкевич Д. І. (студент, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Актуальні проблеми сучасної 

системи організації праці. 
9. Семенчук І. М. (канд. екон. наук, доцент, кафедра економіки 

підприємства та землеустрою, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Розвиток відповідального управління земель-

ними ресурсами в контексті «Стратегії реформ 2020». 
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 Підсекція 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

 

Мета проведення: виявлення основних тенденцій соціально-

економічного розвитку України та розробка рекомендацій щодо 

модернізації національних господарств. 

 

13 листопада, 14:00, ауд. 4-110 

 

Керівник підсекції: Фертікова Т. М., канд. екон. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Прядко І. В., аспірант. 

 

1. Іщенко Н. М. (канд. екон. наук, доцент, в. о. декана факуль-

тету економічних наук, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Проблеми державного регулювання транспортної 

інфраструктури України.  

2. Васильєв А. А. (старший викладач, кафедра економічної теорії 

та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Соціальні аспекти зовнішньоторговельної 

безпеки країни. 

3. Комаренко І. С. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.), кафедра 

економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Методичний підхід до прогно-

зування конкурентоздатності підприємств харчової промисловості. 

4. Ляховець О. О. (докторант, канд. екон. наук, доцент, кафедра 

економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Сутність та структура інсти-

туціонального середовища економіки. 

5. Палехова В. А. (доцент, кафедра економічної теорії та між-

народної економіки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Економічна теорія: проблеми назви крізь призму 

ювілею. 

6. Прядко І. В. (аспірант, викладач, кафедра економічної теорії 

та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Інструменти стимулювання інноваційної діяль-

ності промислового сектору регіону. 

7. Фертікова Т. М. (канд. екон. наук, доцент, в. о. завідувача 

кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Розвиток інституту 

економічної конкуренції в Україні. 
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■ СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

 

 

 

 Підсекція 

ПРОФЕСІЙНЕ АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Мета проведення: підвищення професійного рівня викладачів 

щодо методики професійного англомовного викладання на основі 

українського та європейського досвіду. 

 

17 листопада, 10:30, ауд. 4-310 

 

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

Секретар підсекції: Касіянц С. Е., старший викладач. 

 

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

кафедри професійного англомовного навчання, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили), Трошкіна І. А. (здобувач, 

кафедра професійного англомовного навчання, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Розвиток міжнародної 

академічної мобільності в українських університетах: перешкоди.  
2. Хмизова О. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра професійного 

англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Current Trends in English Language Teaching. 

3. Касіянц С. Е. (старший викладач, кафедра професійного 

англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Застосування інтерактивних та контекстно-орієн-

тованих методів навчання на заняттях з іноземної мови як один зі 

шляхів формування самоосвітніх умінь майбутніх економістів. 
4. Дімант Г. С. (старший викладач, кафедра професійного 

англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Case study as a strong engine in developing economic 

thinking. 

5. Красніцька І. В. (викладач, кафедра професійного англомов-

ного навчання, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Пошукова активність студетів як умова організації 

дослідницько-проектної діяльності.  

6. Ніколаєнко Л. С. (канд. філол. наук., в. о. доцента, кафедра 

професійного англомовного навчання, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили). Aксіологічно марковані композитні 
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прикметники/іменники з негативною семантизацією морально-

етичних концептів ЗЛО, ГРІХ у різносистемних мовах.  

7. Постикіна Є. Г. (викладач, кафедра професійного англомов-

ного навчання, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Менторінг у системі професійної підготовки студентів в 

університетів: недоліки. 

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

кафедри професійного англомовного навчання, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили), Присакар М. (студентка 

213 групи, факультет економічних наук, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Peculiarities of having negotiations 

in Asian countries.  
9. Дімант Г. С. (старший викладач, кафедра професійного 

англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Квятковська К. (студентка 213 групи, факультет 

економічних наук, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Arranging business issues in European companies (on the 

example of Austria). 
10. Касіянц С. Е. (старший викладач, кафедра професійного 

англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Драгумірова А. (студентка 213 групи, факультет еко-

номічних наук, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Motivation in Management: Maslow’s Hierarchy of Needs in 

the modern context. 
11. Красніцька І. В. (викладач, кафедра професійного англомов-

ного навчання, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили), Зайцева А. (студентка 413 групи, факультет економічних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Barriers of implementation the motivation model for Ukrainian 

Companies. 
12. Касіянц С. Е. (старший викладач, кафедра професійного 

англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Присакар А. (студентка 413 групи, факультет еконо-

мічних наук, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Challenges of motive transformation at team work in Ukraine 

and Germany. 
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 Підсекція 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА 

 

Мета проведення: дослідження актуальних тенденцій розвитку 

міжнародних відносин та світової політики. 

 

13 листопада, 14:00, ауд. 3-207 

 

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

Секретар підсекції: Звездова О. О., завідувач кабінету, аспірантка. 

 

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

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Міжамериканська система: ґенеза та 

еволюція за біполярної доби. 

2. Вовчук Л. А. (канд. іст. наук, старший викладач, кафедра 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Німецькі консули на 

Півдні України (ХІХ – поч. ХХ ст.) 

3. Габро І. В. (канд. політ. наук, старший викладач, кафедра між-

народних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Особливості прийняття зовнішньо-

політичних рішень у США. 

4. Жолонко Т. В. (канд. політ. наук, старший викладач, кафедра 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). «Кубинська відлига»: 

нормалізація відносин між США та Кубою. 

5. Звездова О. О. (аспірант, кафедра міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Основні підходи до визначення держав де-факто. 

6. Кучеренко А. А. (канд. іст. наук, доцент, докторант, кафедра 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Українське питання в 

Австро-Угорській імперії. 

7. Наконечний В. І. (аспірант, кафедра міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Регіон Центрально-Східної Європи в контексті 

загострення геополітичного протистояння Сходу та Заходу (2000–

2010 рр.). 

8. Погромський В. О. (канд. іст. наук, старший викладач, ка-

федра міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Значення діяльності 
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Н. В. Усманова в дослідженні боротьби з голодом 1921–1923 рр. на 

теренах Радянської Росії. 

9. Тихоненко І. В. (аспірант, кафедра міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Ісламська Республіка Пакистан як «гарнізонна 

держава». 
10. Ткачук А. І. (канд. іст. наук, доцент, Херсонський державний 

аграрний університет). Відображення міжнародної діяльності Б. Хмель-

ницького в польській історіографії. 

11. Хмель А. О. (канд. іст. наук, старший викладач, кафедра 

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Можливості реалізації 

безвізового режиму з Європейським Союзом для України. 
12. Шевчук О. В. (д-р політ. наук, професор, декан факультету 

політичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Російсько-американські відносини на Близькому Сході в 

період сирійської кризи. 
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 Підсекція 

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

Мета проведення: розробити організаційно-педагогічні засади 

вдосконалення підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до 

міжкультурної взаємодії в контексті інтернаціоналізації освіти. 

 

17 листопада, 09:00, ауд. 11-107 

 

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

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

 

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

англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Інтерактивна компетенція викладача іноземної мови як 

складова його професіоналізму. 

2. Малихін О. В. (д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри 

романо-германських мов і перекладу, Національний університет біо-

ресурсів та природокористування України). Формування загально-

культурної компетентності студентів філологічних спеціальностей: 

історико-дидактичний аспект.  

3. Стрельчук Я. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра англійської 

мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Навчання читання та перекладу професійно-орінтованного тексту 

на заняттях з англійської мови у ВНЗ. 

4. Шерстюк Л. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра англійської 

мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Стратегії евалюації навчання студентів-філологів. 

5. Артюхова О. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра іноземних 

мов, Миколаївський національний аграрний університет). Інтерак-

тивна технологія навчання іншомовного спілкування студентів 

нефілологічних спеціальностей. 

6. Біла Т. М. (доцент, кафедра англійської мови, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Information Computers 

Technology in Teaching advantages and disadvantages. 

7. Гриженко Г. Ю. (старший викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Воло-

діння мистецтвом слова – одна з умов досягнення успіху для 

майбутніх політологів та істориків. 

8. Мельник М. В. (старший викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Англо-
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мовна професійно-орієнтована компетенція майбутніх психологів 

у діалогічному мовленні. 
9. Парсяк О. Н. (старший викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Форму-

вання екологічної етики в умовах інтернаціоналізації вищої освіти 

на заняттях англійської мови. 
10. Чуєнко В. Л. (старший викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Форму-

вання екологічної свідомості та екологічної культури студентів-

екологів в освітньому середовищі університету. 
11. Колотій Н. В. (старший викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Міжна-

родна діяльність інституту Конфуція: співпраця з українськими ВНЗ. 
12. Димова І. В. (старший викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Між-

культурний аспект у навчанні професійної англійської мови 

майбуніх фахівців з комп’ютерних технологій. 
13. Пішеніна М. В. (старший викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Організаційно-педагогічні засади роботи курсів турецької мови. 

14. Шеїна О. О. (аспірант, старший викладач, кафедра англійської 

мови, Чорноморський державний університет імені Пертра Могили). 

Теоретичні основи розвитку пізнавальної самостійності студентів 

ВНЗ. 

15. Букач О. Ю. (викладач, кафедра англійської мови, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Застосування мульти-

медійних засобів для оптимізації самостійної роботи студентів у 

процесі навчання англійської мови. 

16. Остафійчук О. Д. (викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Teacher 

professional development. 

17. Рябова Ю. М. (аспірант, кафедра англійської мови, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Структура про-

фесійної діяльності соціальних працівників у багатонаціаналь-

ному середовищі. 
18. Чернюк Т. І. (аспірант, кафедра соціальної роботи, управління 

та педагогіки Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). The main tasks of a foreign language teacher in the process of 

education. 
19. Шмідт В. В. (аспірант-викладач, кафедра англійської мови, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Моде-

лювання хмарно-орієнтованого IOC ВНЗ. 
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 Підсекція 

ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 

 

Мета проведення: оприлюднення новітніх досліджень текстів та 

літературних контекстів, накреслення перспективи аналізу, інтерпре-

тації, оцінювання та навчально-методичної репрезентації твору. 

 

17 листопада, 15:30, ауд. 11–312 

 

Керівник підсекції: Даниленко І. І., д-р філол. наук, професор, 

завідувач кафедри. 

Секретар підсекції: Косарєва Г. С., канд. філол. наук, доцент б. в. з.,  

 

1. Даниленко І. І. (д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри 

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Шевченко як кітч (про 

особливості сприйняття постаті Шевченка в масовій культурі).  
2. Лебединцева Н. М. (канд. філол. наук, доцент, кафедра 

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Поезія «двотисячників» 

у контексті постгуманістичного культурного простору.  
3. Руссова В. М. (канд. філол. наук, доцент, кафедра української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили). Морально-етичні проблеми роману 

Н. Доляк «Заплакана Європа».  
4. Косарєва Г. С. (канд. філол. наук, доцент б. в. з., кафедра 

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Поетична рецепція 

Григорія Сковороди (на матеріалі збірки «Місто Днів» Валерія 

Шевчука). 
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 Підсекція 

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ І МОВОЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Мета проведення: визначити основні тенденції у дослідженні 

слов’янських мов та їхньої історії у світлі сучасних лінгвістичних 

течій. 

 

12 листопада, 15:30, ауд. 11–312 

 

Керівник підсекції: Пономаренко С. С., канд. філол. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Шестопал О. С., викладач. 

 

1. Пономаренко С. С. (канд. філол. наук, доцент, кафедра україн-

ської філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Поняття акцентно-дериваційного 

типу в сучасній українській мові. 

2. Крутоголова О. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра україн-

ської філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Специфіка фразеологічного семіо-

зису (на матеріалі української мови).  

3. Тулузакова О. Г. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.), кафедра 

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Відродження лексики 

української мови.  

4. Цибульська А. М. (старший викладач, кафедра української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили). Граматичні та семантичні помилки у 

мовленні студентів, які вивчають польську мову.  

5. Понкратова В. М. (викладач, кафедра української філології, 

теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Основні завдання, проблеми та перспективи 

лінгвоісторіографії.  

6. Полуектова А. Ю. (викладач, кафедра української філології, 

теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Акцентні відмінності кількісних простих за 

будовою числівників в українському виданні «Граматики» 

М. Смотрицького 1619 року порівняно з російським виданням 1648 р.  

7. Богданова Є. В. (викладач, кафедра української філології, теорії 

та історії літератури, Чорноморський державний університет імені 
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Петра Могили). Історія акцентуації відчислівникових прислівників 

української мови, мотивованих безприйменниковими відмінко-

вими формами.  

8. Шестопал О. С. (викладач, кафедра української філології, теорії 

та історії літератури, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Акцентуація інфінітивів в «Енеїді» І. Котлярев-

ського.  
9. Жигалкіна Ю. М. (викладач, кафедра української філології, 

теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Способи реалізації метафоричного цілого в 

поетичних текстах.  
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 Підсекція 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ, А ТАКОЖ МЕТОДИКИ ЇХ ВИКЛАДАННЯ 

У ВІК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Мета проведення: розгляд, обґрунтування й окреслення актуаль-

них питань дослідження англійської мови та літератури, а також 

методики їх викладання в сучасний вік глобалізації та міжкультурної 

комунікації. 

 

20 листопада, 15:30, ауд. 11-305 

 

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

Секретар підсекції:  Пархоменко Е. О., викладач, зав. кабінетом. 

 

1. Старшова О. О. (канд. філол. наук, доцент, в. о. завідувача 

кафедри англійської філології, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Symbolic Space of Washington Square in Henry 

James’s Novel. 

2. Запорожець Г. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра англій-

ської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Avoiding National Component in Academic Writing. 

3. Зубенко Т. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра англійської 

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили). Learning English through Assessment. 

4. Остапчук Т. П. (канд. філол. наук, доцент, кафедра англій-

ської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Концепт «кордону» в збірці оповідань Ксенії Рихтицької 

«Перетинаючи кордон». 

5. Кисельова К. В. (канд. філол. наук, доцент б. в. з., кафедра 

англійської філології, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Фонетична специфіка заголовків у дитячих мульт-

фільмах.  

6. Диндаренко О. А. (старший викладач, кафедра англійської 

мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

S. Suleri: what is the rhetoric of English India about in R. Kipling’s 

context.  

7. Григор’єва О. В. (старший викладач, кафедра англійської фі-

лології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Диференціація навчання за особливостями сприйняття студентів 

філологічних спеціальностей. 
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8. Куліш О. Ю. (старший викладач, кафедра англійської філо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

English as Lingua Franca: Teaching Pronunciation. 

9. Рибачук О. Л. (старший викладач, кафедра англійської філо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Newspaper Texts in Teaching ESL Students. 

10. Солодаєва Т. О. (старший викладач, кафедра англійської філо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Creative Writing is a Metaphor of Music. 

11. Сосніна Т. В. (старший викладач, кафедра англійської філо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Шляхи відтворення фонетичних та граматичних особливостей 

мови «Newspeak» у перекладах. 

12. Кот С. Ю. (в. о. старшого викладача, кафедра англійської 

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили). Локус дому у романі Л. Елдріг «The Round House». 

13. Галла А. О. (викладач, кафедра англійської філології, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Феномен 

«стратегії навчання» у фаховій підготовці студентів філологічних 

спеціальностей. 

14. Саламатіна Я. О. (викладач, кафедра англійської філології, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Способи 

дослідження мовної особистості: лексичний аспект. 

15. Пархоменко Е. О. (викладач, завідувач кабінету кафедри 

англійської філології, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Поєднання рис класичної антиутопії та масової 

літератури на прикладі роману-трилогії Лорен Олівер «Деліріум».  
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 Підсекція 

НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Мета проведення: розглянути, обґрунтувати і окреслити актуальні 

питання дослідження німецької мови, а також розглянути комплекс 

питань, пов’язаних із новими підходами до навчання німецькомовної 

мовленнєвої діяльності студентів вищих мовних та немовних закладів 

освіти. 

 

17 листопада, 15:30, ауд. 11-205 

 

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

Секретар підсекції: Верещако М. С., викладач. 

 

1. Кіршова О. В. (канд. пед. наук, доцент, кафедра романо-гер-

манської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Система професійно-методичної підготовки майбутнього 

вчителя до навчання німецької мови учнів профільної школи.  

2. Павлюк Х. Б. (канд. філол. наук, доцент, кафедра романо-

германської філології, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Literaturuntersuchung an der Hochschule.  

3. Нездайміна М. М. (старший викладач, кафедра романо-гер-

манської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Fehlerkorrektur im Deutschunterricht.  

4. Вакуленко Т. І. (канд. пед. наук, доцент, кафедра романо-гер-

манської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Система вправ для розвитку навичок фонематичного 

слуху у студентів-германістів.  

5. Верещако М. С. (викладач, кафедра романо-германської філо-

логії, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Навчально-пізнавальні стратегії студентів нефілологічних спеціаль-

ностей. 

6. Чернявська О. К. (викладач, кафедра романо-германської 

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили). Когнітивний підхід до формування лексичної компетенції у 

студентів нефілологічних факультетів.  

7. Лисейко Л. В. (канд. філол. наук, доцент, кафедра романо-

германської філології, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Нормування німецького синтаксису періоду Се-

редньовіччя. 
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8. Єнальєва О. А. (аспірант, викладач-асистент, кафедра романо-

германської філології, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Художні стратегії та форми відтворення психо-

логізму в німецьких психологічних романах для дітей першої 

половини 90-х років ХХ ст. (на прикладах творів К. Бойє). 

9. Майєр К. О. (аспірант, викладач-асистент, кафедра романо-

германської філології, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Варіативність німецької мови.  

10. Максимчук С. М. (старший викладач, кафедра романо-герман-

ської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Digitale Medien im Deutschunterricht. 

11. Красівська А. М. (викладач, кафедра романо-германської фі-

лології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Конструкції зі значенням ірреальної умови в сучасній німецькій 

мові: структура, семантика, прагматика.  
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 Підсекція 
РОМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 

 
Мета проведення: розглянути стан та актуальні проблеми розу-

міння сучасної європейської ментальності, зокрема ментальності роман-
ського світу, на мовах якого виходить третина інформації Європи, 
участь України в європейському житті, висвітлити основні процеси, 
які відбуваються в романському світі сьогодення, розвиток теоретич-
них знань у галузі філології і комунікативної лінгвістики та опрацю-
вати нові і традиційні підходи та технології викладання. 

 
17 листопада, 15:30, ауд. 11-304 

 
Керівник підсекції: Каірова Т. С., канд. філол. наук, доцент. 
Секретар підсекції: Мозолевська А. С., канд. філол. наук, 
 старший викладач. 

 
1. Мозолевська А. С. (канд. філол. наук, старший викладач, ка-

федра романо-германської філології, Чорноморський державний уні-
верситет імені Петра Могили). Прагматичний підхід до аналізу 
франкомовного медіадискурсу.  

2. Пітерова Н. А. (старший викладач, кафедра романо-герман-
ської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили). Мета і метод.  

3. Попова Л. Г. (старший викладач, кафедра романо-германської 
філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 
Використання літературних творів у викладанні латинської мови.  

4. Каірова Т. С. (канд. філол. наук, доцент, кафедра романо-
германської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили). Вольтер у культурному просторі Росії XVIII століття.  

5. Петренко О. М. (канд. мистецтвознавства, доцент, кафедра 
музичного мистецтва, Миколаївський державний університет імені 
В. О. Сухомлинського). Французький компонент в творчості 

П. І. Чайковського.  
6. Стодолінський Д. І. (старший викладач, кафедра романо-гер-

манської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили). Відеоуроки з іспанської мови як засіб занурення в мовне 

середовище. 
7. Ползікова Т. І. (старший викладач, кафедра романо-герман-

ської філології, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили). Використання рідної мови на різних етапах вивчення 

іноземної мови (французької).  
8. Завірюха Ю. П. (викладач англійської та французької мов 

Миколаївського будівельного коледжу). Міфи в романістиці. 
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 Підсекція 
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ І СТИЛІСТИЦІ (НІМЕЦЬКА МОВА) 

 

Мета проведення підсекції: поєднання різнобічних тематик і 

проблематик доповідей до науково-евристичної єдності: «Переклад і 

стилістика як споріднені категорії».  

 

16 листопада, 15:30, ауд. 11-114 

 

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

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

 старший викладач. 

 

1. Воєхевич А. І. (старший викладач, кафедра теорії та практики 

перекладу з німецької мови, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Складнощі перекладу фразеологізмів, які 

містять порівняння. 
2. Волинщикова Н. І. (викладач, кафедра теорії та практики 

перекладу з німецької мови, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Проблеми перекладу науково-технічних 

термінів у сучасній німецькій мові. 
3. Ворона Т. О. (викладач, кафедра теорії та практики перекладу 

з німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Визначення концепту «Гендерність». Відтворення кон-

цепту «Гендерність» при перекладі. 
4. Гончаренко Л. О. (канд. філол. наук, доцент, кафедра теорії та 

практики перекладу з німецької мови, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили). Способи передачі різних відтінків 

модальності в перекладі. 
5. Греков В. О. (викладач, кафедра теорії та практики перекладу 

з німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Modern Interpreter Training Techniques: Ethnical Aspect. 

6. Корягіна А. Ю. (викладач, кафедра теорії та практики пере-

кладу з німецької мови, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Питання відбору інформантів для експериментально-

фонетичного дослідження. 
7. Лакутіна Н. О. (викладач, кафедра теорії та практики пере-

кладу з німецької мови, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Сучасне викладання перекладу з французької мови. 

8. Мелінчук Н. В. (викладач, кафедра теорії та практики пере-

кладу з німецької мови, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Сходознавство в Німецьких університетах. 
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9. Міхільов О. Д. (д-р філол. наук, професор, кафедра теорії та 

практики перекладу з німецької мови Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Парадоксы переводческой концеп-

ции Х. Ортеги-и-Гассета в свете современных реалий. 
10. Мукатаєва Я. В. (канд. філол. наук, доцент, кафедра теорії та 

практики перекладу з німецької мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Лексичний рівень стилістики 

балади Й. В. Гете «Вільшаний король» та його відтворення в 

українському перекладі. 
11. Муратова В. Ф. (канд. філол. наук, старший викладач, кафедра 

теорії та практики перекладу з німецької мови, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Специфіка офіційно-

ділового стилю та проблеми його перекладу. 
12. Науменко А. А. (старший викладач, кафедра теорії та практики 

перекладу з німецької мови, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Феномен перекладу (за Х. Ортегою-і-Гас-

сетом). 
13. Науменко А. М. (д-р філол. наук, професор, зав. каф. теорії та 

практики перекладу з німецької мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Орфографія запозичень власних 

імен в Україні. 
14. Ніколащенко Ю. А. (викладач, кафедра теорії та практики 

перекладу з німецької мови, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Поняття перекладацької еквівалентності. 
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 Підсекція 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ І СТИЛІСТИЦІ (АНГЛІЙСЬКА МОВА) 

 

Мета проведення підсекції: поєднання різнобічних тематик і про-

блематик доповідей до науково-евристичної єдності: «Переклад і сти-

лістика як споріднені категорії».  

 

17 листопада, 15:30, ауд. 11-114 

 

Керівник підсекції: Стеванович Р. І., канд. філол. наук, професор. 

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

 

1. Buzhykov R. P. (канд. пед. наук, доцент б.в.з, кафедра теорії та 

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Internet technologies in high school 

training.  
2. Buzhykova R. I. (канд. пед. наук, доцент б. в. з., кафедра теорії 

та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Media competence in the translators’ 

professional training.  
3. Головньова-Коппа О. О. (викладач, кафедра теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Відображення в дискурсі ділового спілку-

вання характерних рис ділового мовлення. 
4. Дейснер Є. В. (викладач, кафедра теорії та практики перекладу 

з англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Особливості перекладу англомовних музичних термінів. 

5. Єлісєєва С. В. (старший викладач, кафедра теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Використання корпусної лінгвістики в пере-

кладі. 
6. Козлова К. О. (викладач, кафедра теорії та практики перекладу 

з англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Тенденції формування канадського роману про митця 

к. ХІХ – друга пол. ХХ ст. 

7. Кравцова О. А. (канд. іст. наук, старший викладач, кафедра 

теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Scopos теорія чи статус-

ність тексту-оригіналу та тексту-перекладу. 
8. Кузенко Г. М. (докторант, канд. філол. наук, доцент, кафедра 

теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський 
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державний університет імені Петра Могили). Формування мовної 

особистості майбутнього перекладача. 

9. Луньова О. В. (викладач, кафедра теорії та практики перекладу 

з англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Стратегічне планування промови Тоні Блера на конфе-

ренції «Іслам та мусульмани в сучасному світі». 
10. Любенко О. В. (викладач, кафедра теорії та практики пере- 

кладу з англійської мови, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Індивідуальний стиль автора та осоливості його 

відтворення у перекладі. 
11. Лютянська Н. І. (аспірант, кафедра теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Способи перекладу лінгвокультурних лакун в 

англомовному мас-медійному дискурсі. 
12. Медведєва А. А. (викладач, кафедра теорії та практики пере-

кладу з англійської мови, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Щодо проблеми тлумачення перекладознавчих 

термінів. 
13. Науменко О. В. (викладач, кафедра теорії та практики пере-

кладу з англійської мови, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Інтонація у поетичних творах різноспоріднених мов.  

14. Стеванович Р. І. (канд. філол. наук, доцент, кафедра теорії та 

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Терминологическое выражение 

эвристических уровней познавательной деятельности в русском и 

английском языках. 
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■ СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

 

 Підсекція 

МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

Мета проведення: створення сприятливих умов для об’єднання та 

реалізації творчих здібностей науковців різних поколінь, залучення їх 

до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у вирішенні 

сучасних проблем процесу підтримки прийняття рішень. 

 

19 листопада, 15:30, ауд. 2-407 

 

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

 Атаманюк І. П., д-р техн. наук, професор. 

Секретар підсекції: Сіденко Є. В., канд. техн. наук, 

 старший викладач. 

 

1. Атаманюк І. П. (канд. техн. наук, доцент, доцент кафедра 

ВПМ МНАУ). Застосування алгоритму екстраполяції випадкових 

послідовностей для прогнозування споживання електроенергії.  

2. Бурлаченко І. С. (викладач, кафедра ІТіПС, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Особливості застосування 

мультиагентних систем у задачах аналізу відеопотоку. 

3. Герасін О. С. (аспірант, кафедра КСУ, Національний універ-

ситет кораблебудування імені адм. С. О. Макарова), Козлов О. В. 

(канд. техн. наук, старший викладач, кафедра КСУ, Національний універ-

ситет кораблебудування імені адм. С. О. Макарова), Запорожець Ю. М. 

(канд. техн. наук, доцент, с. н. с., Інститут відновлювальної енергетики 

НАН України). Система автоматичного керування очисним мобіль-

ним роботом гусеничного типу на базі постійних магнітів. 

4. Давиденко Є. О. (старший викладач, кафедра ІІС, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Вибір варіанту 

вдосконалення програмного забезпечення з використанням елемен-

тів SWOT-аналізу та методу медіан рангів. 

5. Дворецька С. В. (викладач, кафедра ІІС, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Порівняльний аналіз АВС-

ХУZ матриць різних факторів на базі ієрархічних даних. 

6. Дворецький М. Л. (старший викладач, кафедра ІІС, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Використання 
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зворотнього зв’язку у системах управління знаннями для опти-

мізації пошуку та підвищення ефективності системи. 

7. Донченко М. В. (канд. техн. наук, доцент, доцент, кафедра ІІС, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Про-

блема та її розв’язання. 

8. Кобилінський І. А. (аспірант, кафедра ІТіПС, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Особливості реалізації 

програмного фреймворку для вирішення задач багатоцільового 

прийняття рішень та аналізу ризиків. 

9. Кобилінський І. А. (аспірант, кафедра ІТіПС, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Особливості оцінювання 

ризиків на основі нечітких моделей. 

10. Козлов О. В. (канд. техн. наук, старший викладач, кафедра 

КСУ, Національний університет кораблебудування імені адм. С. О. Ма-

карова), Дібрівна М. І. (магістрант, кафедра КСУ, Національний уні-

верситет кораблебудування імені адм. С. О. Макарова). Оптимізація 

нечітких контролерів у системах керування складними техніч-

ними об’єктами. 

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

кафедра ІІС, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили), Козлов О. В. (канд. техн. наук, старший викладач, кафедра КСУ, 

Національний університет кораблебудування імені адм. С. О. Мака-

рова), Топалов А. М. (аспірант, кафедра КСУ, Національний універ-

ситет кораблебудування імені адм. С. О. Макарова). Підвищення 

точності вимірювання рівня та об’єму рідини в баластних танках 

плавучого доку. 

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

кафедра ІІС, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили), Кондратенко Г. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра ІІС, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Сіден-

ко Є. В. (канд. техн. наук, старший викладач, кафедра ІІС, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Система 

підтримки прийняття рішень на нечіткій логіці для вибору моделі 

кооперації університетів та ІТ-компаній. 

13. Коробко О. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра КСУ, Націо-

нальний університет кораблебудування імені адм. С. О. Макарова), 

Гелюс М. Ю. (магістрант, кафедра КСУ, Національний університет 

кораблебудування імені адм. С. О. Макарова). Розробка системи 

управління гарячим теплообмінником термоакустичного двигуна. 

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

кафедра ІІС, Чорноморський державний університет імені Петра 
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Могили). Підвищення ефективності прийняття рішень для моделі 

управління запасами в умовах невизначеності. 

15. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), кафедра 

ІТіПС, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Використання бібліотеки boost для мережевого програмування. 

16. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), кафедра 

ІТіПС, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Комп’ютерне моделювання динаміки прямокутних ортотропних 

пластин змінної в двох напрямках товщини. 
17. Швед А. В. (канд. техн. наук, старший викладач, кафедра ІІС, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Дослі-

дження впливу структури експертних свідоцтв на ступінь кон-

флікту між ними. 
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 Підсекція 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

Мета проведення: обмін досвіду та визначення перспективних 

напрямів дослідження в галузі розроблення елементів та систем 

комп’ютерної інженерії. 

 

17 листопада, 14:00, ауд. 509-ІІ 

 

Керівник підсекції: Мусієнко М. П., д-р техн. наук, професор. 

Секретар підсекції: Корецька О. О., аспірант. 

 

1. Бєлозьоров Ж. О. (викладач, кафедра ІТіПС, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Методи виявлення та 

відображення на мапах рухомих об’єктів за даними мобільної 

гетерогенної мережі у системах ведення бою. 

2. Бурлаченко І. С. (старший викладач, кафедра ІТіПС, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили), Денісов О. О. 

(здобувач, кафедра ІТіПС, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Журавська І. М. (канд. техн. наук, докторант 

кафедра ІТіПС, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Вибір апаратної платформи для проектування та рекон-

фігурації рухомих об’єктів моніторингових мереж. 

3. Корецька О. О. (аспірант, кафедра ІІС, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Дослідження та побудова 

СППР для обробки, аналізу та зберігання даних для керування 

рухомою моніторинговою мережею. 

4. Ликов Р. С. (магістрант, кафедра ІІС, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Дослідження та побудова 

СППР для обробки, аналізу та зберігання даних для керування 

рухомою моніторинговою мережею. 

5. Шуляков Д. О. (магістрант, кафедра ІІС, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Дослідження та побудова 

СППР для обробки, аналізу та зберігання даних для керування 

рухомою моніторинговою мережею. 
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 Підсекція 

АСУ, CASE-ЗАСОБИ ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ 

 

Мета проведення: створення сприятливих умов для об’єднання та 

реалізації творчих здібностей науковців різних поколінь, залучення їх 

до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у вирішенні 

сучасних проблем в АСУ, CASE-засобах та програмній інженерії. 

 

20 листопада, 15:30, ауд. 2-407 

 

Кервники підсекції: Фісун М. Т., д-р техн. наук, професор; 

 Кулаковська І. В., канд. фіз.-мат. наук, 

 старший викладач. 

Секретар підсекції: Горбань Г. В., викладач. 

 

1. Боровльова С. Ю. (старший викладач, кафедра ІІС, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Framework QT. 

2. Боровльова С. Ю. (старший викладач, кафедра ІІС, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Хмарні обчис-

лення. VISUAL STUDIO – інструмент розробки додатків для 

MICROSOFT AZURE. 

3. Горбань Г. В. (викладач, кафедра ІІС, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Пошук можливих асоціа-

тивних правил у багатомірних даних за допомогою генерації їх 

шаблонів. 

4. Горшеньова К. Ю. (аспірант, кафедра ІІС, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Кравець І. О. (канд. техн. 

наук, доцент, кафедра ІІС, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Розробка динамічних моделей вітряних 

електростанцій системою моделювання GPSS. 

5. Журавська І. М. (канд. техн. наук, доцент, кафедра ІТіПС, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Полі-

щук Д. В. (студент, кафедра ІІС, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Аналіз загроз у публічних бездротових 

мережах та засобів захисту користувацьких даних. 

6. Журавська І. М. (канд. техн. наук, доцент, кафедра ІТіПС, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Собко Д. А. 

(студент, кафедра ІІС, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Салтан Б. А. (студент, кафедра ІІС, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Аналіз захищеності  

WI-FI та механізми розбудови безпечної мережі. 
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7. Кулаковська І. В. (канд. фіз.-мат. наук, старший викладач, 

кафедра ІІС, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили). Використання інформаційних технологій підтримки прий-

няття рішень для моделі управління запасами в умовах неви-

значеності. 

8. Солобуто Л. В. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.), кафедра ІІС, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Інфор-

маційне забезпечення процесу тестування. 

9. Старченко В. В. (старший викладач, кафедра ІТіПС, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Функціо-

нальний підхід при паралельному програмуванні на мові Java. 

10. Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри ІІС, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили), Гор-

шеньова К. Ю. (аспірант, кафедра ІІС, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили). Схема генерації сценаріїв з викорис-

танням предметно-орієнтованих  мов моделювання. 
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 Підсекція 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ 

В ПРОБЛЕМАХ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

Мета проведення: активізація наукової діяльності викладачів, які 

застосовують математичні моделі у своїх дослідженнях. Передбачається, 

що до наукової роботи буде залучено найбільш підготовлені студенти. 

Важливим є міжкафедральний обмін новими науковими результатами. 

 

13 листопада, 15:30, ауд. 2-403 

 

Керівник підсекції: Хомченко А. Н., д-р фіз.-мат. наук, професор. 

Секретар підсекції: Воробйова А. І., канд. фіз.-мат. наук, доцент. 

 

1. Хомченко А. Н. (д-р. фіз.-мат. наук, професор, кафедра при-

кладної та вищої математики, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили). Нематричний метод конструювання поліно-

мів Кунса 5-го порядку. 

2. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра при-

кладної та вищої математики, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Савицька В. П. (студентка 3 курсу спеціальності 

«Системний аналіз», Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Точні розв’язки рівняння нестаціонарної фільтрації. 

3. Braginets O. (Department of Applied and Further Mathematics 

Faculty of Computer Studies). Group Analysis if Generalized Fifth-

Order Korteweg-de Vries Equations with Time-Dependet Coefficients. 
4. Літвінчук С. Б. (канд. пед. наук, доцент, кафедра прикладної 

та вищої математики, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Педагогічні засади формування технічного 

мислення студентів у вищих навчальних закладах. 

5. Варшамов А. В. (старший викладач, кафедра прикладної та 

вищої математики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Дослідження теплового стану елементів судна. 

6. Самойленко Є. Є. (викладач математики, Миколаївський му-

ніципальний колегіум імені В. Д. Чайки). Про * – зображення деяких 

сімей ортопроекторів. 

7. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра при-

кладної та вищої математики, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Брагінець О. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент 

(б. в. з.), кафедра прикладної та вищої математики, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Застосування матема-

тичного пакету Maple для інтегрування диференціальних рівнянь 
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із частинними похідними на прикладі відшукання симетрій та 

точних розв’язків рівняння ейконалу. 

8. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра при-

кладної та вищої математики, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Майборода О. В. (канд. екон. наук, доцент, 

Національний університет кораблебудування імені адм. С. О. Мака-

рова), Петков І. В., (старший викладач, Національний університет 

кораблебудування імені адм. С. О. Макарова), Брагінець О. В. (канд. 

фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), кафедра прикладної та вищої матема-

тики, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Відкриті студентські математичні олімпіади в умовах співпраці 

університетів як фактор формування наукового світогляду 

студентів. 

9. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра при-

кладної та вищої математики, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Майборода В. А. (вчитель вищої категорії, 

Миколаївський муніципальний колегіум імені В. Д. Чайки). Задачі 

відбіркового та фінального етапів XVIII Всеукраїнського турніру 

юних математиків імені професора Ядренко М. Й. 
10. Майборода О. В. (канд. екон. наук, доцент, Національний 

університет кораблебудування імені адм. С. О. Макарова), Майборо-

да В. А. (вчитель вищої категорії, Миколаївський муніципальний 

колегіум імені В. Д. Чайки). Новій підхід до побудови точки Нагеля. 

11. Petkov I. V. (Admiral Makarov National University of Ship-

building, Nikolaev, Ukraine). On the dirichlet problem for the beltrami 

equations. 
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 Підсекція 

МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ 

 

Мета проведення: огляд та оцінка досягнень наукової роботи 

викладачів, аспірантів та студентів кафедри. 

 

18 листопада, 9:00, ауд. 4-104 

 

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

Секретар підсекції: Яремчук О. М., старший викладач, 

 кафедра медичних приладів та систем. 

 

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

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Дворник О. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, 

кафедра медичних приладів та систем, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Моделювання гідравлічного удару 

для потоку крові в аорті людини. 

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

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Шиян І. О. (аспірант, кафедра медичних при-

ладів і систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Елементи інтерфейсу науково-дослідного WEB-ресурсу 

PhysioNet та імпорт даних у систему комп’ютерної математики 

Maple 17. 

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

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Козуб С. В. (магістрант 671м групи, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Математична 

модель оптимального турне в межах райцентрів Миколаївської 

області. 

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

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Наградський М. М., (магістрант 671м групи, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Прин-

ципи фільтрації та знешумлення 1D-медичних сигналів у частот-

ному діапазоні. 

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

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Сокол І. М., (магістрант 671м групи, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Генерація та 

взаємодія КдВ солітонів. 
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6. Чуйко Г.П. (д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри 

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Ковальчук А. Ю. (магістрант 671м групи, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Модель 

гідравлічного удару під час закриття аортальних клапанів. 

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

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Міщеня П. І. (магістрант 671м групи, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Модель між-

народної торгівлі медичними препаратами між Україною і Євро-

пейським Союзом.  

8. Трунов О. М. (канд. техн. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Експерементальне дослідження впливу ЕМО на 

властивості м’язів. 

9. Прищепов О. Ф. (канд. техн. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Досвід експлуатації маршрутного комп’ютера  

Multitronics TC-750.  

10. Бойко А. П. (канд. техн. наук, доцент, кафедра будівництва та 

архітектури, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили). Тривімірне моделювання при вивченні інженерної графіки 

студентами технічних спеціальностей. 

11. Боженко А. Л. (провідний фахівець, кафедра якості, стандар-

тизації та техногенно-екологічної безпеки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили), Зюляєв Д. Д. (аспірант, кафедра 

медичних приладів і систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Кубов В. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра 

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили), Павленко А. А. (магістр приладобудування). 

Температурний режим сонячних фотоелектричних батарей з ура-

хуванням стану зовнішнього середовища та електричного наван-

таження. 

12.  Кубов В. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Лисенко К. Ю. (студент 671с групи, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили), Саченко П. П. (старший 

викладач, кафедра прикладної та вищої математики, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Оптимізація кінема-

тичної схеми засобу пересування сходами для осіб з обмеженнями 

до вільного руху. 
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13. Кубов В. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Полєнок О. А. (магістрант 671м групи, Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Огляд досліджень 

з динаміки рухів у задачах спортивної медицини. 

11. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Міщеня П. І. (магістрант 671м групи, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Моніторинг концентра-

ції вуглекислого газу у видихуваному повітрі. 

12. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Димитров Ю. Ю. (магістрант 671м групи, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Обробка 

мовних сигналів для потреб осіб з обмеженими можливостями. 

13. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Сільвейстров О. В. (студент 371 групи Чорномор-

ський державний університет імені Петра Могили). Техничні засоби 

врегулювання приватного пасажирського транспорту. 

14. Щесюк О. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Бєліков О. Є. (викладач, кафедра медичних приладів 

та систем, Чорноморський державний університет імені Петра Мо-

гили), Плохенко М. В. (магістрант 671м групи, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Блок керування для 

автоматизації процесу фотодинамічної терапії.  

15. Щесюк О. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Мальцев С. І. (студент 471 групи, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Пристрій збору та пе-

редачі інформації з використанням мережі Ethernet для медичних 

закладів. 

16. Щесюк О. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили), Лісков Д. А. (студент 471 групи, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Пристрій дистанційного 

виміру аналогових медичних сигналів із використанням мережі 

Ethernet. 

17. Яремчук О. М. (старший викладач, кафедра медичних при-

ладів та систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили), Коваль М. С. (магістрант 571 групи, Чорноморський 
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державний університет імені Петра Могили). Газоаналізатор транс-

портних викидів. 

18. Яремчук О. М. (старший викладач, кафедра медичних при-

ладів та систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили), Процак М. М. (магістрант 571 групи, Чорноморський дер-

жавний університет імені Петра Могили). Прилад трьохосьового 

переміщення діагностичного датчика. 

19. Жук І. Ю. (старший викладач, кафедра медичних приладів та 

систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили), 

Долженко А. В. (студент 471 групи, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили), Долженко О. В. (студент 471 групи, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Сте-

тоскоп з мікроконтролерним керуванням. 

20. Бєліков О. Є. (викладач, кафедра медичних приладів та сис-

тем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили), 

Аулова К. С. (студент 471 групи, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Спосіб автоматизації гістероскопа. 
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■ СЕКЦІЯ: ПРАВО 

 

 

 

 Підсекція 

ГАЛУЗЕВІ ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 

Мета проведення: визначити актуальні питання юридичної науки 

та запропонувати оптимальні шляхи вирішення проблем правового 

регулювання. 

 

17 листопада, 15:30, ауд. 2-101 

 

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

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

 

1. Блага А. Б. (д-р юрид. наук, професор (б. в. з.), кафедра ци-

вільного та кримінального права і процесу, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Криміналістичні особливості 

особи сімейного провадження.  
2. Валецька О. В. (канд. юрид. наук, доцент, кафедра історії та 

теорії держави і права, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Міжнародні стандарти незалежності юридичної 

професії. 

3. Горох О. П. (канд. юрид. наук, доцент, кафедра галузевих пра-

вових наук Національного університету «Києво-Могилянська акаде-

мія»). Проблеми конкуренції норм при звільненні від відбування 

покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

6 років. 

4. Грицаєнко Л. Р. (д-р юрид. наук, професор б. в. з., кафедра 

конституційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили). Заходи протидії коруп-

ції у роботі правоохоронних органів. 

5. Климович В. О. (юрисконсульт Миколаївської філії КРРТ). До 

питання про поняття страхової діяльності. 

6. Климович А. В. (юрисконсульт Центральної міської бібліо-

теки імені М. Л. Кропивницького). Шляхи удосконалення виборчої 

системи України. 

7. Ковалевська О. П. (канд. юрид. наук, д-р наук з держ. упр., 

доцент, кафедра конституційного та адміністративного права і 

процесу, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Державна політика і менеджмент: світовий досвід та Україна. 
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8. Коваль А. А. (канд. юрид. наук, доцент, б. в. з., завідувач 

кафедри конституційного та адміністративного права і процесу, Чор-

номорський державний університет імені Петра Могили). Негласні 

засоби розслідування у зарубіжних країнах. 

9. Колодочка О. Є. (завідувач кабінету, кафедра конституційного 

та адміністративного права і процесу, Чорноморський державний уні-

верситет імені Петра Могили). Роль держави у сфері протидії по-

ширенню епідемії ВІЛ/СНіД в Україні. 

10. Коновалов В. В. (старший викладач, кафедра історії та теорії 

держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Криміналістичні експертизи як один із шляхів пізнання 

об’єктивної істини в кримінальному судочинстві. 

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

та кримінального права і процесу, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Істотні умови договору про надання 

телекомунікаційних послуг. 
12. Мельник П. В. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедра 

кримінального права і процесу, Івано-Франківський університет права 

імені Короля Данила Галицького). Особливості предмету злочину, 

передбаченого ст. 245 КК України. 

13. Міщенко М. В. (приватний нотаріус, старший викладач, 

кафедра історії та теорії держави і права, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Згода та дозвіл органів опіки та 

піклування на вчинення правочинів малолітніми та неповноліт-

німи особами. 

14. Панченко С. С. (старший викладач, кафедра історії та теорії 

держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Система захисту прав людини в Європейському Союзі. 

15. Острогляд О. В. (канд. юрид. наук, доцент, проректор з нау-

кової роботи, Івано-Франківський університет права імені Короля 

Данила Галицького). Принцип рівності громадян перед криміналь-

ним законом та індивідуалізація кримінальної відповідальності: 

проблемні аспекти співвідношення. 

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

культету, Чорноморський державний університет імені Петра Моги-

ли). Особливості реалізації права на управління учасниками ТОВ.  

17. Тунтула О. С. (канд. юрид. наук, доцент, кафедра цивільного 

та кримінального права і процесу, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Поняття та класифікація речових дже-

рел доказів у кримінальному провадженні. 

18. Чернетченко В. В. (канд. юрид. наук, доцент, кафедра право-

знавства, Навчально-науковий інститут історії, політології та права 
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Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлин-

ського). Децентралізація в освітній сфері: проблеми та шляхи 

вирішення.  

19. Чернетченко О. М. (канд. юрид. наук, старший викладач, ка-

федра конституційного та адміністративного права і процесу, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Перспективи 

реформування місцевого самоврядування (на прикладі м. Мико-

лаїв).  

20. Шаповалова О. І. (канд. юрид. наук, доцент, кафедра цивіль-

ного та кримінального права і процесу, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Окремі аспекти відмежування 

договірних та недоговірних відносин. 

21. Шведова Г. Л. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедра 

цивільного та кримінального права і процесу, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Кримінальна відповідальність 

за корупцію в Україні: питання вдосконалення.  

22. Яновицька А. В. (викладач, кафедра господарсько-правових 

дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ). Уні-

фікація правового регулювання міжнародного перевезення ванта-

жів автомобільним транспортом.  

23. Яновицька Г. Б. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедра 

цивільно-правових дисциплін, Львівський державний університет внут-

рішніх справ). Організація і технологія інспектування суб’єктів гос-

подарювання у сфері захисту прав споживачів.  
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 Підсекція 

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНЕ 

ПРАВОЗНАВСТВО 

 

Мета проведення: надати можливість викладачам, докторантам, 

аспірантам та науковій громадськості презентувати результати право-

вих досліджень 

 

18 листопада, 15:30, ауд. 2-101 

 

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

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

 аспірантка. 

 

1. Василенко О. В. (завідувач кабінету, кафедра історії та теорії 

держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Зміни в системі центральних і місцевих органів влади в 

період становлення української державності 1917–1920 рр. 

2. Єпур М. В. (канд. юрид. наук, доцент, кафедра правознавства 

ВМУРоЛ «Україна»). Еволюція мети покарання в українському 

праві Х–ХІХ ст. 

3. Ковальова С. Г. (канд. юрид. наук, доцент, кафедра історії та 

теорії держави і права, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили). Правовий статус викладачів середньовічних уні-

верситетів. 

4. Лісна І. С. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 

історії та теорії держави і права, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили), Михайлів Т. Є. (студент V курсу юридич-

ного факультету, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Конституція УНР 1918 р. про органи державної влади і 

управління України: історичний досвід і сучасність. 

5. Патлачук О. В. (аспірант, кафедра теорії та історії держави і 

права, Міжнародний гуманітарний університет). Ознаки злочину за 

литовсько-руським правом. 

6. Розуменко І. (викладач, кафедра історії держави і права, 

Національний університет «Одеська юридична академія»). Купча 

кріпость: правова природа. 

7. Фоміна М. А. (аспірантка, кафедра історії та теорії держави і 

права, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Право на суд: суспільство тоталітарне vs суспільство демокра-

тичне. 
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■ СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

 Підсекція 

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ КУРСУ 

УРЯДУ НА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Мета проведення: дослідження аспектів реформування публічного 

управління в умовах децентралізації влади в Україні. 

 

17 листопада, 12:00, ауд. 10П-302 

 

Керівник підсекції:  Ємельянов В. М., д-р наук з держ. упр.,  

 професор. 

Секретар підсекції:  Штирьов О. М., канд. наук з держ. упр.,  

 доцент. 

 

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

наукової роботи, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили). Політична корупція як негативний фактор впливу на 

державно-суспільні відносини. 
2. Ємельянов В. М. (д-р з держ. упр., професор, кафедра 

місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналі-

тики, Інститут державного управління, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Управління людським ресурсами 

на державній службі: нові підходи та технології. 
3. Багмет М. О. (д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри 

державної політики та менеджменту, Інститут державного управління, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Пред-

ставлення євроінтеграційних проектів на V Конгресі ініціатив 

Східної Європи (м. Люблін, Польща, 1–2 жовтня 2015 р). 
4. Штирьов О. М. (канд. наук з держ. упр., доцент, кафедра 

місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналі-

тики, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Децентралізація як шлях до побудови нової моделі української 

держави. 
5. Андріяш В. І. (канд. політ. наук, доцент, кафедра місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, 

Інститут державного управління, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили), Паровай К. О. (студентка 660-Д гр., 

Інститут державного управління, Чорноморський державний універ-
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ситет імені Петра Могили). Нормативно-правова база муніципаль-

ного менеджменту. 
6. Сорока С. В. (д-р наук з держ. упр., професор, кафедра міс-

цевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної ана-

літики, Інститут державного управління, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили). Теоретико-методологічні аспекти 

використання зарубіжного досвіду в державному управлінні. 
7. Плеханов Д. О. (д-р наук з держ. упр., доцент, завідувач 

кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили). Управління 

профорієнтаційною роботою на державній службі в Німеччині. 
8. Верба С. М. (старший викладач, кафедра державної служби, 

Інститут державного управління, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили). Необхідність формування ефективної 

кадрової служби органів місцевого самоврядування в сучасних 

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

місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної ана-
літики, Чорноморський державний університет імені Петра Могили), 
Андріяш В. І. (канд. політ. наук, доцент кафедра місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, 
Інститут державного управління, Чорноморський державний універ-
ситет імені Петра Могили). Муніципальне утворення як об’єкт 

муніципального менеджменту. 
10. Стоян О. Ю. (д-р наук з держ. упр., старший викладач, 

кафедра державної політики та менеджменту, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Проблеми та перспективи 

державної енергетичної політики та енергоефективності України в 

умовах євроінтеграції.  
11. Козлова Л. В. (канд. наук з держ. упр., доцент, кафедра 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної 

аналітики, Інститут державного управління, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили). Особливості організації управ-

ління соціальною інфраструктурою міста. 
12. Шатун В. Т. (канд. політ. наук, доцент, завідувач кафедри 

державної політики та менеджменту, Інститут державного управління, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили). Концеп-

туальні підходи до формування НМК курсу «Вступ до 

спеціальності» для спеціальності «Менеджмент». 
13. Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент, кафедра державної 

служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний 
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університет імені Петра Могили). Розвиток національної системи 

електронних інформаційних ресурсів: проблеми та перспективи. 
14. Тимофеев С. П. (канд. наук з держ. упр., доцент, кафедра 

місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналі-
тики, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Критерії дослідження громадської думки щодо діяльності органів 

публічної влади. 
15. Дерега В. В. (канд. політ. наук, доцент, кафедра державної 

політики та менеджменту, Інститут державного управління, Чорномор-
ський державний університет імені Петра Могили). Засади та пріори-

тети державної сімейної політики. 
16. Малікіна О. А. (викладач, кафедра державної служби, Інститут 

державного управління, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили). Управління конфліктами в органах державної влади. 

17. Бондар Г. Л. (канд. політ. наук, доцент, кафедра державної 
служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили). Переговорний процес у держав-

ному управлінні в умовах конфліктних відносин. 
18. Ільчанінова Н. І. (здобувач, кафедра державної служби, 

Інститут державного управління, Чорноморський державний універси-
тет імені Петра Могили). Децентралізація як запобіжник федера-

лізації країни.  
19. Гіржев А. О. (аспірант, кафедра місцевого самоврядування 

регіонального розвитку та політичної аналітики, Чорноморський 
державний університет імені Петра Могили). Забезпечення належної 

матеріальної основи місцевого самоврядування в контексті децен-

тралізації влади. 
20. Кабаєва А. І. (фахівець I категорії, кафедра державної полі-

тики та менеджменту, Інститут державного управління, Чорноморський 
державний університет імені Петра Могили). Адаптація стандартів 

Європейського Союзу Україною у сфері інформаційної політики.  
21. Савчук О. В. (студент 660-Д гр., Інститут державного управ-

ління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Державна кадрова політика – інструмент реалізації кадрової полі-

тики в органах місцевого самоврядування. 
22. Таратунін В. С. (Головне управління Держпраці в Одеській 

області). Сутність моніторингу в системі державного управління. 
23. Курносов О. В. (менеджер «Caramel-Centr», м. Дубай, ОАЕ). 

Бюджетно-податкові інструменти як основа децентралізації влади 

в Україні. 
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ДЛЯ НОТАТОК 

 

 


