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УЧАСНИКАМ 

 

X Міжнародної науково-практичної конференції 

«ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2016: 

СТРАТЕГІЇ КРАЇН ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 

В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ» 

 

 

 

Шановні учасники конференції! 

 

Вітаємо Вас із початком X Міжнародної науково-практичної конференції 

«Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в 

геополітичному просторі». 

Упевнені, що в нелегкий час скрути, тяжкого становища в економічному та 

політичному житті цей форум продовжить важливий діалог учених України й 

зарубіжжя з актуальних та надзвичайно важливих питань щодо окреслення 

оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, практичних й 

освітянських реформ, адаптованих до європейських стандартів, в ім’я  

утвердження Української держави. 

Переконані, що питання, передбачені для обговорення на цьому представ-

ницькому міжнародному форумі, фахові діалоги та дискусії будуть сприяти 

розвитку вітчизняної науки, утвердженню в нашому суспільстві миру,  

злагоди та єднання. 

Бажаємо форуму конструктивної роботи, а її учасникам – творчого 

натхнення та плідної праці у вкрай необхідній для України роботі. 

 

 

Ректорат, 

науково-дослідна частина, 

Профспілковий комітет 

Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили 
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 МЕТА ФОРУМУ 

Обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону щодо 

окреслення оптимальних шляхів, напрямів і характеру теоретичних, практичних 

та освітянських реформ, адаптованих до європейських стандартів з проблем 

державного управління, енергетики, екології, інформаційних технологій, 

філософії, політології, соціології та мовної культури в складних умовах 

глобальної фінансової та соціально-економічної кризи. 

 

 ТЕМАТИКА ФОРУМУ: 

 академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для 

сталого розвитку; 

 ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку Причорно-

морського регіону; 

 екологія та раціональне природокористування; 

 інформаційні технології в розвитку суспільства; 

 технічні науки та інженерія; 

 мовно-культурна політика; 

 сучасна юриспруденція; 

 державне управління на етапі подолання політичних та соціально-

економічних кризових явищ у країнах Причорноморського регіону; 

 здоров’язберігаючі технології та реабілітація у відновленні здоров’я 

населення. 

 

 КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРУМУ 

 Інноваційний потенціал соціокультурних змін у сучасній Україні. 

 Українська державність: історичний, краєзнавчий і міжнародний 

аспекти. 

 Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, 

шляхи і заходи покращення. 

 Впровадження європейських соціальних стандартів в Україні. 

 Енерго- та ресурсозбереження, трибологія. 

 

 РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ 

Українська, англійська, російська. 

 

 РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ 

 Пленарна доповідь – до 30 хвилин. 

 Доповідь – 8–10 хвилин. 

 Виступ – 5–7 хвилин. 

 Обговорення – до 5 хвилин. 
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 РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ 

 Пленарна доповідь – 20 хвилин. 

 Доповідь – 8–10 хвилин. 

 Виступ – 5–7 хвилин. 

 Обговорення – до 5 хвилин. 
 

 ТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ 

 Комп’ютерне проекційне обладнання. 

 Комп’ютер (ноутбук). 
 

 ПРОГРАМА ФОРУМУ 
 

1-й день 09.06.2012 
(четвер) 

м. Миколаїв 

11:00–12:00 – реєстрація модераторів, керівників, 
секретарів секцій, підсекцій та надання матеріалів 
конференції. 
12:00–13:00 – урочисте відкриття форуму. 
Вітальні слова. 
Клименко Леонід Павлович, д-р техн. наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України, ректор, ЧДУ 
ім. Петра Могили. 
Беглиця Володимир Петрович, д-р наук з держ. упр., 
доцент, проректор, ЧДУ ім. Петра Могили. 
Папакін Георгій Володимирович, д-р іст. наук, дире-
ктор Інституту української археології та джерело-
знавства імені М. С. Грушевського НАН України. 
Єренюк Роман, доктор наук, директор Центру 
українсько-канадських студій Манітобського 
університету (Канада). 
Строгош Томаш, канд. юрид. наук, ад’юнкт (Польща). 
14:00–15:30 – засідання наукового симпозіуму. 
Необхідність посилення активації участі 
українських науковців у європейських та між-
народних проектах у сучасних умовах глобалізації. 
Коваль О. В., керівник Національного офісу України 
Рамкової програми наукових досліджень та інновацій. 
ЄС «Горизонт – 2020». 
1. Наукове консультування якісної підготовки 
документів з пріоритету SCI-М-08-2017: Дії, спрямовані 
на подолання розриву в європейських дослідженнях 
здоров’я та інновацій (проектна пропозиція, ЧДУ 
ім. Петра Могили: «Розробка в університетах інновацій-
них технологій, спрямованих на подолання розривів в 
європейських дослідженнях у сфері охорони здоров’я, 
збереження довкілля та покращення добробуту»). 
2. Розробка рекомендацій та пропозицій щодо 
успішної підготовки з інших проектних напрямів 
для Рамкової програми наукових досліджень та 
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інновацій ЄС «Горизонт – 2020». 
14:00–17:30 – секційні засідання форуму. 
14:00–17:30 – робота конференції форуму: 
«Впровадження європейських соціальних  
стандартів в Україні». 

2-й день 10.06.2016 
(п’ятниця) 

смт Коблеве 

09:00 – виїзд учасників форуму до смт Коблеве. 
10:30–11:30 – заїзд та розміщення учасників 
(готелі «Чорне море», «VIP-отель», «Міленіум»). 
12:00–13:00 – оголошення плану роботи форуму в 
смт Коблеве, проведення наукових заходів. 
12:00–14:00 – презентація міжнародних програм 

Саарландського університету (Німеччина). 
Dr. Gabriela Vojvoda, Universität des Saarlandes, 
Saarbrücken. Досвід міжнародної співпраці 
та реалізація міжнародних проектів у 
Саарландському університеті. 
12:00–13:00 – Шайгородський Ю. Ж., д-р політ. наук, 
професор, Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, 
Віце-президент Асоціації політичних наук України 
Президент Українського центру політичного 
менеджменту. Вияви політичної деструкції 
в умовах демократії. 
14:00–15:00 – перерва. 
15:00–18:00 – секційні засідання форуму: «Соціальні 
аспекти розвитку взаємовідносин Європейського 
Союзу та України», «Європейські соціальні стандарти: 
проблеми і перспективи реалізації в сучасній Україні», 
15:00–18:00 – конференція форуму «Радіаційна і 
техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: 
стан, шляхи і заходи покращення. 
19:00 – святкова вечеря. 

3-й день 11.06.2016 
(субота) 

смт Коблеве 

10:00–14:00 – робота круглих столів та конференцій 
форуму. 
14:00–15:00 – обідня перерва. 
15:00–16:30 – робота круглих столів та конференції 
форуму: «Енерго- та ресурсозбереження, трибологія». 
16:30–18:00 – культурна програма. 
19:00 – вечеря. 

4-й день 12.06.2016 
(неділя) 

смт Коблеве 

09:00–10:00 – сніданок. 
10:00–13:00 – підведення підсумків конференції, 
обговорення пропозицій секцій та ухвалення 
загальної резолюції «Ольвійського форуму – 2016». 
Закриття конференції. 
13:00–15:00 – культурна програма. 
15:00 – виїзд із смт Коблеве. 
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 ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ 

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

Асоціації університетів України, Заслужений діяч науки і техніки України, 

ректор, Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 

 

 ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ 

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

морський державний університет імені Петра Могили. 

 

 ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР 

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

 

 ОРГКОМІТЕТ: 

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

морський державний університет імені Петра Могили; 

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

людини та фізичної реабілітації, проректор з науково-педагогічної роботи та 

питань розвитку, Чорноморський державний університет імені Петра Могили; 

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

державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили; 

 Іщенко Н. М., канд. екон. наук, доцент, декан факультету економічних 

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили; 

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

комп’ютерних наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили; 

 Ляпіна Л. А., канд. політ. наук, доцент, декан факультету соціології, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили; 

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

інституту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили; 

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

іноземної філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили; 

 Січко Д. С., канд. юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету, 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили; 

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

наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 

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

голова профспілкового комітету, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили. 
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 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 12:00. 

 

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

Асоціації університетів України, Заслужений діяч науки і техніки України, 

ректор, Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 

Вітальне слово. 

2. Беглиця Володимир Петрович, д-р наук з держ. упр., доцент, про-

ректор, Чорноморський державний університет імені Петра Могили. 

3. Папакін Георгій Володимирович, д-р іст. наук, директор Інституту 

української археології та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН 

України. 

4. Єренюк Роман, доктор наук, директор Центру українсько-канадських 

студій Манітобського університету (Канада). 

5. Строгош Томаш, канд. юрид. наук, ад’юнкт (Польща). 

 

 ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ 

 

Дата, час та місце проведення: 09.06.2016, 14:00, ауд. 4-107. 

 

Коваль О. В., керівник Національного офісу України Рамкової програми 
наукових досліджень та інновацій ЄС «Горизонт – 2020». 

1. Наукове консультування якісної підготовки документів з пріоритету 
SCI-М-08-2017: Дії, спрямовані на подолання розриву в європейських 
дослідженнях здоров’я та інновацій (проектна пропозиція, Чорноморський 
державний університет імені Петра Могили: «Розробка в університетах 
інноваційних технологій, спрямованих на подолання розривів в європейських 
дослідженнях у сфері охорони здоров’я, збереження довкілля та покращення 
добробуту»). 

2. Розробка рекомендацій та пропозицій щодо успішної підготовки з 
інших проектних напрямів для Рамкової програми наукових досліджень та 
інновацій ЄС «Горизонт – 2020». 
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 СЕКЦІЯ 
 

«АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ, УНІВЕРСИТЕТСЬКА 

АВТОНОМІЯ, НАУКА І ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

 

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

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

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: окреслення сучасної ролі університетів України та 

визначення інноваційних функцій Асоціації університетів України в контексті 

проблеми «Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для 

сталого розвитку». 

 

1. Андрющенко Н. В. (аспірантка, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Професійна підготовка майбутніх учителів 

словесності в Києво-Могилянській академії (ХІХ – початок ХХ століття): 

історіографія питання. 
2. Антонішина В. Л. (завідувач дошкільним навчальним закладом № 521 

Дніпровського району, м. Київ). Підготовка батьків вихованців дошкільних 

навчальних закладів до виховної діяльності. 
3. Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент, Чорноморський державний 

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

професійної компетентності майбутніх фахівців у вищих навчальних 

закладах. 
4. Букач М. М. (д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри соціальної 

роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 
м. Миколаїв), Жело Х. А. (бакалавр соціальної роботи, Миколаївський націо-
нальний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв). Академічна 

чесність як основа становлення майбутнього науковця. 
5. Вей Чже Юань (аспірант Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, м. Київ). Виховний вплив музики на формування 

особистості студента: теоретичний аспект. 
6. Ганніченко Т. А. (доцент кафедри іноземних мов, Миколаївський 

національний аграрний університет, м. Миколаїв). Зміст навчання англійської 

мови студентів-аграріїв. 
7. Гич Г. М. (канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри мовно-

літературної та художньо-естетичної освіти, Миколаївський обласний інститут 
післядипомної педагогічної освіти, м. Миколаїв). «Кліпове» мислення 

молоді: друг чи ворог навчання? 
8. Гресь А. А. (старший викладач кафедри сучасних мов, Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв), 
Фатєєва В. Г. (старший викладач кафедри сучасних мов, Національний уні-
верситет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв). Особли-
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вості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вивчення іноземної мови. 
9. Гусенко А. А. (старший викладач, Миколаївський національний аграр-

ний університет, м. Миколаїв). Поняття та сутність правової культури 

студентів. 
10. Дербак О. А. (аспірант кафедри педагогіки і психології, Дніпро-

петровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ). 

Основні підходи навчального процесу під час підготовки вчителів в 

університетах Республіки Молдова. 
11. Дзюбан О. В. (старший викладач, Чорноморський державний універси-

тет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Ісаєнко М. В. (викладач, Чорноморсь-
кий державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Конопляник О. В. 

(старший викладач, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Оптимізація навчального процесу з фізичного 

виховання у ВНЗ за допомогою нових оздоровчо-рекреаційних засобів. 
12. Завізіон К. Г. (викладач кафедри англійської філології та перекладу, 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ). 

Інтегрований підхід до формування комунікативної культури майбутніх 

перекладачів. 
13. Захар О. Г. (старший викладач кафедри природничо-математичної освіти 

та інформаційних технологій, Миколаївський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти, м. Миколаїв). Цілі та завдання підвищення 

кваліфікації вчителів інформатики в контексті неперервної освіти. 
14. Ілларіонова Н. С. (студентка ІV курсу факультету педагогіки та психо-

логії, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 
м. Миколаїв), Стремецька В. О. (канд іст. наук, доцент кафедри соціальної 
роботи, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 
м. Миколаїв). Формування мотивації до працевлаштування в процесі 

професійної реабілітації чоловіків, звільнених із пенітенціарних установ. 
15. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Методичні засади використання комп’ютерного 

тестування для студентів напряму підготовки «Облік і аудит». 
16. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Методичні підходи щодо підготовки майбутніх 

фахівців з інформаційних технологій. 
17. Клименюк Н. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,  
м. Миколаїв), Пашкова І. І. (бакалавр із соціальної роботи, Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв). Творчість 

як засіб підвищення соціальної активності пенсіонерів в умовах 

«університету третього віку» в процесі неформальної освіти. 
18. Клименюк Н. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 
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м. Миколаїв), Субота Н. І. (бакалавр із соціальної роботи, Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв). Виховання 

гендерної культури в дітей дошкільного віку засобами народної гри. 
19. Клименюк Н. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,  
м. Миколаїв), Курбат А. Г. (бакалавр із соціальної роботи, Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв). 

Концептуальний розвиток сфери зайнятості сільської молоді: педагогічний 

аспект. 
20. Клименюк Н. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,  
м. Миколаїв), Високос А. І. (бакалавр із соціальної роботи, Миколаївський 
національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв). Проблема 

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. 
21. Коваль Г. В. (д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Алєксєєнко Г. О. (магістр 
соціальної роботи, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Сучасні підходи до визначення та класифікації 

булінгу в шкільних підліткових колективах. 
22. Коваль Г. В. (д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Мерненко І. М. (студентка  
IV курсу факультету соціології, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Необхідність створення профілактичних та 

психокорекційних програм попередження проституції серед неповнолітніх. 
23. Ковнір О. І. (канд. пед. наук, Херсонський національний технічний 

університет, м. Херсон). Формування патріотизму та національної свідомості 

дітей та молоді як складових національної безпеки Української держави. 
24. Костєва Т. Б. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Роль іміджу в професії соціального працівника. 

25. Костєва Т. Б. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 
управління і педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Особливості технології проектування в соціальній 

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

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

потоків міжгалузевого балансу. 
27. Кутковецький В. Я. (д-р техн. наук, професор, Чорноморський держав-

ний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Статика і динаміка 

мереж відносних імовірністних та детермінованих потоків. 
28. Малинівська Л. І. (канд. пед. наук, доцент, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, м. Житомир). Характеристика базових 
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понять (культура, безпечна поведінка, безпека) у фокусі традиційних 

дисциплін екологічного спрямування в університеті. 
29. Малюченко І. О. (старший викладач кафедри екології та природо-

користування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Обґрунтування змін профілю свідомості студента-еколога в 

процесі професійної підготовки в університеті. 
30. Мелещенко А. А. (канд. пед. наук, старший викладач, Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, м. Житомир). Вплив соціально-

економічних чинників на становлення єврейського шкільництва на Волині 

наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття. 
31. Мещанінов О. П. (д-р пед. наук, професор, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Єдність дистанційних форм 

навчання та наукових досліджень: розширення можливостей сучасної 

університетської системи освіти. 
32. Нєпєіна Г. В. (старший викладач кафедри екології та природо-

користування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Аналіз відповідності змісту університетської підготовки 

екологів щодо концепції сталого розвитку цивілізації. 
33. Палічук Т. С. (студентка факультету педагогіки та психології, Мико-

лаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв), 
Стремецька В. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри соціальної роботи, Мико-
лаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв). 

Підготовка волонтерів некомерційних організацій до здійснення фанд-

райзингової діяльності. 
34. Петренко Н. В. (старший викладач, завідувач кафедри фізичного 

виховання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв). 

Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання 

в системі методичної роботи: аналіз базових понять. 
35. Попова Т. С. (канд. пед. наук, доцент, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Роль дисципліни «Соціальна 

робота з різними категоріями та групами клієнтів» у формуванні 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників. 
36. Ромакін В. В. (старший викладач, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Масові онлайнові відкриті курси як 

перспектива безперервної освіти. 
37. Сіпович Д. І. (студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології, 

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

лаїв), Стремецька В. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

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

лаїв). Корекція психічних станів чоловіків, звільнених із місць позбавлення 

волі, в умовах недержавної організації. 
38. Стремецька В. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

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

лаїв), Паскарь Ю. Є. (студентка ІV курсу факультету педагогіки та психології, 
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Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, м. Мико-

лаїв). Досвід розвитку фостерингу в зарубіжних країнах. 
39. Сургова С. Ю. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління та педагогіки, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Обґрунтування педагогічних умов підготовки 

майбутніх соціальних працівників до превентивної діяльності. 
40. Теплицька А. О. (викладач Вищого навчального закладу «Міжнародний 

гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», м. Дніпропетровськ). Профе-

сійна підготовка майбутнього вчителя математики як об’єкт теоретич-
ного аналізу. 

41. Трибулькевич К. Г. (канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, 
докторант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України, м. Київ). Тенденції розвитку студентського самоврядування 

в 1964–1979 рр. 
42. Устименко Ю. С. (аспірант кафедри педагогіки та психології ПВНЗ 

«Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ). 
Філософські, соціологічні й психологічні витоки проблеми взаємодії. 

43. Файчук О. Л. (канд. пед. наук, старший викладач кафедри соціальної 
роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв). Готовність майбутніх соціальних 

працівників до роботи з бездомними громадянами. 
44. Шевчук С. П. (канд. пед. наук, доцент, Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв), Шевчук О. С. (канд. пед. 
наук, доцент, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухом-
линського, м. Миколаїв). Коучинг як метод навчання студентів у контексті 

реформування вищої освіти України. 
45. Шевцова Н. О. (викладач кафедри германської філології, Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми). Учасники 

освітнього процесу як суб’єкти академічної мобільності. 
 
 

 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 
У КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ» 

 

Керівник підсекції: Гришкова Р. О., д-р пед. наук, професор. 
Секретар підсекції: Шмідт В. В., старший викладач. 
Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 
 

Мета проведення: сформувати основні положення й рекомендації щодо 
іншомовної підготовки студентів нефілологічної спеціальності в умовах 
глобалізації й інтернаціоналізації освіти. 

 

1. Гришкова Р. О. (д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри англійської 
мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-
лаїв). Principles of Innovative Character of Ukrainian Higher Education. 
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2. Артюхова О. В. (канд. пед. наук, доцент, Миколаївський національний 

аграрний університет, м. Миколаїв). Інтегративний потенціал навчання 

англійської мови як засобу міжкультурного спілкування. 
3. Біла Т. Н. (доцент кафедри англійської мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Innovation Technology in 

Teaching Methods. 

4. Букач О. Ю. (викладач кафедри англійської мови, Чорноморський 

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

вмінь англомовного професійного спілкування з опорою на новітні 

інформаційні технології. 
5. Гириженко Г. Ю. (старший викладач кафедри англійської мови, 

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

Специфіка викладання курсу англійської для психологів. 

6. Денищич Т. А. (канд. пед. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Лінгводидактичні основи формування 

риторичної компетентності студентів-політологів. 
7. Мельник М. В. (старший викладач кафедри англійської мови, Чорно-

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

мовна підготовка майбутніх юристів до професійної міжкультурної 

комунікації в контексті інтернаціоналізації освіти. 
8. Остафійчук О. Д. (викладач кафедри англійської мови, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Специфіка навчання 

General English студентів нефілологічних спеціальностей. 
9. Парсяк О. Н. (старший викладач кафедри англійської мови, Чорно-

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

товка презентацій у контексті формування професійної компетентності 

студентів. 
10. Пішеніна М. В. (старший викладач кафедри англійської мови, 

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

Вивчення турецької мови через культуру та культури через мову 

(лінгвокраїнознавчий аспект). 

11. Стрельчук Я. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови, 

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

Організація самостійної роботи студентів під час навчання англійської 

мови. 
12. Чуєнко В. Л. (старший викладач кафедри англійської мови, Чорно-

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

Study Work and Autonomy of the ESP Students. 
13. Чернюк Т. І. (викладач кафедри англійської мови, Чорноморський 

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

підготовка майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту на засадах 

компетентнісного підходу. 
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14. Шеїна О. О. (старший викладач кафедри англійської мови, Чорно-

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

пізнавальної самостійності майбутніх соціальних працівників на заняттях з 

іноземної мови. 

15. Шерстюк Л. В. (канд. пед. наук, в. о. доцента кафедри англійської 

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

Індивідуальна освітня траєкторія в іншомовній підготовці студентів 

ВНЗ. 
16. Шмідт В. В. (викладач кафедри англійської мови, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Хмарні технології 

як основа для систематизації елементів інформаційно-освітнього середо-

вища. 
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 СЕКЦІЯ 
 

«ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ» 

 

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

Секретар підсекції: Шкірчак С. І., викладач. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: визначення основних тенденцій розвитку вітчизняної 

політичної науки; з’ясування завдань політології в умовах трансформації 

політичної системи України під впливом інституційних змін. 

 

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

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

лаїв). Професійні спілки як ключовий елемент сучасного громадянського 

суспільства в Україні. 

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

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

Елітизм в історії політичної думки. 

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

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

Становлення інституту громадянськості через громадянську компетентність. 

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

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

Методологічна база дослідження латентної політики. 

5. Чупрін Р. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри політичних наук, Чорно-

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

тенденції застосування загороджувальних бар’єрів під час проведення 

парламентських виборів за партійними списками. 

6. Громадська Н. А. (канд. політ. наук, доцент кафедри політичних наук, 

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

Аналіз політичної ситуації як компонент політичного аналізу в ЗМІ. 

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

політичних наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Проект об’єднаної Європи Ю. Габермаса. 

8. Лушагіна Т. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри політич-

них наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Трансформаційні процеси в арені колективних дій у працях 

Е. Остром. 

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

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

Право на таємницю приватного життя людини як обов’язковий елемент 

демократії та правової держави. 



15 

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

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Проблема гро-

мадської самоорганізації у творчій спадщині Є. Чикаленка (1861–1929). 

11. Орленко М. В. (викладач кафедри політичних наук, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Залучення молоді 

до волонтерської діяльності в останні роки в Україні. 
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 СЕКЦІЯ 
 

«РЕСУРСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ» 

 

Мета проведення: обговорення та узагальнення результатів наукових 

досліджень з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку економіки в 

умовах сьогодення. Пошук рішень з актуальних проблем сучасної еко-

номічної науки, установлення контактів між ученими різних країн, обмін 

науковими результатами й дослідницьким досвідом. 

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА, ЕКОНОМІКА 

ПІДПРИЄМСТВА, УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ» 

 

Керівник підсекції: Іщенко Н. М., канд. екон. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Єнальєв М. М., викладач. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

1. Васильєв А. А. (старший викладач кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Удосконалення державного регулювання зовнішньо-

торговельної безпеки України. 

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

та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості теоретичних підходів до форму-

вання стратегії підприємства. 

3. Ляховець О. О. (канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії та 

міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Вплив нерівномірності в розподілі доходів на 

економічний розвиток країни. 

4. Палехова В. А. (доцент кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Непрості пошуки оптимальної структури вітчизняної 

банківської системи. 

5. Прядко І. В. (викладач кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Інноваційна діяльність: прерогатива ринку чи держави? 

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

теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Тенденції державного економічного 

регулювання в Україні. 
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7. Кузьменко О. Б. (д-р екон. наук, професор кафедри економіки 

підприємства, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв), Кузьменко Б. П. (канд. екон. наук, доцент кафедри економічної 

теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Регіональна трансформація структури 

аграрного виробництва України. 

8. Мельничук Л. С. (канд. екон. наук, старший викладач кафедри 

економіки підприємства, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Сутність соціально-інвестиційного розвитку України. 

9. Яненкова І. Г. (д-р екон. наук, професор (б. в. з.) кафедри економіки 

підприємства, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Аналіз динаміки злиттів і поглинань в Україні. 

10. Горлачук В. В. (д-р екон. наук, професор кафедри управління 

земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Белінська С. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри 

обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Формування інституційного середовища аграрної економіки 

України. 

11. Анисенко О. В. (старший викладач кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Основи управління ризиком у землекористуванні. 

12. Дзюбак К. М. (аспірант кафедри управління земельними ресурсами, 

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

Інституціональні особливості антикризового земельного менеджменту в 

Україні. 

13. Єнальєв М. М. (викладач кафедри управління земельними ресурсами, 

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

Моделювання систем контролю оплати благ із Free ride ефектом. 

14. Лазарєва О. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри управління 

земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Методологія форсайт як сучасний науковий підхід 

до стратегічного планування використання землі. 

15. Семенчук І. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри управління 

земельними ресурсами, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Концептуальні основи інноваційного розвитку 

економіки на засадах моніторингу довкілля. 

16. Ханжин В. В. (в. о. доцента (б. в. з.), доктор філософії, кафедра 

економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Роль фінансової системи в 

подоланні нерівномірності регіонального розвитку країни. 
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 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«ФІНАНСИ І КРЕДИТ, ОБЛІК І АУДИТ» 

 
Керівник підсекції: Євчук Л. А., д-р екон. наук, професор. 
Секретар підсекції: Руденко Н. О., канд. екон. наук, в. о. доцента (б. в. з.). 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 
1. Євчук Л. А. (д-р екон. наук, професор кафедри фінансів і кредиту, 

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

Фінансування діяльності підприємств в умовах кризи. 
2. Зельдіс В. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, 

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

Стан біржового ринку деривативів. 
3. Конєва Т. А. (канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, 

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

Внутрішні джерела фінансування підприємства. 
4. Нетудихата К. Л. (канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і 

кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  
м. Миколаїв). Макроекономічні фактори динаміки розвитку лізингу. 

5. Філімонова О. Б. (канд. екон. наук, старший викладач кафедри 
фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Методологічні аспекти банківського кредитування 

підприємств. 
6. Бурлан С. А. (канд. екон. наук, доцент, професор (б. в. з.) кафедри 

обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв), Каткова Н. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і 
економічного аналізу, Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова, м. Миколаїв), Матушевська О. А. (канд. екон. наук, 
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ФДБО 
ВО «Севастопольский державний університет»). Ризик-орієнтовна модель 

управління економічною стійкістю підприємства. 
7. Бєлікова В. В. (старший викладач кафедри обліку і аудиту, Чорно-

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

ристання технологій хмарних обчислень в обліку: переваги та недоліки. 
8. Великий Ю. В. (д-р екон. наук, професор кафедри обліку і аудиту, 

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

Методологічні засади інноваційного розвитку машинобудівних підприємств 

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

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

Окремі аспекти впливу ризиків на економічну безпеку страхового ринку 

України. 
10. Руденко Н. О. (канд. екон. наук, в. о. доцента (б. в. з.) кафедри обліку і 

аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-
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лаїв). Особливості інтелектуального капіталу підприємства та необхідність 

його обліку. 

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

обліку і аудиту Чорноморський державний університет імені Петра Могили). 

Аналіз соціально-економічної ефективності формування та використання 

оборотного капіталу підприємств. 

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«ПРОФЕСІЙНЕ АНГЛОМОВНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 

ЕКОНОМІСТІВ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА» 

 

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

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

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: визначення світових тенденцій англомовної професійної 

підготовки студентів економічних спеціальностей. 

 

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

професійного англомовного навчання, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). The Structuring the Courses at European 

Universities (on the example of Schiller International University in Heidelberg, 

Germany). 

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

мовного навчання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Business English for Effective Leadership Development. 

3. Касіянц С. Е. (старший викладач кафедри професійного англомовного 

навчання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Використання методики інтелект-карт у процесі іншомовної 

підготовки майбутніх економістів. 

4. Дімант Г. С. (старший викладач кафедри професійного англомовного 

навчання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Things to Attract Students’ Attention and How to Encourage 

them. 

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

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

Шляхи підвищення рівня володіння англійською мовою як складової 

професійної підготовки майбутніх економістів. 

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

ного англомовного навчання, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Аксіологічно марковані композитні мето-

німічні номінації на позначення іноземця в англійській мові. 
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7. Постикіна Є. Г. (викладач кафедри професійного англомовного 

навчання, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Коучинг в інтеграційному процесі в науці та освіті. 

8. Трошкіна І. А. (здобувач кафедри професійного англомовного навчання, 

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

Практичний аспект розвитку академічної мобільності – перспективи та 

перешкоди. 
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 СЕКЦІЯ 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: 

ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ» 

 

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

Секретар секції: Звездова О. О., аспірантка. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: з’ясування провідних тенденцій глобального та 

регіонального розвитку міжнародних відносин. 

 

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

та зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Вибори в США 2016 р.: зовнішньополітичні 

пріоритети кандидатів у президенти. 

2. Вовчук Л. А. (канд. іст. наук, старший викладач кафедри між-

народних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Іноземні дипломати в 

культурному житті міст Південної України (ХІХ – початок ХХ ст.). 
3. Габро І. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Моделі системи глобальної інформаційної 

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

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Зовнішня політика України 

на сучасному етапі. 
5. Звездова О. О. (аспірантка кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені  Петра 

Могили, м. Миколаїв). Де-факто державність Нагірного Карабаху як 

дестабілізаційний чинник регіональної системи Південного Кавказу. 

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

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Історичні передумови формування сучасної 

системи українсько-польського співробітництва (до 1991 року). 

7. Недбай В. В. (д-р політ. наук, професор кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Українсько-індонезійські відносини на 

сучасному етапі. 

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

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

Американської адміністрації допомоги (АРА) в боротьбі з голодом 1921–

1923 рр. у Радянської Росії та Україні. 
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9. Тихоненко І. В. (аспірантка кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський державний університет імені Петра  

Могили, м. Миколаїв). Президентські вибори в США 2016: перспективи 

для Пакистану. 
10. Тригуб О. П. (д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри між-

народних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Українська автокефальна 

православна церква на Півдні України (1921–1930 рр.): історіографія 

питання. 
11. Хмель А. О. (канд. іст. наук, старший викладач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Біляєв Д. В. (студент спеціальності 

«Міжнародні відносини», Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Участь Іспанії в урегулюванні конфлікту в  

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

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

лаїв). Висвітлення зовнішньополітичних пріоритетів США в промовах 

Барака Обами 2016 р. 

13. Компанієць О. В. (аспірант кафедри міжнародних відносин, Київсь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ). Державо-

будівництво в державах, що втратили дієздатність. 

14. Біляєв Д. В. (студент спеціальності «Міжнародні відносини», Чорно-

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

Іспанії у врегулюванні конфлікту в Колумбії. 
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 СЕКЦІЯ 
 

«ЕКОЛОГІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 

 

Керівник секції: Грабак Н. Х., д-р с.-г. наук, професор. 
Секретар секції: Біла А. А., завідувач лабораторії. 
Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 
 

Мета проведення: аналіз виконаних упродовж останніх 5 років наукових 
досліджень із різних напрямів екологічних знань та визначення програми 
робіт на найближчу перспективу. 

Напрями досліджень: 

 теоретичні й прикладні дослідження в галузі біо-, соціо-, агро-, 
геоекології та екології людини; 

 проблеми сталого розвитку й екологічно безпечного природокористу-
вання; 

 створення й організація діяльності теорій та об’єктів природно-
заповідного фонду. 

 

1. Андреєв В. О. (студент 221 групи, кафедра екології та природо-
користування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв), Россол Р. Д. (студент 221 групи, кафедра екології та 
природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Комфортність транспортного обслуговування 
жителів мікрорайону «Намив – Ліски» міста Миколаїв. 

2. Біла А. А. (завідувач лабораторії хімії та екологічного моніторингу, 
кафедра екології та природокористування, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Актуальність створення 
еколого-туристичного атласу НПП «Бузький Гард». 

3. Воскобойнікова Н. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології та 
природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Електронна картографічна платформа для 

соціоекологічного паспорту міста. 
4. Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, професор кафедри екології та 

природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Ландшафтна організація земельних угідь та 

особливості її впровадження в Україні. 
5. Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, професор кафедри екології та природо-

користування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Специфіка використання забруднених радіонуклідами 

ґрунтів у сільськогосподарському виробництві. 
6. Грищенко Г. В. (канд. мед. наук, доцент, директор Медичного 

інституту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  
м. Миколаїв). Еколого-економічні механізми рекреаційного туризму. 

7. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології та 
природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
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Могили, м. Миколаїв), Безсонов Є. М. (аспірант, кафедра екології та 
природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Оцінка якості навколишнього середовища з 
урахуванням екологічних ризиків. 

8. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології та 
природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Актуальність питання підвищення рівня 
математичної підготовки студентів-екологів. 

9. Кельїна С. Ю. (канд. хім. наук, доцент кафедри екологічної хімії, 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  
м. Миколаїв). Використання нової окиснювальної системи в методі 
визначення ХСК. 

10. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор кафедри екології та 
природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв), Воскобойнікова Н. О. (канд. техн. наук, доцент 
кафедри екології та природокористування, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Ульвіс Ю. І. (магістр кафедри 
екології та природокористування, Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв). Методика оцінки енергоефективності 
університетського кампусу. 

11. Крисінська Д. О. (аспірантка, кафедра екології та природокористування, 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 
Перспективи вирішення проблеми забезпечення якісною питною водою 
населення міста Миколаїв. 

12. Куценко С. В. (директор РЛП «Приінгульський»), Гінжул І. М. 
(науковий співробітник РЛП «Приінгульський»). Проблеми землекористу-

вання в регіональних ландшафтних парках. 
13. Лебедєва О. С. (студентка 421 групи, кафедра екології та природо-

користування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв), Чувашова Л. О. (студентка 421 групи, кафедра екології та 
природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Кліматичні зміни українського Причорномор’я. 

14. Малюченко І. О. (старший викладач, кафедра екології та природо-
користування, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Визначення розвитку інтерактивного освітнього середо-
вища в професійній підготовці екологів в університеті. 

15. Патрушева Л. І. (канд. геогр. наук, доцент кафедри екології та 
природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв), Сербулова Н. А. (старший викладач кафедри екології 
та природокористування, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Необхідність проведення краєзнавчих екскурсій у 
викладанні дисциплін екологічного напряму. 

16. Псахис Б. И. (профессор, ГП «НТИЦ «Водообработка» ФХИ имени 
А. В. Богатского НАН Украины», г. Одесса), Климентьев И. Н. (канд. биол. 
наук, Городская санитарно-эпидемиологическая служба, г. Одесса). Доочистка 
питьевой воды – залог здоровья населения.  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYk_Oxgs_MAhWEVSwKHWLgDPgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nuos.edu.ua%2F&usg=AFQjCNFMkZj0yMtZ8yZ_zdGfHuXWwUo96Q
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 СЕКЦІЯ 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ» 

 

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

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

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: огляд та оцінка досягнень наукової роботи викладачів 

кафедри фізичного виховання. 

 

1. Дзюбан О. В. (старший викладач кафедри фізичного виховання, Чорно-

морський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Ісаєнко М. В. 

(старший викладач кафедри фізичного виховання, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Меценати сучасного спорту 

на Одещині (1991–2014 роки). 

2. Димова А. М. (завідувач кафедри фізичного виховання, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Науковий підхід 

до організації та проведення тренування з академічного веслування у 

ВНЗ. 

3. Бойченко О. В. (викладач кафедри фізичного виховання, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Фізична рекреація 

та її вплив на здоров’я студентів ВНЗ. 

4. Кураса Г. О. (старший викладач кафедри фізичного виховання, 

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

Розвиток футболу на Миколаївщині на початку ХХ століття. 

5. Мінц М. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри фізичного виховання, 

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

Головаченко І. В. (викладач кафедри фізичного виховання, Чорноморський 

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

адаптація спортсменів після завершення спортивної кар’єри. 

6. Конопляник О. В. (старший викладач кафедри фізичного виховання, 

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

Шуст О. М. (старший викладач кафедри фізичного виховання, Чорно-

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

фізичних вправ на розумову працездатність студентів з обмеженими 

фізичними можливостями. 

7. Павліщев О. О. (викладач кафедри фізичного виховання, Чорно-

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

як вид рекреаційної діяльності. 
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 СЕКЦІЯ 
 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 

 

Мета проведення: аналіз виконаних за останній рік наукових досліджень 

із різних напрямів комп’ютерних наук та визначення перспективних напрямів 

відповідних розробок; огляд та оцінка наукової роботи викладачів факультету 

комп’ютерних наук. 

 

Керівники секції: Фісун М. Т., д-р техн. наук, професор; 

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

Секретар секції: Давиденко Є. О., канд. техн. наук, в. о. доцента. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

1. Бєлозьоров Ж. О. (викладач кафедри інформаційних технологій та 

програмних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Взаємодія командира механізованого відділення та 

БПЛА. 
2. Горбань Г. В. (викладач кафедри інтелектуальних інформаційних 

систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Принципи побудови багатомірних сховищ даних у 

середовищі об’єктних СКБД. 
3. Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, в. о. доцента кафедри інтелектуаль-

них інформаційних систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Оцінка трудомісткості під час реінжинірингу 

модулів програмного забезпечення. 
4. Дворецький М. Л., Кулаковська І. В. (канд. фіз.-мат. наук, кафедра 

інформаційних технологій та програмних систем, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Аналіз ієрархічних даних із 

використанням АВС-ХУZ аналізу на базі різних факторів. 
5. Донченко М. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем, кандидат технічних наук, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Невизначеність у підтримці 

прийняття рішень. 
6. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент кафедри інформаційних техно-

логій та програмних систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Перспективні технології оптичних мереж. 

7. Кондратенко Г. В. (канд. техн. наук, кафедра інформаційних 

технологій та програмних систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Сіденко Є. В. (канд. техн. наук, кафедра 

інформаційних технологій та програмних систем, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Інтелектуальна система 

підтримки прийняття рішень для вибору моделі співпраці в академічно-

промислових консорціумах типу «університет – ІТ-компанія». 
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8. Кошовий В. В., Ніколенко С. Г. (кафедра інформаційних технологій 

та програмних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Особливості впровадження методів Data Mining, 

OLAP-технологій та сховищ даних у СППР у навчальному процесі. 
9. Кошовий В. В. (старший викладач кафедри інтелектуальних інформа-

ційних систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Використання методів Web Mining для інтелектуального 

аналізу активності користувачів на WEB-сервері мовою PHP. 
10. Крайник О. М. (викладач кафедри інформаційних технологій та 

програмних систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Порівняльний аналіз інструментів Data Mining у 

СКБД Microsoft SQL Server та Oracle. 
11. Лифар В. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри КІ СНУ імені В. Даля, 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Сєвєро-

донецьк). Моделі, методи та інформаційні технології управління техно-

генним ризиком об’єктів підвищеної небезпеки. 
12. Мусієнко М. П. (д-р техн. наук, професор, декан факультету 

комп’ютерних наук, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Денисов О. О., Корецька О. О., Перов В. О. (кафедра 

інформаційних технологій та програмних систем, Чорноморський державний 

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

інформаційно-вимірювальних систем із нетрадиційним живленням 

елементів. 
13. Рязанцев О. І. (д-р техн. наук, професор, проректор СНУ імені  

В. Даля, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля Мініс-

терства освіти і науки України, м. Сєвєродонецьк). Інформаційні технології 

управління екологічною безпекою промислового регіону. 
14. Солобуто Л. В. (старший викладач кафедри інформаційних 

технологій та програмних систем, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Загальна характеристика датчиків. 

15. Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуаль-

них інформаційних систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Кулаковська І. В. (старший викладач кафедри 

інформаційних технологій та програмних систем, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Метод модифікації графа 

транспортної мережі в часі на основі максимального потоку. 
16. Швед А. В. (канд. техн. наук, старший викладач кафедри інформацій-

них технологій та програмних систем, Чорноморський державний універси-

тет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Методика вибору правил комбіну-

вання. 

17. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри прикладної  

та вищої математики, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Група Лоренца симетрії рівняння ейконалу. 
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18. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор кафедри екології та 

природокористування, ректор, Чорноморський державний університет імені 

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

кафедра прикладної та вищої математики, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Андрєєв В. І. (канд. техн. 

наук, доцент кафедри екології та природокористування, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Комп’ютерне 

дослідження прямої основної задачі внутрішньої балістики артстволів. 

19. Саченко П. П. (старший викладач кафедри прикладної та вищої 

математики, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Исследование амплитудно- и фазочастотных характеристик 

наплавных мостов разрезной системы. 

20. Самойленко Є. Є. (старший викладач кафедри прикладної та вищої 

математики Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Про алгоритми операцій над матрицями-ортопроекторами 

з Mn(C). 
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 СЕКЦІЯ 
 

«ТЕХНІЧНІ НАУКИ ТА ІНЖЕНЕРІЯ» 

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ» 

 

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

Секретар підсекції: Дворник О. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

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

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

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

медичних приладів та систем, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Шиян І. О. (аспірант кафедри медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Gnostic and Diagnostic Values for Home Blood 

Pressure. 

2. Трунов О. М. (канд. техн. наук, доцент кафедри медичних приладів та 

систем, перший проректор, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Мальченюк О. В. (аспірант кафедри медичних 

приладів та систем, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Застосування рекурентної мережі до первинної 

обробки даних. 

3. Бєліков О. Є. (викладач кафедри медичних приладів та систем, 

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

Рєка П. В. (студент 371 групи, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Досвід інкапсуляції сонячних фотовольта-

їчних елементів. 

4. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри медичних приладів  

та систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Джерела накопичення помилок під час розрахунку 

енергетики на цифрових обчислювальних машинах. 

5. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри медичних приладів  

та систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв), Димитров Ю. Ю. (магістрант 671м групи, Чорноморський 

державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Обробка мовних 

сигналів для потреб осіб з обмеженими можливостями. 

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

та систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв), Бєліков О. Є. (викладач кафедри медичних приладів та систем, 
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Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), 

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

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Автоматизація процесу 

фотодинамічної терапії шляхом використання систем позиціонування та 

розпізнавання образів. 

7. Яремчук О. М. (старший викладач кафедри медичних приладів  

та систем, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Автоматизована система контролю та сигналізації витоку 

води в закритому приміщенні. 

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА» 

 

Керівник секції: Пастушенко С. І., д-р техн. наук, професор. 

Секретар підсекції: Бойко А. П., канд. техн. наук, доцент. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

1. Бойко А. П. (канд. техн. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри  

будівництва та архітектури, Чорноморський державний університет  

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Використання генетичних алгоритмів 

для вирішення багатопараметричних оптимізаційних задач. 

2. Лавринев П. Г. (канд. техн. наук, в. о. доцента кафедри будівництва та 

архітектури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Использование отходов пищевой промышленности в  

производстве бетона. 
3. Лавринев П. Г. (канд. техн. наук, в. о. доцента кафедри будівництва та 

архітектури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв), Зимінова М. Г. (старший викладач кафедри будівництва та 

архітектури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Строительные материалы на основе отходов виноградной 

лозы. 
4. Лавринев П. Г. (канд. техн. наук, в. о. доцента кафедри будівництва та 

архітектури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв), Балицький І. В. (старший викладач кафедри будівництва та 

архітектури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Бетон с добавкой отхода гальванического производства. 
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 СЕКЦІЯ 

«МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА» 
 
 

 ПІДСЕКЦІЯ 

«СТИЛІСТИКА І ПЕРЕКЛАД» 
 
Керівник підсекції: Науменко А. М., д-р філол. наук, професор. 
Секретар підсекції: Муратова В. Ф., канд. філол. наук, старший викладач. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 
Мета проведення: проаналізувати проблеми перекладу стилістики оригіналу 

з іноземної мови українською та навпаки, розглянути нові досягнення у 
вказаній сфері. 

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

перекладу з німецької мови, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Усталені фразеологічні порівняння в сучасній 

іспанській мові. 
2. Волинщикова Н. І. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Викладання професійно зорієнтованої німецької мови. 

3. Ворона Т. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 
німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Елементи гри на заняттях з дисципліни «Основна іноземна 

мова» на І курсі. 
4. Гончаренко Л. О. (канд. філол. наук, доцент, викладач кафедри теорії 

та практики перекладу з німецької мови, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми перекладу 

суспільно-політичних реалій (на матеріалі статей газети «Die Zeit»). 
5. Греков В. О. (старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу з німецької мови, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Підготовка перекладачів-синхроністів 

за умов відсутності лінгафонного обладнання. 
6. Корягіна А. Ю. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Вивчення фонетичних особливостей соціолекту в діафазному 

аспекті. 
7. Лакутіна Н. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Складнощі перекладу географічних понять з французької 

мови українською. 
8. Мелінчук Н. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 



32 

м. Миколаїв). Романістика в університетах Німеччини (друга половина 

ХІХ – ХХ століття). 

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

перекладу з німецької мови, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Есхатологічні мотиви наукового прогресу в 

художній літературі ХХ століття. 

10. Мукатаєва Я. В. (канд. філол. наук, доцент, викладач кафедри теорії 

та практики перекладу з німецької мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми визначення 

притчі як жанру та типу тексту. 

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

та практики перекладу з німецької мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Специфіка викладання 

перекладу функціональних стилів на ІІІ–ІV курсах. 

12. Науменко А. А. (старший викладач кафедри теорії та практики перекладу 

з німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Фразеологізм як засіб створення експресивності 

аналітичних публікацій (на матеріалі іспанських періодичних видань). 

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

теорії та практики перекладу з німецької мови, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). мова і діалог культур. 

14. Ніколащенко Ю. А. (викладач кафедри теорії та практики перекладу 

з німецької мови, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Проблемы интерференции в переводе. 

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ 

«МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА – 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ ТА ВИКЛАДАННІ» 

 

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

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

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: визначити основні напрями та тенденції в дослідженні 

англійської мови, літератури та методики їх викладання, а також запропону-

вати шляхи запровадження новітніх тенденцій до навчального процесу. 

 

1. Галла А. О. (аспірант, викладач-асистент кафедри англійської філології, 

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

Психолого-педагогічне розуміння індивідуального фахово-предметного 

простору студента-філолога. 
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2. Григор’єва О. В. (старший викладач кафедри англійської філології, 

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

Розвиток міжкультурної мобільності та адаптивності майбутніх учителів 

іноземної мови. 

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

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

«Мандрівець чи оповідач» у постколоніальному дискурсі. 

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

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Water-River Image and the Search for Identity in Native 

American Women’s Writing. 

5. Зубенко Т. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської філології, 

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

Використання мобільних пристроїв у процесі формування іншомовних 

комунікативних навичок студентів. 

6. Матвєєва Н. П. (д-р філол. наук, професор кафедри англійської 

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Філософія мови та культури в традиціях давніх народів. 

7. Остапчук Т. П. (канд. філол. наук, доцент кафедри англійської 

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). The Image of Chernobyl in American Movies. 

8. Пархоменко Е. О. (викладач кафедри англійської філології, Чорно-

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

Популярність, комерційний попит та серійність художнього твору 

як основні типи маніфестації продукту сучасної масової літератури 

на прикладі роману-трилогії Лорен Олівер «Деліріум». 

9. Рибачук О. Л. (старший викладач кафедри англійської 

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. 

Миколаїв). Podcasts as a Tool to Improve Listening Comprehension. 

10. Солодаєва Т. О. (старший викладач кафедри англійської філології, 

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

A Visual Image is a Creative Writing Pursuit. 

11. Сосніна Т. В. (старший викладач кафедри англійської філології, 

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

Відтворення функції просторово-часової локалізації в метамові роману-

антиутопії «Прекрасний новий світ» О. Гакслі в перекладах. 

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

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Метафора ключа в романі Дж. С. Фоера «Моторошно 

голосно і вкрай близько». 
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 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА» 
 

Керівник підсекції: Кравцова О. А., канд. іст. наук, старший викладач. 
Секретар підсекції: Хапун Ю. А., провідний фахівець. 
Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 
Мета проведення: виявити та проаналізувати сучасні підходи до перекладу 

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

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський державний універси-
тет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Бужикова Р. І. (канд. пед. наук, 
доцент (б. в. з.) кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

Перекладацька компетенція як важлива складова професійної підго-

товки. 
2. Головньова-Коппа О. О. (канд. філол. наук, викладач кафедри теорії 

та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський державний 
університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Основні характеристики 

ділових переговорів як форми усного мовлення. 
3. Дейснер Є. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Проблеми перекладу в галузі судової медичної експертизи. 

4. Єлісєєва С. В. (старший викладач кафедри теорії та практики 
перекладу з англійської мови, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Локалізація в процесі українізації. 

5. Коваленко О. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 
англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Концепція інтертекстуальності в літературі для дітей. The 

Concept of the Intertextuality in the Literature for Children. 
6. Луньова О. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра 
Могили, м. Миколаїв). Присутність влади, ідеології та переконання в 

політичних промовах. The Presence of Power, Ideology and Persuasion in 

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

англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Особливості індивідуального стилю Салмана Рушді (на 

матеріалі роману «Опівнічні діти»). 
8. Лютянська Н. І. (аспірант, в. о. викладача кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості відтворення етнономінацій 

українською мовою (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу). 
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9. Медведєва А. А. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Публіцистичний стиль і переклад газетних заголовків. 

Publicistic Style and Translation of Newspaper Headlines. 

10. Науменко О. В. (аспірант, викладач кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Звуковий символізм у поезії Е. А. По. 

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

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Языковая категоризация понятия 

«внимание» в творческом процессе (на материале английского языка). 

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 

ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ» 
 

Керівники підсекції: Каірова Т. С., канд. філол. наук, доцент; 

Кіршова О. В., канд. пед. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Мозолевська А. С., канд. філол. наук, старший викладач. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: окреслити й обґрунтувати актуальні питання  

дослідження романських та германських мов, світової літератури, а також 

розглянути комплекс проблем, пов’язаних із новими підходами до навчання 

та формування мовленнєвої компетенції студентів мовних і немовних 

спеціальностей. 

 

1. Попова Л. Г. (старший викладач кафедри романо-германської філології, 

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

До питання про відмінності між латинською та українською мовами як 

фактору труднощів у перекладі. 

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

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Критерії оцінки методичних умінь майбутніх викладачів 

німецької мови. 

3. Нездайміна М. М. (старший викладач кафедри романо-германської 

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Fernsehennachrichten im Deutschunterricht. 

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

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили ,  

м. Миколаїв). Вироблення сприйнятливості до фоностилістичних і просодич-

них ознак розмовного мовлення в студентів-германістів. 



36 

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

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Bausteine der Deutschen Aussprache. 

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

філології, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Геополітичні пристрасті Вольтера (на матеріалі листування з 

Катериною ІІ). 

7. Чернявська О. К. (викладач кафедри романо-германської філології, 

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

Образ останньої людини на землі в постапокаліптичному романі (на 

матеріалі романів Р. Метісона «Я-легенда» та М. Етвуд «Орікс та 

Крейк»). 

8. Майєр К. О. (аспірант, викладач кафедри романо-германської філології, 

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

Варіативність німецьких регіолектів. 

9. Верещако М. С. (викладач кафедри романо-германської філології, 

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

Метод інтент-аналізу: функціональний аспект для різних типів дискурсу. 

10. Шевцова Н. О. (викладач кафедри германської філології, СДПУ 

імені А. С. Макаренка, м. Суми). Учасники освітнього процесу як суб’єкти 

академічної мобільності. 

11. Вісько Г. Г. (викладач кафедри романо-германської філології, Чорно-

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

семантична група іменників із «морською» семантикою. 

12. Мозолевська А. С. (канд. філол. наук, старший викладач кафедри 

романо-германської філології, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Інформативність архітектоніки сучасного 

французького інтерв’ю (на матеріалі «зіркового» інтерв’ю). 

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА» 

 

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

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

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: оприлюднення новітніх досліджень текстів та 

літературних контекстів, накреслення перспективи аналізу, інтерпретації, 

оцінювання та навчально-методичної репрезентації твору, з’ясування засад 

мовно-культурної політики сьогодення та визначення принципів побудови 

мовно-культурної політики в Україні. 
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1. Богданова Є. В. (викладач кафедри української філології, теорії  

та історії літератури, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Історія акцентуації прислівників української мови, 

мотивованих прикметниками із суфіксом *-ъk-ъ. 

2. Зинякова А. А. (канд. філол. наук, доцент кафедри української мови і 

літератури, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинсь-

кого, м. Миколаїв). Структура крилатих висловів біблійного походження. 

3. Крутоголова О. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості мовної репрезентації 

концепту «літературна особистість» у «Хрестоматії Доктора Падлючча» 

Михайла Бриниха. 

4. Колот О. Д. (старший викладач кафедри української філології, теорії 

та історії літератури, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Діалект села Тернівка Миколаївської області в 

діахронічному аспекті. 

5. Островська Л. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Парцельовані структури в рекламних 

текстах. 

6. Полуектова А. Ю. (викладач кафедри української філології, теорії та 

історії літератури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Граматика» М. Смотрицького – давня акцентована 

пам’ятка східних слов’ян. 

7. Понкратова В. М. (викладач кафедри української філології, теорії та 

історії літератури, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Західноукраїнська граматична традиція опису 

категорії роду іменника в першій половині ХІХ ст. 
8. Пономаренко С. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Історичні альтернації приголосних 

фонем у дериваційних процесах сучасної української мови. 
9. Тулузакова О. Г. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри 

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Лексика західноукраїнського 

мовного узусу: лексикографічне опрацювання. 

10. Цибульська А. М. (старший викладач кафедри української філології, 

теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Хибні друзі перекладача на прикладі 

польської та російської мов. 

11. Шестопал О. С. (викладач кафедри української філології, теорії та 

історії літератури, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 

м. Миколаїв). Акцентуація префіксальних прислівників у драмі-феєрії 

Лесі Українки «Лісова пісня». 



38 

«ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ» 

 

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

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Старозавітна ідея народу-

обранця в Шевченковому поетичному осмисленні. 

2. Косарєва Г. С. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Образи тіла у творчості Лесі Мудрак 

(на матеріалі збірки «Текс-Ти-Ль» & Libido (Рефлексії). 

3. Лебединцева Н. М. (канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Поетична медитація в «Театрі вільних 

рухів» В. Махна (на матеріалі збірки «Плавник риби»). 

4. Руссова В. М. (канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Рецепції поетичної спадщини Т. Шевченка  

у творчості С. Торнтон (Іщенко). 
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 СЕКЦІЯ 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ» 
 
Керівник секції: Валецька О. В., канд. юрид. наук, доцент. 
Секретар секції: Колодочка О. Є., завідувач кабінету кафедри, аспірант. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 
Мета проведення: визначити актуальні питання юридичної науки та 

запропонувати оптимальні шляхи вирішення проблем правового регулювання. 
Проект рішення, резолюції та рекомендації, які планується прийняти  

на засіданні підсекції: наукова конференція спрямована на вирішення 
фундаментальних питань права, проблем та перспектив розвитку галузей 
права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових 
реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, філософсько-
правових проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення. 

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

кримінального права і процесу, Чорноморський державний університет імені 
Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми кримінальної відповідальності  

за злочинне порушення права на мирне володіння власністю під час 

збройного конфлікту в Україні. 
2. Валецька О. В. (канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та теорії 

держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Порівняльний аналіз трудового договору та цивільно-

правового договору. 
3. Коваль А. А. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський 
державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Моніторинг 

банківських рахунків як засіб боротьби з корупцією. 
4. Ковальова С. Г. (канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та теорії 

держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 
м. Миколаїв). Інкорпорація українських земель Великим князівством 

Литовським та її роль у формуванні литовсько-руської державності. 
5. Колодочка О. Є. (аспірант кафедри адміністративного та господарського 

права і процесу, ЗНУ, м. Миколаїв). Роль прав людини в протидії епідемії 

ВІЛ/СНІДу. 
6. Коновалов В. В. (старший викладач кафедри історії та теорії держави і 

права, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Мико-
лаїв). Про форми використання спеціальних знань у кримінальному 

судочинстві. 
7. Ландіна А. В. (старший науковий співробітник відділу проблем 

кримінального права, кримінології та судоустрою, Інститут держави і права 
імені В. М. Корецького НАН України, м. Київ). Дискусійні питання 

суб’єкта злочину в кримінальному праві. 
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8. Лісна І. С. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри історії та 

теорії держави і права, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Магдебурзьке право в Україні ХІV – першої 

половини ХVІІ ст. 

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

кримінального права і процесу, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Ситцевой В. В. (Представник у справах 

інтелектуальної власності (патентний повірений), Київський інститут 

інтелектуальної власності, м. Київ). Плагіат у Стародавньому Римі: 

перенесення акцентів. 

10. Нікітенко В. М. (аспірант відділу кримінального права, кримінології 

та судоустрою, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України, м. Київ). Фальсифікація доказів за вітчизняним кримінальним 

законодавством. 

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

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

м. Івано-Франківськ). Кримінально-правова політика у сфері протидії 

тероризму. 

12. Панченко С. С. (аспірант кафедри цивільного права та процесу, 

Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький). Правові 

наслідки спливу строку дії цивільно-правового договору та його 

проміжних строків. 

13. Погосян Е. Б. (магістр юридичного факультету, Чорноморський 

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

аспекти видачі дозволів на використання музичних творів. 

14. Селезнева Н. А. (канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Российский 

университет дружбы народов, г. Москва). К вопросу о целесообразности 

назначения финансовых наказаний несовершеннолетним. 

15. Січко Д. С. (канд. юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету, 

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

Роль міжнародних договорів у реалізації аліментних зобов’язань. 

16. Тітаренко А. А. (аспірант кафедри історії та теорії держави і права, 

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

Особливості права народу (нації) на самовизначення в Україні. 

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

кримінального права і процесу, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Поняття антиделіктних слідів та їх видовий 

поділ. 

18. Турчак І. О. (канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права і 

процесу, Івано-Франківський університет права імені короля Данила 

Галицького, м. Івано-Франківськ). Зберігання речей у готелях. 

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

конституційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський 
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державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Актуальні 

проблеми державної антикорупційної політики у сучасній Україні. 

20. Шаповалова О. І. (канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Про недоцільність удосконалення договорів 

про надання послуг залежно від виду діяльності. 

21. Шведова Г. Л. (канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивіль-

ного та кримінального права і процесу, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Форми політичної корупції в сучасній 

Україні. 

22. Яновицька А. В. (аспірант, Львівський національний університет 

імені Івана Франка, м. Львів). Колізії в міжнародному приватному праві. 

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

цивільно-правових дисциплін, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, м. Львів). Маркування продукції як джерело інформації для 

споживача. 
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 СЕКЦІЯ 
 

«РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

ТА НАБЛИЖЕННЯ ЇЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ» 

 

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

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

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

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

роботи, професор кафедри державної служби, Інститут державного управління, 

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

Досвід Великобританії з формування антикорупційної стратегії. 
2. Ємельянов В. М. (д-р наук з держ. упр., професор, директор 

Інституту державного управління, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Державне регулювання регіонального 

розвитку. 

3. Лупан М. І. (студентка, Інститут державного управління, Чорноморсь-

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

вдосконалення державного контролю та обліку в Україні. 

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

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, 

Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв), Євтушенко Л. Є. (учитель історії, учитель вищої 

категорії, учитель-методист ЗСОШ № 22, м. Миколаїв). О. І. Васильчиков 

про місцеве самоврядування. 

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

та менеджменту, Інститут державного управління, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Сімейні цінності та релігійні 

свободи в Конституції Угорщини 2011 року. 

6. Козлова Л. В. (канд. наук з держ. упр., докторант, Інститут проблем 

державного управління та місцевого самоврядування Національної академії 

державного управління при Президентові України, м. Київ). Сучасні 

тенденції управління розвитком міст: концепція Smart City. 

7. Сорока С. В. (д-р наук з держ. упр., професор кафедри місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут 

державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Досвід децентралізації влади в країнах Центрально-

Східної Європи. 

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

врядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут 

державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Малікіна О. А. (старший викладач, Інститут 
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державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Політика муніципального розвитку та напрями її 

реалізації. 
9. Штирьов О. М. (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут 

державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Гіржев А. О. (аспірант кафедри місцевого само-

врядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут держав-

ного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Досвід Словаччини на шляху до децентралізації влади. 

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

Інститут державного управління, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Різновиди та функції переговорів у 

державному управлінні. 

11. Плеханов Д. О. (д-р наук з держ. упр., доцент), Моспаненко С. О. 

(магістрант, Інститут державного управління, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Принципи та методи 

управління державною службою в сучасній Україні. 

12. Степаненко А. В. (студентка 538-д групи, Інститут державного 

управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв). Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг у ФРН 

як важливий елемент децентралізації влади. 

13. Шубін С. П. (доктор наук з держ. упр., професор кафедри право-

знавства МНУ імені В. О. Сухомлинського). Формування політичних 

безпекових стратегій держави в контексті ідеологічного протистояння 

ідеї «русского мира»: український вимір. 

14. Новіцька Є. В. (студентка 535-д групи, Інститут державного управління, 

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

Проблеми системи пенсійного забезпечення України та шляхи їх 

подолання. 

15. Ібрагімова А. А. (канд. наук з держ. упр., кафедри місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут 

державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Наслідки перших кроків об’єднання спроможних 

територіальних громад в Україні. 

16. Тимофєєв С. П. (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики, Інститут 

державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Місце зв’язків із громадськістю в налагодженні 

контакту між органами публічної влади та суспільством. 

17. Сімак С. В. (канд. наук з держ. упр., доцент, Академія муніципаль-

ного управління, м. Київ). Методологічні основи системи партнерських 

відносин державного та приватного секторів. 
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18. Пивоваров К. В. (канд. наук з держ. упр., докторант, Академія 

муніципального управління, м. Київ). Рахункова палата в інституціональному 

механізмі парламентського контролю. 

19. Литвин В. В. (Академія муніципального управління, м. Київ). 

Сучасні засади реалізації державної податкової політики в Україні 

20. Литвин М. С. (аспірант, Академія муніципального управління, м. Київ). 

Концептуальні основи соціального розвитку в контексті еволюційних 

трансформацій у суспільстві. 

21. Стоян О. Ю. (д-р наук з держ. упр., доцент (б. в. з.) кафедри 

державної політики та менеджменту, Інститут державного управління, Чорно-

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

Моніторинг як сучасний інструментарій побудови екологічної політики 

України на принципах сталого розвитку. 

22. Боднар Ю. (магістрант, Інститут державного управління, Чорноморсь-

кий державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Громадський 

контроль за роботою органів державної влади в Україні. 

23. Могилевець О. (магістрант, Інститут державного управління, Чорно-

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

ливості боротьби з корупцією в органах державної влади зарубіжних 

країн. 

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

голова профспілкового комітету, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Модернізація реформування системи 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місце-

вого самоврядування. 

25. Гайду О. В. (здобувач, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Теоретичні засади державного управління 

розвитком регіональних морських портових комплексів. 
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 СЕКЦІЯ 
 

«ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

У ВІДНОВЛЕННІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ» 

 

 

 ПІДСЕКЦІЯ 
 

«ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА» 
 

Керівник підсекції: Зюзін В. О., д-р мед. наук, професор. 

Секретар підсекції: Дроботун О. С., старший викладач. 

Дата та час проведення: 09.06.2016, 13:30. 

 

Мета проведення: аналіз впливу сучасного навантаження на стан 

здоров’я людини. Динаміка показників здоров’я під впливом фізичної 

реабілітації. Сучасні методи фізичної реабілітації. 

 

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

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Тузова О. В. (канд. мед. наук, доцент 

кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Миколаївський міжрегіо-

нальний інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна», м. Миколаїв), 

Дроботун О. С. (старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичної 

реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра Могили,  

м. Миколаїв), Зюзін Д. В. (старший викладач кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Огляд методів визначення толерантності до 

фізичного навантаження і функціонального класу хворого ішемічною 

хворобою серця. 

2. Дроботун О. С. (старший викладач кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

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

кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний 

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

наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморсь-

кий державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Тузова О. В. 

(канд. мед. наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ 

«Україна», м. Миколаїв), Чижик Т. Г. (магістрант кафедри здоров’я людини 

та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв). Динаміка емоційного стану спортсменів із 

травмами колінного суглоба під впливом психолого-фізичної реабілітації. 
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3. Дроботун О. С. (старший викладач кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Яблонська Т. М. (канд. мед. наук, доцент кафедри 

здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний 

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

професор, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, 

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

Тузова О. В. (канд. мед. наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної 

реабілітації, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

ВМУРоЛ «Україна», м. Миколаїв), Зюзін Д. В. (старший викладач кафедри 

здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний універ-

ситет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Психолого-фізична реабілітація 

при дегеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів. 

4. Яблонська Т. М. (канд. мед. наук, доцент кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

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

кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Тузова О. В. (канд. мед. наук, 

доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Миколаївський 

міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна», м. Мико-

лаїв), Дроботун О. С. (старший викладач кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Зюзін Д. В. (старший викладач кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв). Фізична реабілітація при захворюваннях і 

травмах периферичної нервової системи в сучасних умовах. 

5. Яблонська Т. М. (канд. мед. наук, доцент кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

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

кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Тузова О. В. (канд. мед. наук, 

доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації, Миколаївський 

міжрегіональний інститут розвитку людини ВМУРоЛ «Україна», м. Мико-

лаїв), Дроботун О. С. (старший викладач кафедри здоров’я людини та 

фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв), Зюзін Д. В. (старший викладач кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв). Гідрокінезіотерапія в комплексній 

фізичній реабілітації при міофасціальному больовому синдромі шийного 

відділу хребта. 

6. Бондаренко І. Г. (канд. з фіз. виховання і спорту, доцент кафедри 

здоров’я людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв), Бондаренко О. В. (викладач 
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кафедри фізичного виховання і спорту, Чорноморський державний універси-

тет імені Петра Могили, м. Миколаїв). Ефективність системи фізичного 

виховання в підвищенні рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ в 

Україні. 

7. Клименко М. О. (д-р мед. наук, професор, професор кафедри здоров’я 

людини та фізичної реабілітації, Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв), Шелест М. О. (канд. мед. наук). 

Патогенетичне обґрунтування необхідності продовження реабілітаційних 

заходів у періоді ремісії при хронічних запальних захворюваннях. 
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