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Щорічно ми відзначаємо Всесвітній день науки. Це 

свято, коли вшановуються наукові традиції, досягнення 

вчених, якими ми по праву пишаємося і на які покладаємо 

великі сподівання. Рівень соціально-економічного розвит-

ку України, її авторитет на міжнародній арені багато в чо-

му визначаються науковим потенціалом, адже саме перед 

вченими життя ставить складні, але дуже цікаві завдання, 

вирішення яких великою мірою визначає місце Україні  

у світовій спільноті. Сьогодні наука, незважаючи на  

труднощі, завдяки наполегливій праці наших вчених має 

сучасні наукові школи та відомі технологічні розробки.  

Сердечно вітаємо зі святом всіх науковців, викладачів, 

майбутніх вчених – студентів та аспірантів! Нових творчих 

успіхів, нехай найвищі висоти Науки завжди підкоряються 

вам! Щастя, здоров’я, миру та злагоди вам та вашим  

рідним і близьким. 

 

 

Ректорат 

Наукова частина 

Профспілка  
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Міністерство освіти та науки України 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

 

проводить 

XX Всеукраїнську щорічну науково-методичну конференцію 

 

«Могилянські читання – 2017: 

Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, 

національний та регіональний аспекти» 

 

присвячену 

 

Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку 

 

з 13 по 17 листопада 2017 року 

 

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспі-

рантам та науковій громадськості презентувати результати досліджень 

із суспільних, природничих, гуманітарних, медичних, комп’ютерних і 

технічних наук, права та публічного управління. 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

13 листопада, 12:00, читальна зала ЧНУ ім. Петра Могили 

 

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

роботи, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв. Відкриття конференції. 

Клименко Л. П. – д-р техн. наук, професор, ректор ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв. Вітальне слово. 

Паоло Бьяджі – професор відділу по вивченню Азії та Північної 

Африки університету Ка’Фоскарі, м. Венеція. Роль археології у фор-

муванні творчої особистості. 
Клименко М. О. – д-р мед. наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи та питань розвитку, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв. Медико-соціальні виклики сучасного життя: стрес та 

хвороби адаптації. 

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

комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили. м. Миколаїв. 

Перспективні розробки інноваційних технологій комп’ютерного 

факультету ЧНУ ім. Петра Могили. 
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Секція: 

ОСВІТА ТА СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
 

 

 

Підсекція: 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ  

СИСТЕМИ ОСВІТИ 
 

15 листопада 2017 р., 13:00, ауд. 5–101 

 

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

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

 

Мета проведення: окреслення сучасної ролі університетів України у 

контексті проблеми «Академічні свободи, університетська автономія, 

наука і освіта для сталого розвитку».  

 

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

льних інформаційних систем, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Розвиток форм дистанційних досліджень у ХХІ столітті.  

2. Бьяджі П. (професор відділу по вивченню Азії та Північної 

Африки, Університет Ка’Фоскарі, м. Венеція, Італія). Роль археології 

у формуванні творчої особистості. 

3. Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент кафедри інтелектуаль-

них інформаційних систем, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв).  

Педагогічне тестування в умовах інформаційного середовища Moodle. 

4. Андрющенко Н. В. (аспірант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Поняття «словесність»: теоретичний аспект та вплив на  

сучасність. 

5. Сапожников С. В. (д-р пед. наук, професор кафедри педагогіки 

та психології, Університет ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпро). Спроба 

ретроспективного аналізу основних етапів становлення та розвит-

ку вищої педагогічної освіти у Республіці Вірменія як країни-

члена Організації Чорноморського економічного співробітництва. 

6. Нагаївська Д. Ю. (викладач кафедри економіки і маркетингу, 

ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, м. Харків), Плеханова Г. О. (ст. викладач 

кафедри інформаційних систем, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, м. Харків). 

Шляхи досягнення гендерної рівності в освітніх установах у галузі 

інформаційних систем і технологій. 
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7. Коваль Г. В. (д-р наук з держ. упр., професор, завідувач кафедри 

соціальної роботи, управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Сучасні напрямки ігротерапевтичної роботи. 

8. Кутковецький В. Я. (д-р техн. наук, професор кафедри 

комп’ютерної інженерії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв),  

Турти М. Ю. (студент, НУК ім. адм. Макарова, м. Миколаїв). Конт-

роль стану керуючої інтелектуальної системи. 

9. Шуст О. М. (ст. викладач кафедри спортивних дисциплін, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Сергієнко Ю. М. (ст. викладач кафед-

ри спортивних дисциплін, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Соці-

ально-психологічні передумови фізичного виховання студентської 

молоді. 

10. Сай Д. В. (канд. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної ро-

боти, управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Сучасні тенденції розвитку соціального забезпечення та соціальної 

роботи в Європейському Союзі. 

11. Бужиков Р. П. (канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та прак-

тики перекладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Бужикова Р. І. (канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та прак-

тики перекладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Робота зі спеціальним текстом в навчанні перекладачів. 

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

практики перекладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). До проблеми формування професійної компетентнос-

ті у студентів спеціальності «переклад».  

13. Калініна Л. А. (канд. пед. наук, доцент кафедри культурно-

дозвіллєвої діяльності, МФ КНУКіМ, м. Миколаїв). Проблеми фор-

мування професійної компетентності майбутніх працівників куль-

турно-дозвіллєвої сфери. 

14. Воробйова А. І. (канд. пед. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Школа професора Лейфури В. М. (досвіт роботи з 

математично обдарованими учнями Миколаївщини). 

15. Драпак Л. С. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, Хмельницький обла-

сний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький). 

Екологічна складова освіти для сталого розвитку при вивченні 

математичних дисциплін. 
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Підсекція: 

ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ 
 

16 листопада 2017 р., 12:30, ауд. 3–203 

 

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

Секретар підсекції: Шкірчак С. І. – викладач кафедри. 

 

Мета проведення: визначення основних тенденцій розвитку вітчизня-

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

умовах трансформації політичної системи України під впливом зовні-

шніх загроз та внутрішніх інституційних змін. 

 

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

літичних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Знання про по-

літику як засіб формування демократичної політичної культури в 

Україні. 

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

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Роль особистості в латентній 

політиці на заключному етапі ліквідації апартеїду в Південній 

Африці. 

3. Чупрін Р. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри політичних на-

ук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Загальна класифікація 

виборчих систем та параметри її побудови. 

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

них наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Типологія методів 

політичного аналізу. 

5. Соловйова А. С. (канд. політ. наук, доцент кафедри політичних 

наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Роль інститутів грома-

дянського суспільства у «суспільстві майбутнього» за Н. Чомскі. 

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

тичних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості здій-

снення децентралізації в європейських країнах: досвід Румунії. 

7. Колесніченко Н. М. (ст. викладач кафедри політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Толерантність в системі забез-

печення прав людини. 

8. Орленко М. В. (канд. політ. наук, вчений секретар вченої ради, 

ст. викладач кафедри політичних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Вплив європейських стандартів на становлення молоді в 

Україні. 
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9. Шкірчак С. І. (викладач кафедри політичних наук, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). До питання змішаних моделей взаємодії грома-

дянського суспільства і державної влади. 
10. Гідулянов В. А. (студент факультету політичних наук, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Політично-народна організація як 

інструмент дій людей у політичному житті України. 
11. Куцев К. О. (студент факультету політичних наук, ЧНУ ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв). Перспективи розвитку місцевого самов-

рядування при взаємодії з місцевими органами державної влади. 

12. Подолянська В. В. (студентка факультету політичних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Сучасні технологічні системи 

електронного голосування під час виборів загально національних 

масштабів. 

13. Прощенко С. Ю. (студентка факультету політичних наук, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Місце та роль України у світовому 

політичному процесі. 

14. Шпаков В. В. (студент факультету політичних наук, ЧНУ ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв). Технології використання фанатських 

угруповань у політичній боротьбі. 

 

 

Підсекція: 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА 
 

17 листопада 2017 р., 14:00, ауд. 3–207 

 

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

Секретар підсекції: Звездова О. О. – завідувач кабінетом, аспірант. 

 

Мета проведення: дослідження актуальних тенденцій розвитку міжна-

родних відносин та світової політики. 

 

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

відносин та зовнішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Перспективи американсько-чилійських відносин у світлі 

президентських виборів у Чилі 2017 р. 

2. Бойченко Г. В. (канд. іст. наук, ст. викладач кафедри міжнарод-

них відносин та зовнішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Історія створення Ягеллонського університету. 

3. Вовчук Л. А. (канд. іст. наук, ст. викладач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-
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лаїв). Українсько-болгарські дипломатичні відносини у період 

національно-визвольних змагань. 

4. Вовчук Л. А. (канд. іст. наук, ст. викладач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Поддубняк Д. О. (магістрант спеціальності «Міжнародні відно-

сини, суспільні комунікації та регіональні студії» факультету політич-

них наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми канадсь-

ко-бразильських економічних відносин на сучасному етапі. 

5. Габро І. В. (канд. політ. наук, доцент (б. в. з.) кафедри міжнаро-

дних відносин та зовнішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв), Кошеварова В. Д. (магістрант спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» факультету 

політичних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості 

військово-політичного співробітництва України та Греції. 

6. Звездова О. О. (аспірант кафедри міжнародних відносин та зов-

нішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Офіційна 

позиція Азербайджану і Вірменії щодо де-факто державності Нагі-

рного Карабаху 

7. Погромський В. О. (канд. іст. наук, ст. викладач кафедри між-

народних відносин та зовнішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Особливості початку діяльності Американської адмі-

ністрації допомоги у відновленій Польщі 1918–1920 рр. 

8. Тихоненко І. В. (аспірант кафедри міжнародних відносин та зо-

внішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми 

Кашміру та Пуштуністану у регіональній політиці Пакистану: 

спільне та відмінне. 

9. Тригуб О. П. (д-р іст. наук, професор кафедри міжнародних від-

носин та зовнішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Британські консули у східному Причорномор’ї другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст.: до постановки питання. 

10. Хмель А. О. (канд. іст. наук, доцент (б. в. з.) кафедри міжнарод-

них відносин та зовнішньої політики, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Позиція США щодо брекзіт (2016 рік). 

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

літичних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Трансформація 

зовнішньополітичної стратегії США щодо КНР за адміністрації  

Д. Трампа. 
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Підсекція: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

15 листопада 2017 р., 14:00, ауд. 4–209 

 

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

Секретар підсекції: Семенчук І. М. – канд. екон. наук, доцент. 

 

Мета проведення: узагальнення сучасних проблем економічного роз-

витку підприємств України. 

 

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

економіки підприємства, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв),  

Кузьменко Б. П. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підпри-

ємства, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Актуалізація розвитку 

менеджменту на підприємствах України. 

2. Міцкевич Н. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки пі-

дприємства, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Бикова О. (студен-

тка 615м групи, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Самарська В. 

(студентка 615м групи, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Ком-

плексний підхід в управлінні соціальним розвитком підприємства 

3. Семенчук І. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки  

підприємства, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Роль форсайтин-

гу у підвищенні ефективності управлінської діяльності.  

4. Міцкевич Н. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки пі-

дприємства, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Динаміка іннова-

ційної діяльності підприємств України 

5. Міцкевич Н. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки пі-

дприємства, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Шушпанова В. 

(студентка 615м групи, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Самой-

ленко В. (студент 615м групи, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Сучасні проблеми розвитку трудових ресурсів України. 

6. Лукін С. Ю. (канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підп-

риємства, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Антикорупційна 

програма й антикорупційний комплаенс в управлінні підприємст-

вом. 
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Підсекція: 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 
 

17 листопада 2017 р., 14:00, ауд. 4–110 

 

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

Секретар підсекції: Прядко І. В. – ст. викладач. 

 

Мета проведення: обмін науковими поглядами щодо актуальних про-

блем економічного розвитку в Україні та світі. 

 

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

ної теорії та міжнародної економіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Особливості вертикальних схем корупції в Україні. 

2. Палехова В. А. (доцент кафедри економічної теорії та міжнаро-

дної економіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Останні тенде-

нції у розвитку податкових систем: світовий досвід та вітчизняні 

реалії. 

3. Прядко І. В. (ст. викладач кафедри економічної теорії та міжна-

родної економіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Ефектив-

ність функціонування організаційно-економічного механізму ре-

гулювання інноваційної діяльності в регіоні. 

4. Фертікова Т. М. (канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри 

економічної теорії та міжнародної економіки, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв). Актуальні напрямки державного регулювання бізнесу. 

5. Ципліцька О. О. (докторант, канд. екон. наук, доцент кафедри 

економічної теорії та міжнародної економіки, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв). Інституціональні та економічні засади модернізації 

соціальної політики країн Європейського Союзу.  

6. Стоян О. Ю. (д-р наук з держ. упр., в. о. завідувача кафедри 

менеджменту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості 

формування стратегій управління господарським комплексом Укра-

їни в умовах трансформацій. 

7. Бурдельна Г. О. (канд. екон. наук, доцент кафедри менеджмен-

ту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Толишев Е. В. (канд. техн. 

наук, доцент, м. Миколаїв). Управління процесом реконструкції 

теплогенеруючих об’єктві з використанням відновлювальних джерел 

енергії.  

8. Мельничук Л. С. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ме-

неджменту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Дранус В. В. (асис-

тент кафедри фінансів Подільський державний аграрно-технічний 
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університет м. Кам’янець-Подільський). Маркетинг інновацій в сис-

темі управління підприємства. 

9. Шатун В. Т. (канд. політ. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв). Формування лідерських якостей у майбутніх мене-

джерів. 

 

 

Підсекція: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 
ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

16 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 4–313 
 
Керівник підсекції: Великий Ю. В. – д-р екон. наук, професор. 
Секретар підсекції: Лизлова Ю. О. – провідний фахівець кафедри. 
 
Мета проведення: визначення актуальних проблем моделювання наці-
ональної системи бухгалтерського обліку в умовах глобалізаційних 
процесів 
 

1. Белінська С. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і ауди-
ту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Лизлова Ю. О. (студентка 
617м групи, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості обліку 

та оподаткування деяких офісних витрат. 
2. Бєлікова В. В. (ст. викладач кафедри обліку і аудиту, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Кравченко Т. В. (канд. екон. наук, 
доцент (б. в. з.) кафедри обліку і аудиту, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Особливості обліку в інтернет-магазинах. 

3. Великий Ю. В. (д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри об-
ліку і аудиту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Управління інно-

ваційним процесом машинобудівного підприємства на основі мо-

делі відкритих інновацій. 
4. Верланов О. Ю. (канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і ауди-

ту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості формування 

управлінського обліку у кооперативах. 
5. Прокопович Л. Б. (канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та 

економічного аналізу, НУК ім. адм. Макарова, м. Миколаїв). Чинни-

ки, які впливають на систему управлінського обліку. 
6. Руденко Н. О. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри обліку і 

аудиту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми та перспек-

тиви реформи публічних закупівель в системі PROZORRO. 
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Підсекція: 

РОЗВИТОК ПРИВАТНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

13 листопада 2017 р., 14:00, ауд. 4–316 

 

Керівник підсекції: Черненок К. П. – канд. екон. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Конєва Т. А. – канд. екон. наук, доцент. 

 

Мета проведення: обговорення та узагальнення результатів наукових 

досліджень з проблем та перспектив розвитку приватних фінансів в 

Україні. 

 

 

1. Васильєв А. А. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри фінан-

сів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Стан та інстру-

менти державного регулювання зовнішньоторговельної безпеки 

країн.  
2. Гац А. В. (студентка V курсу факультету економічних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Конєва Т. А. (канд. екон. наук, 

доцент кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Роль дебіторської та кредиторської заборгованості в опера-

ційній діяльності підприємства. 

3. Жукова В. Є. (студентка VI курсу факультету економічних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Нетудихата К. Л. (канд. екон. 

наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Методичне забез-

печення оцінки фінансової безпеки молокопереробних під-

приємств. 
4. Кикла А. М. (студент VI курсу факультету економічних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Конєва Т. А. (канд. екон. наук, 

доцент кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Вартість капіталу сільськогосподарських підприємств в 

умовах складної військово-економічної ситуації.  
5. Конєва Т. А. (канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і креди-

ту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Умови впровадження різ-

них типів політики фінансування діяльності підприємства. 
6. Кузнєцов А. В. (студент V курсу факультету економічних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Конєва Т. А. (канд. екон. наук, 

доцент кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Вплив тривалості фінансового циклу на фінансовий стан 

підприємств. 
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7. Лушко С. М. (викладач кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Пет-
ра Могили, м. Миколаїв). Оподаткування транзакцій у криптова-

лютах: позиція України та світовий досвід. 
8. Майстренко В. М. (студентка V курсу факультету економічних 

наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Нетудихата К. Л. (канд. 
екон. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Теоретичні 

аспекти аналізу ділової активності господарської діяльності. 
9. Малий І. В. (студент V курсу факультету економічних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Конєва Т. А. (канд. екон. наук, 
доцент кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-
лаїв). Фактори впливу на політику фінансування оборотних акти-

вів сільськогосподарського підприємства. 
10. Маляренко А. В. (студентка VI курсу факультету економічних 

наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Конєва Т. А. (канд. екон. 
наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Вплив політики фінансування оборотних активів на 

фінансовий стан підприємства. 
11. Марущак І. О. (студентка VI курсу факультету економічних 

наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Конєва Т. А. (канд. екон. 
наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Влив структури фінансових ресурсів на фінансовий 

стан підприємства. 
12. Матвєєв В. В. (студент VI курсу факультету економічних на-

ук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Конєва Т. А. (канд. екон. 
наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Оцінка вартості бізнесу аграрного підприємства 

«KSGAgro». 
13. Нетудихата К. Л. (канд. екон. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Стратегічне управління інноваційним роз-

витком бізнесу на державному рівні: приклад національної страте-

гії відкритих інновацій Австрії.  
14. Раку О. О. (студентка VI курсу факультету економічних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Філімонова О. Б. (канд. екон. 
наук, доцент (б. в. з.) кафедри фінансів і кредиту, в. о. декана факуль-
тету економічних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Специ-

фіка діяльності суб’єктів фінансової системи за умови відсутності 

центрального банку. 
15. Трущенко І. С. (студентка VI курсу факультету економічних 

наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Нетудихата К. Л. (канд. 
екон. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Сутність, 

особливості та методи діагностики фінансового стану в системі 

антикризового управління. 
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16. Філімонова О. Б. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри 

фінансів і кредиту, в. о. декана факультету економічних наук, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Фінансування соціальних проектів: 

особливості зарубіжного досвіду. 
17. Хлибова Т. О. (студентка VI курсу факультету економічних 

наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Черненок К. П. (канд. 

екон. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри фінансів і кредиту, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Інвестиційна діяльність недержав-

них пенсійних фондів в Україні. 

18. Черненок К. П. (канд. екон. наук, доцент, в. о. завідувача ка-

федри фінансів і кредиту, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Devel-

opment of pension system in the countries belonging to the Organiza-

tion for Economic Co-operation and Development: demographic pre-

conditions. 

19. Чечикова І. В. (студентка VI курсу факультету економічних 

наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Нетудихата К. Л. (канд. 

екон. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Управління 

кредитними ризиками в банківській діяльності. 
20. Шельчук М. І. (студентка VI курсу факультету економічних 

наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Нетудихата К. Л. (канд. 

екон. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Теоретико-

методичні основи оцінки інвестиційної привабливості під-

приємств. 
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Секція: 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. СОЦІАЛЬНА РОБОТА. 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
 

 

Підсекція: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ 
 

14 листопада 2017 р., 12:00, ауд. 4–202 

 

Керівники підсекції:  Авраменко А. О. – д-р мед. наук, доцент; 

Козій М. С. – д-р біол. наук, доцент. 

Секретар підсекції:  Яковенко Н. О. – канд. мед. наук, доцент. 

 

Мета проведення: вирішення актуальних проблем сучасної медицини і 

розповсюдження наукових, теоретичних і практичних знань серед 

вчених, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів. 

 

1. Яковенко Н. О. (канд. мед. наук, доцент кафедри анатомії, гіс-

тології, клінічної анатомії та оперативної хірургії, ЧНУ ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв), Сенченко Н. Г. (канд. мед. наук, доцент кафедри 

педіатрії з дитячими інфекціями і дитячою хірургією, ЛДМУ, м. Лу-

ганськ). Ефективність використання комбінованих експекторантів 

при гострому бронхіті у дітей раннього віку. 
2. Яковенко Н. О. (канд. мед. наук, доцент кафедри анатомії, гіс-

тології, клінічної анатомії та оперативної хірургії, ЧНУ ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Стан антиендотоксинового імунітету при гост-

рих кишкових інфекціях у дітей раннього віку. 
3. Козій М. С. (д-р біол. наук, доцент, завідувач кафедри анатомії, 

гістології, клінічної анатомії та оперативної хірургії, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв), Загоруй В. В. (викладач кафедри анатомії,  

гістології, клінічної анатомії та оперативної хірургії, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Вплив полімерних похідних гуанідіну на 

Paramecium caudatum. 
4. Авраменко А. О. (д-р мед. наук, доцент, завідувач кафедри ме-

дичної біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Степень обсеменения хеликобактер-

ной инфекцией слизистой оболочки желудка у частных предприни-

мателей, страдающих хроническим неатрофическим гастритом. 
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5. Редька О. Г. (канд. біол. наук, доцент кафедри медичної біології 

та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Структурно-функціональні зміни проміжної частки 

гіпофіза за умов тривалої дії нітратів.  

6. Невинський О. Г. (канд. тех. наук, доцент кафедри медичної бі-

ології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології, ЧНУ ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Очищення промстоків, що містять відпрацьо-

вані мастильно-охолоджуючі рідини. Вермикулито-силікатний 

матеріал з використанням мінеральних волокон 

7. Зак М. Ю. (д-р мед. наук, с. н. с., професор кафедри медичної 

біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології, ЧНУ ім. Петра 

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

проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба – медико-соціальний виклик в ХХІ столітті. 

8. Сарафанюк Н. Л. (ст. викладач кафедри медичної біології та 

хімії, біохімії, фізіології та мікробіології, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Значення ІЛ-10 в розвитку імунної відповіді при гос-

трих ішемічних порушеннях мозкового кровообігу.  

9. Клименко М. О. (д-р мед. наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи та питань розвитку, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Зак М. Ю. (д-р мед. наук, с. н. с., професор кафедри 

медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Низькоступеневе запалення. 

10. Грищенко Г. В. (директор Медичного інституту, кандидат ме-

дичних наук, доцент кафедри медичної біології, анатомії людини, гіс-

тології, цитології та ембріології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Застосування альтернативних методів діагностики в медицині. 

11. Клименко М. О. (д-р мед. наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи та питань розвитку, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Зак М. Ю. (д-р мед. наук, с. н. с., професор кафедри 

медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Грищенко Г. В. (директор Медичного 

інституту, кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної біології, 

анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв), Авраменко А. О. (д-р мед. наук, доцент, кафед-

ри медичної біології хімії, біохімії, фізіології і мікробіології, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Козій М. С. (д-р біол. наук, професор 

кафедри анатомії, гістології, клінічної анатомії та оперативної хірургії, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Медико-соціальні виклики 

сучасного життя: стрес та хвороби адаптації. 
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Підсекція: 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ЗМІН СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

16 листопада, 12:00, ауд. 10 Л–202 

 

Керівник підсекції: Коваль Г. В. – д-р наук з держ. упр., професор. 

Секретар підсекції: Файчук О. Л. – канд. пед. наук, в. о. доцента. 

 

Мета проведення: визначення основних векторів наукових досліджень 

в соціальній сфері сучасного суспільства, характеристика основних 

завдань соціальної роботи у умовах трансформаційних змін. 

 

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

соціальної роботи, управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Проблема адаптації дітей молодшого шкільного віку 

до навчання в сучасній науці. 

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

роботи, управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Прикладний аспект творчої діяльності студентської молоді. 

3. Попова Т. С. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної робо-

ти, управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Організаційно-правові засади впровадження наставництва над 

дитиною – вихованцем інтернатного закладу – в Україні. 

4. Сай Д. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Нефо-

рмальна освіта як важливий фактор підтримки малозахищених 

верств населення. 

5. Скиба Т. Ю. (канд. наук з держ. упр., ст. викладач кафедри со-

ціальної роботи, управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Інноваційні технології управління закладами вищої 

освіти. 

6. Сургова С. Ю. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної ро-

боти управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Сучасні методи роботи соціального працівника з клієнтами, що 

мають особливі потреби. 

7. Чубук Р. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Систе-

ма профорієнтації як важлива складова соціально-превентивної 

роботи з молоддю. 
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8. Файчук О. Л. (канд. пед. наук, доцент (б. в. з.) кафедри соціаль-

ної роботи, управління і педагогіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Характеристика мотивів працевлаштування за фахом випу-

скників спеціальності «Соціальна робота».  

9. Літвінчук С. Б. (канд. пед. наук, доцент кафедри методики про-

фесійної підготовки, МНАУ, м. Миколаїв). Модульно-компетентністна 

технологія навчання у вищій школі. 

 

 

Підсекція: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

І СПОРТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

14 листопада 2017 року, 15:30, 

кафедра «Спортивні дисципліни» 

 

Керівник підсекції: Бондаренко І. Г. – доцент. 

Секретар підсекції: Мінц М. О. – канд. іст. наук, доцент.  

 

Мета проведення: пошук інноваційних педагогічних технологій у 

фізичному вихованні, піднесення ролі фізичного виховання та спорту у 

ВНЗ, пропагування засад здорового способу життя серед студентської 

молоді. 

 

1. Андрющенко М. І. (ст. викладач кафедри спортивні дисципліни, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Кураса Г. О. (ст. викладач ка-

федри спортивні дисципліни, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Майєр В. Я. (ст. викладач кафедри спортивні дисципліни, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Фізична підготовленість студентів 

Чорноморського національного університету ім. Петра Могили та 

застосування методів її оцінювання.  

2. Бойченко О. В. (викладач кафедри спортивні дисципліни, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Мещеряков М. В. (викладач кафедри 

спортивні дисципліни, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Спорти-

вна гра настільний теніс, як оздоровчий засіб на заняттях з фізич-

ного виховання.  
3. Бондаренко І. Г. (доцент кафедри біологічних основ спорту та 

фізичної реабілітації, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Бондарен-

ко О. В. (викладач кафедри веслування, ЧНУ ім. Петра Могили,  



18 

м. Миколаїв). Підготовка фахівців з фізичної культури щодо про-

фесійного самовдосконалення за результатами анкетування.  
4. Бондаренко І. Г. (доцент кафедри біологічних основ спорту  

та фізичної реабілітації, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв),  

Крайник Т. М. (магістрант факультету фізичного виховання та спорту, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Використання неолімпійських 

видів спорту у фізичній терапії. 

5. Вербицький В. А. (доцент кафедри спортивні дисципліни, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Дзюбан О. В. (ст. викладач кафедри 

веслування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Ісаєнко М. В. (ви-

кладач кафедри веслування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Розвиток учнівського водного спорту на Миколаївщині: історія та 

сучасність.  

6. Вербицький В. А. (доцент кафедри спортивні дисципліни, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Рекреація студентів вищих навча-

льних закладів засобами плавання.  

7. Мінц М. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри спортивні дисцип-

ліни, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Головаченко І. В. (викла-

дач кафедри спортивні дисципліни, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Рівень фізичного розвитку студентів ВНЗ. 

8. Шуст О. М. (ст. викладач кафедри веслування, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Актуальність фізичної культури серед різних 

вікових категорій суспільства.  

9. Горбенко О. В. (викладач кафедри спортивні дисципліни, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми рухової активності сту-

дентів під час навчання у ВНЗ. 

10. Твєліна А. О. (канд. пед. наук, доцент (б. в. з.) кафедри спортив-

ні дисципліни, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Формування 

спеціальних рухових навичок майбутніх фахівців фізичної куль-

тури засобами фітнесу.  

11. Андрющенко М. І. (ст. викладач кафедри спортивні дисципліни, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Сергієнко Ю. М. (викладач ка-

федри спортивні дисципліни ЧНУ ім. Петра Могили, заслужений пра-

цівник фізичної культури і спорту України). Методика навчання 

стрибків у висоту. 

12.  Андрющенко М. І. (ст. викладач кафедри спортивні дисципліни 

ЧНУ ім. Петра), Кураса Г. О. (ст. викладач кафедри спортивні дисцип-

ліни, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Маєр В. Я. (ст. викладач 

кафедри спортивні дисципліни, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Тренувальний процес з футболу в вищих навчальних закладах. 
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Підсекція: 

ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ 

ТА ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС 
 

13 листопада 2017 р., 12:00, 10Л–217 

 

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

Секретар секції: Лукіна Н. Б. – аспірант, провідний фахівець кафедри. 

 

Мета проведення: звіт про проведення наукових досліджень за темою 

застосування цільової спрямованості у роботі з особами, які мають 

ПТСР.  

 

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

психології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Cаморозвиток осо-

би та емоційні стани. 

2. Амплєєва О. М. (канд. психол. наук, ст. викладач кафедри пси-

хології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Зародження та розви-

ток нейролінгвістичного програмування. 

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

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Психологічна допомога в кри-

зових станах. 

4. Каневський В. І. (канд. психол. наук, доцент кафедри психоло-

гії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Можливості медитативної 

практики в корекції емоційних станів і ПТСР. 
5. Хоржевська І. М. (канд. психол. наук, доцент кафедри психоло-

гії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Рівні прояву психологічних 

основ професійної культури правоохоронця. 

6. Гусак В. М. (ст. викладач кафедри психології, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Використання інтегративної сексології у 

психологічному консультуванні. 
7. Шилова Н. І. (канд. психол. наук, ст. викладач. кафедри, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Сучасні тенденції розвитку цільової 

спрямованості особистості підлітка. 

8. Лукіна Н. Б. (аспірант, викладач кафедри психології, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Типи перфекціонізму та цільова 

спрямованість особистості. 
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Секція: 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
 

 

Підсекція: 

ПРОФЕСІЙНОГО АНГЛОМОВНОГО НАВЧАННЯ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА 

МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

17 листопада 2017 р., 14:00 

 

Керівник підсекції: Хмизова О. В. – канд. пед. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Чернюк Т. І. – викладач. 

 

Мета проведення: обговорення інноваційних методик професійного 

англомовного навчання на основі українського та європейського дос-

віду організації освітнього процесу у вищій школі. 

 

1. Хмизова О. В. (канд. пед. наук, доцент, керівник секції профе-

сійного англомовного навчання кафедри економічної теорії та міжна-

родної економіки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Blended 

Learning in English Language Teaching. 
2. Дімант Г. С. (ст. викладач секції професійного англомовного 

навчання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Lexical and grammatical work with 

the medical texts. 

3. Чернюк Т. І. (викладач секції професійного англомовного на-

вчання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Професійно-спрямована іншомовна 

підготовка студентів нефілологічних спеціальностей. 
4. Мкртчян А. Р. (викладач секції професійного англомовного на-

вчання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Методи викладання англійської 

мови для студентів-економістів.  
5. Постикіна Є. Г. (викладач секції професійного англомовного 

навчання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Комунікативні бар’єри у процесі 

викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спряму-

ванням» для студентів першого року навчання спеціальності  

«Облік і аудит». 
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Підсекція: 

НОВІ ВИКЛИКИ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ  

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ 
 

15 листопада 2017 р., 14:00, ауд. 11–107 

 
Керівник підсекції: Гришкова Р. О. – д-р пед. наук, професор. 
Секретар підсекції: Парсяк О. Н. – ст. викладач кафедри. 

 
Мета проведення: розробити організаційно-педагогічні засади вдоско-
налення підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до між-
культурної взаємодії в контексті інтернаціоналізації освіти. 
 

1. Гришкова Р. О. (професор, д-р пед. наук, зав. кафедри англійсь-
кої мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Система вправ для 

навчання професійної англійської мови з позицій компетентнісно-

го підходу. 
2. Біла Т. М. (доцент кафедри англійської мови, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Сучасна система медіаосвіти у Великій Бри-

танії. 
3. Гриженко Г. Ю. (ст. викладач кафедри англійської мови, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Some steps to develop professional 

skills at sociology English classes. 
4. Діордієва А. В. (викладач кафедри англійської мови, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Activity-based approach to teaching ESP. 
5. Димова І. В. (ст. викладач кафедри англійської мови, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Фахова підготовка студентів до 

міжкультурного спілкування у процесі вивчення іноземної мови. 
6. Диндаренко О. А. (ст. викладач кафедри англійської мови, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Використання інтерактивних мето-

дів спілкування для викладання професійної англійської мови 

студентам-нефілологам. 
7. Колотій Н. В. (ст. викладач кафедри англійської мови, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Developing the professional communi-

cative competence of future IT experts. 
8. Остафійчук О. Д. (викладач кафедри англійської мови, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Positive Student-Teacher Relationship 

in Foreign language Teaching. 
9. Парсяк О. Н. (ст. викладач кафедри англійської мови, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Цілі навчання усного мовлення на 

початковому етапі викладання іноземної мови на нефілологічних 

спеціальностях. 
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10. Рябова Ю. М. (канд. пед. наук, ст. викладач кафедри англійської 
мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Багатонаціональне сере-

довище як реалія сучасного українського суспільства. 
11. Стрельчук Я. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 

мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Змістові складові іншо-

мовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей. 
12. Харченко-Степаненко Т. І. (викладач кафедри англійської мо-

ви, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Формування мовленнєвої 

компетенції студентів нефілологічних спеціальностей. 
13. Чуєнко В. Л. (ст. викладач кафедри англійської мови, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Intrinsic VS Extrinsic Motivation in 

ESP Learning. 
14. Шмідт В. В. (викладач кафедри англійської мови, ЧНУ ім.  

Петра Могили, м. Миколаїв). Pedagogical conditions of professional 

informational and educational environment usage. 
15. Шерстюк Л. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 

мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Критерії та показники 

сформованості стратегій читання та говоріння у майбутніх викла-

дачів філологічних спеціальностей. 
16. Орищенко О. В. (викладач кафедри загальноправових та соціа-

льно-гуманітарних дисциплін, ХФ ОДУВС, м. Херсон). Інтеграція 

інноваційних методів і прийомів навчання в удосконаленні профе-

сійного мовлення студентів-юристів. 
 

 

Підсекція: 
ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 
 

13 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 11–210 
 
Керівник підсекції: Шестопалова Т. П. – д-р філол. наук, професор. 
Секретар підсекції: Поліщук О. Л. – канд. філол. наук, ст. викладач. 

 
Мета проведення: оприлюднення новітніх досліджень текстів та літе-
ратурних контекстів, накреслення перспективи аналізу, інтерпретації, 
оцінювання та навчально-методичної репрезентації твору. 
 

1. Шестопалова Т. П. (д-р філол. наук, професор, завідувач ка-
федри української філології, теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра 
Могили, м. Миколаїв). Письмо як спосіб збереження пам’яті  

емігрантів (на матеріалі рукопису Юрія Лавріненка «Мій сад в 

арктиці»). 
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2. Даниленко І. І. (д-р філол. наук, професор, кафедри української 
філології, теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-
колаїв). Місце й роль біблійних пророцтв у поетичній футурології 

Т. Г. Шевченка 
3. Косарєва Г. С. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри укра-

їнської філології, теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв). Досвід еміграції у збірці авторських пісень Теодора 

Федика «Пісні іммігрантів про Старий і Новий Край. 
4. Руссова В. М. (канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-
колаїв). Гуманістичне спрямування білінгви «Poems from the 

Scythian Wild Field» Д. Кременя. 
5. Поліщук О. Л. (канд. філол. наук, ст. викладач кафедри україн-

ської філології, теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Онтологія альтернативної історії: концепція безлічі 

логічно можливих світів. 
6. Янчук К. Ю. (аспірант кафедри української філології, теорії та 

історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Концепт 

еміграції в літературно-публіцистичному дискурсі «Української 

літературної газети» (1955–1960 рр.). 

 

 

Підсекція: 
СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ І МОВОЗНАВСТВО В 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

13 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 11–312 
 
Керівник підсекції: Островська Л. С. – канд. філол. наук, доцент. 
Секретар підсекції: Полуектова А. Ю. – викладач. 

 
Мета проведення: визначити основні тенденції у дослідженні слов’янських 
мов та їхньої історії у світлі сучасних лінгвістичних течій. 

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

філології, теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Проблеми викладання мови в умовах білінгвізму. 

2. Островська Л. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри 
української філології, теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра 
Могили, м. Миколаїв). Структура парцельованих конструкцій. 

3. Пономаренко С. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри 
української філології, теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра 
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Могили, м. Миколаїв). Рухомі й нерухомі акцентно-дериваційні 

типи в сучасній українській мові. 
4. Полуектова А. Ю. (викладач кафедри української філології, 

теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Акцентні відмінності особових займенників в українському виданні 

«Граматики» М. Смотрицького 1619 р. порівняно з російським 

виданням 1648 р. 
5. Понкратова В. М. (викладач кафедри української філології, 

теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Категорія роду іменників у трактуванні П. Ф. Фортунатова 
6. Цибульська А. М. (ст. викладач кафедри української філології, 

теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Духовні мотиви у фільмі Андрія Тарковського «Сталкер». 
7. Шестопал О. С. (викладач кафедри української філології,  

теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Наголошення форм другої особи множини наказового способу в 

«Енеїді» І. Котляревського. 
8. Жигалкіна Ю. М. (викладач кафедри української філології, 

теорії та історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Націоналізм у літературі: проблематика поняття (за творчістю 

Марйо Варґаса Льйоси і Тараса Шевченка). 
9. Томіна О. О. (викладач кафедри української філології, теорії та 

історії літератури, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Акцентуація 

відсубстантивних та відад’єктивних прислівників в українській мові. 
 

 

Підсекція: 
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, А ТАКОЖ МЕТОДИКИ 

ЇХ ВИКЛАДАННЯ У ВІК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

15 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 11–305 
 

Керівник підсекції: Старшова О. О. – канд. філол. наук, доцент. 
Секретар підсекції: Сосніна Т. В. – ст. викладач. 
 

Мета проведення: розгляд, обґрунтування й окреслення актуальних 
питань дослідження англійської мови та літератури, а також методики їх 
викладання в сучасний вік глобалізації та міжкультурної комунікації. 
 

1. Старшова О. О. (канд. філол. наук, доцент кафедри англійської 
філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Studying the Literary 

Spaces of New York. 
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2. Матвєєва Н. П. (д-р філол. наук, професор кафедри англійської 
філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Історіографічний 

аспект концептографії: від стародавніх часів до сучасності. 
3. Запорожець Г. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 

філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Формування у май-

бутніх вчителів англомовної компетенції в письмі. 
4. Зубенко Т. В. (канд. пед. н., доцент кафедри англійської філоло-

гії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). The Use of Educational 

Technology in the English Language Classroom. 
5. Остапчук Т. П. (канд. філол. наук, доцент кафедри англійської 

філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Прикордонні студії: 

інтердициплінарний підхід до прочитання літературних та куль-

турних текстів сучасної доби. 
6. Кисельова К. В. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ан-

глійської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Oxford-

Words blog as an index of new words in English. 
7. Колесник Г. Л. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри анг-

лійської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Образ Смер-

ті в повісті Пітера Бігла «Welcome, Lady Death». 
8. Корнєва С. Є. (канд. філол. наук, ст. викладач кафедри англій-

ської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості 

мовної ментальності в побудові англійських висловлювань. 
9. Стодолінська Ю. А. (канд. філол. наук, ст. викладач кафедри 

англійської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Creolized 

Texts in the Marketing Discourse: Communicative and Pragmatic Aspects. 
10. Григор’єва О. В. (ст. викладач кафедри англійської філології, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Підготовка учителів іноземної 

мови до формування в учнів національно – культурної іншомовної 

компетенції. 
11. Рибачук О. Л. (ст. викладач кафедри англійської філології, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Teaching Idioms to EFL Students. 

12. Сопачова В. В. (ст. викладач кафедри англійської філології, 
ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Vocabulary and Grammar Prac-

tice: Task-Based Language Teaching for First Year University Stu-

dents. 
13. Пархоменко Е. О. (викладач кафедри англійської філології, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Специфіка конструювання 

світу антиутопії у трилогії Лорен Олівер «Деліріум». 
14. Сулейманова Я. О. (викладач-асистент, аспірант кафедри анг-

лійської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Лексико-

семантичні способи вираження категорії оцінки в англійських 

пареміях з компонентом на позначення природних стихій. 
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Підсекція: 

РОМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 
 

14 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 11–304 

 

Керівник підсекції: Каірова Т. С. – канд. філол. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Попова Л. Г. – ст. викладач. 

 

Мета проведення: Розгляд стану і актуальних проблем романської 

філології, та опрацювання нових форм і змісту навчання. 

 

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

германської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Мистец-

тво Талейрана приховувати свої думки (на матеріалі епістолярної 

спадщини). 

2. Попова Л. Г. (ст. викладач кафедри романо-германської філоло-

гії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Моніторинг як умова під-

вищення якості навчання латинської мови. 

3. Ползікова Т. І. (ст. викладач кафедри романо-германської філо-

логії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Європейські стандарти 

вивчення іноземної мови у вищій школі. 

4. Пітерова Н. А. (ст. викладач кафедри романо-германської фі-

лології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Новітні технології ви-

кладання іноземної мови. 

5. Міхільов О. Д. (д-р філол. наук, професор, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Комические наименования в романах Сан-Атонио 

и специфика их перевода. 

6. Міхільов О. Д. (д-р філол. наук, професор, кафедра романо-

германської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв),  

Короткова О. А. (студентка 443 гр. інституту філології, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Гуманізуюча функція міфу у творчості  

Милорада Павича. 

7. Стодолінський Д. І. (ст. викладач кафедри романо-германської 

філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Відеоуроки з іспан-

ської мови як форма адаптації до мовного середовища. 

8. Петренко О. М. (доцент, кандидат мистецтвознавства кафедри 

теорії й методики мовнокультурної та художньо-естетичної освіти, 

МОІППО, м. Миколаїв). Український слід у культурній пам’яті 

Франції. 
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Підсекція: 

НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА  

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

15 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 11–205 

 

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

Секретар підсекції: Чернявська О. К. – викладач. 

 

Мета підсекції: Розглянути актуальні когнітивні та прагматичні про-

блеми германістики, представити сучасні дослідження з методики 

навчання німецькомовної мовленнєвої діяльності студентів вищих 

навчальних закладів, надати можливість фахівцям ознайомити широ-

кий загал із власними напрацюваннями у зазначеній сфері. 

 

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

германської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Форму-

вання фонетичних навичок студентів-германістів. 

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

германської філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Провідні 

фактори, що впливають на формування мовленнєвої компетент-

ності в аудіюванні майбутніх викладачів німецької мови. 

3. Максимчук С. М. (ст. викладач кафедри романо-германської  

філології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Kunst im 

Deutschunterricht. 

4. Чернявська О. К. (викладач кафедри романо-германської філо-

логії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Застосування географіч-

них карт на занятті з німецької мови. 

5. Єнальєва О. А. (викладач, аспірант кафедри романо-германської 

філології, ЧНУ ім. Петра Могили). Провідні мотиви німецького пси-

хологічного роману для дітей 90-х рр. ХХ ст. (на прикладі творів  

К. Бойє). 

6. Хренова О. В. (в. о. викладача кафедри романо-германської фі-

лології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Оніричний дискурс у 

романі Новаліса « Heinrich von Ofterdingen». 
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Підсекція: 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ 

ТА СТИЛІСТИЦІ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 

17 листопада 2017 р., 15:30, ауд.11–114 

 

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

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

 

Мета проведення: поєднання різнобічних тематик і проблематик до-

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

споріднені категорії».  

 

1. Воєхевич А. І. (ст. викладач кафедри теорії та практики перек-

ладу з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Про по-

ходження іспанських та французьких сучасних імен. 
2. Ворона Т. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Домашнє чи-

тання як спосіб розвитку мовленнєвої компетенції студента-

перекладача. 
3. Гончаренко Л. О. (канд. філол. наук, доцент кафедри теорії та 

практики перекладу з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Історія розвитку теорії перекладу в Німеччині. 

4. Греков В. О. (ст. викладач кафедри теорії та практики перекладу 

з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Структура 

уроку та типи вправ для дисципліни «Практичний курс письмово-

го та усного перекладу» спеціальності «Переклад». 
5. Корягіна А. Ю. (викладач кафедри теорії та практики перекладу 

з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Методичний 

аспект викладання німецької мови студентам І–ІІ курсів спеціа-

льності «Переклад (англ., нім.)». 

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

практики перекладу з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Невласне-пряма мова у новелах Т. Манна.  

7. Муратова В. Ф. (канд. філол. наук, ст. викладач кафедри теорії 

та практики перекладу з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Специфіка перекладу професійної лексики.  

8. Науменко А. А. (ст. викладач кафедри теорії та практики перек-

ладу з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Відтво-

рення семантики кольоропозначень як перекладознавча проблема. 
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9. Науменко А. М. (д-р філол. наук, професор, зав. каф. теорії та 

практики перекладу з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Неминучість розходження між оригіналом та перекладом. 

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

кладу з німецької мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Труд-

нощі при перекладі німецьких рекламних текстів. 

11. Гумений В. В. (викладач-асистент кафедри теорії та практики 

перекладу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Стилістичні функції 

фразеологічних одиниць у творах детективного жанру як перекла-

дацька проблема. 

 

 

Підсекція: 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ ТА СТИЛІСТИЦІ 
 

17 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 11–114 

 

Керівник підсекції: Головньова-Коппа О. О. – канд. філол. наук,  

ст. викладач. 

Секретар підсекції: Бужиков Р. П. – канд. пед. наук, доцент (б. в. з.). 

 

Мета проведення: поєднання різнобічних тематик і проблематики 

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

споріднені категорії».  

 

1. Аннич Р. В. (в. о. викладача кафедри теорії та практики перек-

ладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Фонос-

тилістика поезії Р. Бернса та її відтворення в українській мові. 

2. Бужиков Р. П. (канд. пед. наук, доцент (б. в. з.) кафедри теорії 

та практики перекладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Distance training technology in the sphere of teaching 

future translators. 

3. Бужикова Р. І. (канд. пед. наук, в. о. доцента кафедри теорії та 

практики перекладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). The role of innovative technologies in the course of scien-

tific translation training. 

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

в. о. завідувач секції кафедри теорії та практики перекладу з англійсь-

кої мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми оцінки 

якості перекладу у сьогоденні. 
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5. Дейснер Є. В. (викладач кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Художні за-

соби, створені на основі англомовних медичних термінів. 

6. Єлісєєва С. В. (ст. викладач кафедри теорії та практики перек-

ладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особ-

ливості перекладу відеофільмів. 

7. Журба Г. І. (аспірант кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Фахова ком-

пе-тентність перекладача відеоігор. 

8. Любенко О. В. (в. о. викладача кафедри теорії та практики пере-

кладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Роль 

алюзії у романі Салмана Рушді «Сатанинські вірші». 

9. Лютянська Н. І. (викладач кафедри теорії та практики перекла-

ду з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особли-

вості відтворення англомовних суспільно-політичних текстів 

українською мовою. 

10. Медведєва А. А. (викладач кафедри теорії та практики перекла-

ду з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Дискур-

сивний аналіз в контексті перекладу. 

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

практики перекладу з англійської мови, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Языковое выражение юмора в эвристической мыс-

лительной деятельности. Особенности перевода (межъязыковой 

аспект). 
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Секція: 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
 

 

Підсекція:  

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
 

15 листопада 2017 р., 14:00, ауд. 4–312 

 

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

Секретар підсекції: Нєпєіна Г. В. – завідувач лабораторії. 

 

Мета проведення: підведення підсумків науково-дослідних робіт із 

різних напрямків екології та визначення завдань на майбутнє 

 

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

родокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Cлучак О. І. 

(аспірант, кафедра якості, стандартизації та техногенно-екологічної 

безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Cлучак О. І. (студентка 

ІІІ курсу, медичний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Вдосконалення конструкції гідропонної установки на основі по-

ристої титанової губки. 

2. Бабенко А. А. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ  

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

наук, доцент, кафедра екології та природокористування, ЧНУ ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв). Обґрунтування актуальності паспортиза-

ції сільської об’єднаної громади. 

3. Безсонов Є. М. (аспірант, кафедра екології та природокористу-
вання, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Визначення рівня еко-

логічної безпеки методом токсико-енергетичного відгуку. 
4. Безсонов Є. М. (аспірант, кафедра екології та природокористу-

вання, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Андреєв В. О. (студент  
ІV курсу, медичний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 
Практика екологічного виховання молоді (на прикладі національ-
ного природного парку «Вижницький»). 

5. Безсонов Є. М. (аспірант, кафедра екології та природокористу-
вання, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Йосипенко І. В. (студен-
тка ІІІ курсу, медичний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 
Досвід організації екологічної стежки «коромисло» у національно-
му природному парку «Вижницький». 
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6. Безсонов Є. М. (аспірант, кафедра екології та природокористу-

вання, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Семко А. С. (студентка  

ІІ курсу, медичний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Дослідження біорізноманіття Карпат: поєднання науки та традицій. 

7. Бондарь Д. І. (студентка ІV курсу, медичний інститут, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Россол Р. Д. (студент ІV курсу, меди-

чний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Попередня оцін-

ка температурної комфортності клімату Миколаївської області. 

8. Васильчук О. І. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Мітрясова О. П. (д-р пед. наук, про-

фесор, завідувач кафедри екології та природокористування, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). До питання про історію розвитку 

екологічної просвіти на півдні України (друга половина ХІХ – 

початок ХХ ст.). 

9. Височан М. Ю. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Геоінформаційна система для регі-

ональної схеми формування екомережі. 

10. Височан М. Ю. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Малюченко І. О. (ст. викладач, ка-

федра екології та природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Аналіз біотичних компонентів парку пам’ятки садо-

во-паркового мистецтва «Флотський бульвар» м. Миколаєва. 

11. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра еколо-

гії та природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Обґрунтування принципів класифікацій екологічних характерис-

тик людського організму. 

12. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра еколо-

гії та природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Моспаненко Т. М. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Оцінка рекреаційних властивостей 

причорноморських територій. 
13. Єрмак К. В. (студентка ІV курсу, медичний інститут, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Динаміка викидів найпоширеніших 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря Миколаївської  
області. 

14. Жеріт Г. М. (студент VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ ім. Пет-
ра Могили, м. Миколаїв), Лебідь С. Г. (канд. пед. наук, доцент кафедри 
екології та природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 
Дослідження якості води річки Південний Буг методами біоіндикації. 

15. Капошко А. М. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ 
ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Розвиток екологічного туризму в 

приміському регіоні. 
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16. Кіріяк Ю. І. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ  
ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Онищенко Т. В. (студентка VІ курсу, 
медичний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Доброволь-
ський В. В. (канд. техн. наук, доцент, кафедра екології та природоко-
ристування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Вплив Олександ-

рівського водосховища на вірогідність гідрологічних показників 
річки Південний Буг. 

17. Корчак І. О. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ  
ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Мітрясова О. П. (д-р пед. наук, про-
фесор, завідувач кафедри екології та природокористування, ЧНУ  
ім. Петра Могили, м. Миколаїв). PR-форми просвіти екологічної 

діяльності. 
18. Лебідь С. Г. (канд. пед. наук, доцент, кафедра екології та приро-

докористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Мокляк В. О. 
(студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Освітній потенціал екологічних екскурсій в природу. 

19. Лебідь С. Г. (канд. пед. наук, доцент, кафедра екології та приро-

докористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Россол Р. Д. 

(студент ІV курсу, медичний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Аналіз динаміки показників стану навколишнього середо-

вища міста Миколаєва. 

20. Малюченко І. О. (ст. викладач, кафедра екології та природоко-

ристування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Moodle як дидак-

тичний засіб професійної підготовки екологів в університеті. 

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

екології та природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Політова В. В. (студентка ІІІ курсу, медичний інститут, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Приходько А. С. (студентка ІІІ курсу, 

медичний інститут, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особливос-

ті підготовки спеціалістів-екологів у Польщі (на прикладі Помор-

ської академії в Слупську). 

22. Мельник О. І. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Основні показники характеристики 

мікроклімату м. Миколаєва. 

23. Моісєєва А. С. (студентка VІ курсу, навчально-науковий інсти-

тут післядипломної освіти, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Смирнов В. М. (канд. геолог. наук, доцент (б. в. з.), кафедра екології та 

природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Якість 

атмосферного повітря як показник якості урбоекосистеми. 

24. Нєпєіна Г. В. (ст. викладач, кафедра екології та природокорис-

тування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Історія розвитку та 

перспективи ландшафтного озеленення міських територій. 
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25. Новосьолова Т. П. (студентка ІІІ курсу, медичний інститут, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Безсонов Є. М. (викладач, кафе-

дра екології та природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Дослідження гідрохімічних показників підземних питних 

вод села Галіцинівка. 

26. Патрушева Л. І. (канд. географ. наук, доцент, кафедра екології 

та природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Сербу-

лова Н. А. (ст. викладач, кафедра екології та природокористування, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Співпраця установ природно-

заповідного фонду з місцевими мешканцями для розвитку еколо-

гічного туризму. 

27. Петренко Л. В. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Мітрясова О. П. (д-р пед. наук, профе-

сор, завідувач кафедри екології та природокористування, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Типологія річок Миколаївської області. 

28. Скакунова А. О. (студентка VІ курсу, медичний інститут, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особливості рельєфу дна бузького 

лиману. 

29. Смирнов В. М. (канд. геолог. наук, доцент (б. в. з.), кафедра 

екології та природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Приходько А. С. (студентка ІІІ курсу, медичний інститут, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Закономірності змін хімічного 

складу води річки Південний Буг. 

30. Чорний С. Г. (д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри ґрун-

тознавства та агрохімії МНАУ), Абрамов Д. А. (канд. с.-г. наук, ст. 

викладач, МНАУ), Садова Д. Ш. (аспірант, МНАУ). Ідентифікація 

еродованих південних чорноземів методами багатоканального 

супутникового сканування. 

31. Чувашова Л. О. (студентка VІ курсу, навчально-науковий інсти-

тут післядипломної освіти, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Смирнов В. М. (канд. геолог. наук, доцент (б. в. з.), кафедра екології та 

природокористування, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Оцінка 

впливу підприємств суднобудівної галузі на навколишнє середо-

вище на прикладі ПАТ «МСЗ «Океан». 

32. Савонік О. В. (студентка VІ курсу, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Характеристика впливу автомобільного транспорту на 

стан шумового забруднення у місті Миколаїв 
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Підсекція: 

ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА СЕРЕДОВИЩА \ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 
 

15 листопада 2017 р., 15:00, ауд. 4–206 
 
Керівник підсекції: Томілін Ю. А. – д-р біол. наук, професор. 
Секретар підсекції: Боженко А. Л. – провідний фахівець кафедри. 
 
Мета проведення: Обговорення актуальних питань радіаційної та тех-
ногенно-екологічної безпеки, сучасних питань радіобіології людини, 
питань радіаційної медицини з окресленням основних проблем 
 

1. Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, професор кафедри якості, стан-
дартизації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв), Макарова О. В. (ст. викладач кафедри якості, стандарти-
зації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Законодавчо-нормативні аспекти екосертифікації 

будівельних матеріалів в Україні. 
2. Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, професор кафедри якості, стан-

дартизації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв), Томілін Ю. А. (д-р біол. наук, професор кафедри якості, 
стандартизації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Мо-
гили, м. Миколаїв), Макарова О. В. (ст. викладач кафедри якості, ста-
ндартизації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Моги-
ли, м. Миколаїв). Вміст мінеральних речовин у стічних водах ТОВ 

«Сандора» та шляхи їх зниження. 
3. Щербак Ю. Г. (канд. техн. наук, доцент кафедри якості, стан-

дартизації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв), Щесюк О. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри автома-
тизації та інтегрованих систем управління, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Підвищення надійності холодильного обладнання – 

один із напрямків управління якістю продукції м’ясопереробного 

підприємства. 
4. Боженко А. Л. (студентка кафедри якості, стандартизації та те-

хногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 
Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, професор кафедри якості, стандарти-
зації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Сучасні підходи до управління люськими ресурсами 

у вищих навчальних закладах. 
5. Моісеєва А. С. (студентка кафедри якості, стандартизації та тех-

ногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 
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Томілін Ю. А. (д-р біол. наук, професор кафедри якості, стандартизації 
та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-
лаїв). Екологічна політика як інструмент сталого розвитку міста. 

6. Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, професор кафедри якості, стан-

дартизації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв), Алексєєва А. О. (ст. викладач кафедри якості, стандарти-

зації та техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Удосконалення національного нормативно-техніч-

ного забезпечення радіаційної оцінки якості зрошувальних вод 

відповідно до міжнародних стандартів. 

7. Чувашова Л. О. (студентка кафедри якості, стандартизації та 

техногенно-екологічної безпеки, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Застосування міжнародних стандартів для оцінки екологічного 

впливу суднобудувної галузі України на навколишнє середовище. 
8. Андрєєва Н. Ю. (аспірантка, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Вплив вітроенергетичного комплексу острівної території українсько-

го Причорномор’я на природне навколишнє середовище. 
9. Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв), Случак О. І. (аспірант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Оптимізація виробництва порошкових композитів шляхом 

впровадження безвідходних циклів використання сировини. 

10. Матвієнко Д. О. (студент 625 гр., ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, професор, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Роль стандартів у безпеці людини. 
 

 

Підсекція: 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

15 листопада 2017 р., 14:00, ауд. 4–210 
 

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

Секретар підсекції: Анисенко О. В. – ст. викладач. 
 

Мета проведення: підведення підсумків науково-дослідної діяльності 

у контексті розвитку глобалізаційних процесів. 
 

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

ки і техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресур-

сами, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Модель розвитку сільсь-

когосподарського землекористування в Україні.  
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2. Сохнич А. Я. (д-р екон. наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України, завідувач кафедри управління земельними ресурсами 

Львівського національного аграрного університету). Управління зе-

мельними ресурсами в умовах економічних трансформацій. 

3. Коренюк П. І. (д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту 

організацій і адміністрування, ДДТУ, м. Дніпро). Формування інвес-

тиційного клімату у сільськогосподарському землекористуванні. 
4. Богіра М. С. (канд. екон. наук, професор кафедри управління 

земельними ресурсами, ЛНАУ, м. Львів). Нові підходи до контролю 

за використанням та охороною земель в умовах приватної власно-

сті на землю. 
5. Грабак Н. Х. (д-р с.-г. наук, професор). Наукове обґрунтуван-

ня системи сівозмін. 
6. Костишин О. О. (канд. екон. наук, доцент кафедри управління 

земельними ресурсами, ЛНАУ, м. Львів). Екологічні аспекти прос-

торового планування. 
7. Ступень О. І. (канд. екон. наук, в. о. доцента кафедри управлін-

ня земельними ресурсами, ЛНАУ, м. Львів). Сучасний стан та про-

блеми землевпорядного виробництва. 
8. Лазарєва О. В. (д-р екон. наук, доцент кафедри управління зе-

мельними ресурсами, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Форму-

вання моделі сільськогосподарського землекористування в умовах 

децентралізації влади.  

9. Смолярчук М. В. (канд. екон. наук, доцент кафедри управління 

земельними ресурсами, ЛНАУ, м. Львів). Регулювання земельних 

відносин в сучасних умовах господарювання. 

10. Лавриньов П. Г. (канд. техн. наук, доцент кафедри управління 

земельними ресурсами, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Новітні 

технології геодезичних знімань територій. 
11. Анисенко О. В. (ст. викладач кафедри управління земельними 

ресурсами, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Концептуальні 

основи вищої геодезії в обороноздатності України. 
12. Чичкалюк Т. О. (докторант кафедри управління земельними ре-

сурсами, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Ринкова модель фор-

мування інфраструктури туризму.  
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Секція: 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 
 

 

Підсекція: 

МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ  

ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
 

17 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 2–407 

 

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

Секретар підсекції: Сіденко Є. В. – канд. техн. наук, доцент (б. в. з.). 

 

Мета проведення: надати можливість викладачам, докторантам, аспі-

рантам та науковій громадськості презентувати результати досліджень 

із комп’ютерних наук. 

 

1. Ахундов В. Т. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Кондратенко Ю. П. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Меблювання приміщень з використанням допов-

неної реальності. 

2. Безпечна О. М. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент кафедри інтелектуаль-

них інформаційних систем, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Створення мобільного додатку для оптимізації роботи будівельної 

фірми. 
3. Бурлаченко І. С. (ст. викладач, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Модель LSTM для організації поведінки в МАС адаптив-

ної потокової відеопередачі. 

4. Васильєв М. О. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Сіденко Є. В (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв). Прогнозування швидкозмінних нестаціонарних часо-

вих рядів в економіці за допомогою нейронної мережі. 

5. Волкова А. А. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Сіденко Є. В. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Дослідження методів аналізу та оцінки ризи-

ків на виробництві. 

6. Донченко М. В. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Безпека технічних систем. 
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7. Журавська І. М. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв), Лавриненко С. В. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв), Обухова К. О. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв), Савінов В. Ю. (канд. техн. наук, ст. викладач, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Імплементація програмного забезпечення 

моніторингу та диспетчеризації навантаження ядер процесору 

рухомого пристрою. 
8. Зінченко В. В. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Сизова Е. А. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Кондра-

тенко Г. В. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-
колаїв). Мультиагентні технології для управління IоT системою. 

9. Іванова К. А. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 
Кондратенко Ю. П. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ ім. Петра Моги-
ли, м. Миколаїв). Методи та інструментальні засоби формування 

моделей IoT-пристроїв. 
10. Ігнатовська С. М. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв), Кондратенко Г. В. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра 
Могили, м. Миколаїв). Нечіткий метод аналізу ієрархій для оцінки 

показників успішності студентів. 
11. Каїра І. М. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Кулаковська І. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ ім. Петра 
Могили, м. Миколаїв). Оптимізація міських пасажирських переве-

зень на основі інформаційно-логістичних технологій. 
12. Калініна І. О. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв). Алгоритм побудови архітектури нейронної мережі за 

допомогою генетичного алгоритму. 
13. Коврижных Н. В. (студент НУК им. адм. Макарова, м. Мико-

лаїв). Система акустической диагностики для бесконтактного мо-

ниторинга состояния валопровода. 
14. Кулаковська А. В. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Оцінка навантаженності локальної WIFI-мережі шляхом 

математичного моделювання її зв’язного графу. 
15. Лейзерович Р. О. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Кондратенко Г. В. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра 
Могили, м. Миколаїв). Предиктивна аналітика ринку альтернатив-

ної енергетики методами машинного навчання. 
16. Нечахін В. В. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Сіденко Є. В. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ ім. Петра Моги-
ли, м. Миколаїв). Системи управління та платформи на основі тех-

нології IoT. 
17. Ніколенко С. Г. (ст. викладач, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Кошовий В. В. (ст. викладач, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-
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лаїв). Особливості використання в навчальному процесі «хмар-

них» технологій. 

18. Мисник І. С. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Хортюк Я. І. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв),  

Сіденко Є. В. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Система електронного вибору на основі технології 

Blockchain. 

19. Пасько В. С. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Мартинюк Д. Р. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Сіденко Є. В. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Дослідження впливу методів дефаззифікації на 

оцінку точності нечіткої моделі. 

20. Поліщук Д. В. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Юрін Д. В. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Кондратенко Г. В. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв). Хмарний сервіс для розробки СППР на нечіткій логі-

ці з оцінки UIC моделі. 

21. Попов К. К. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Болюбаш Н. М. (канд. пед. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Аналіз та обґрунтування вибору засобів реалізації 

web-додатку для автоматизації роботи відділу кадрів. 

22. Семененко І. В. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Кондратенко Г. В. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Система планування оптимальних маршру-

тів таксі в міських умовах. 

23. Смирнов К. О. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Кондратенко Ю. П. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Оптимізація задач планування з викорис-

танням еволюційних алгоритмів. 

24. Сова І. М. (студент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Дон-

ченко М. В. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Технологія FDO та її роль у роботі з ГІС.  

25. Солових М. В. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Кулаковська І. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Системний аналіз для автоматиза-

ції розробки графіків руху транспортних засобів при перевезенні 

вантажів. 

26. Сорока М. М. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Кондратенко Г. В. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Система підтримки прийняття рішень для 
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аналізу та оптимізації розподілу ресурсів IоT технології 

«SmartHouse». 

27. Старунова А. А. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Сіденко Є. В. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Дослідження результатів стресового та на-

вантажувального тестування серверів баз даних. 

28. Тимченко І. С. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Кулаковська І. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Система діагностики і прогнозу-

вання несправностей серверів комп’ютерної мережі. 

29. Філіна К. О. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Чабановський Д. М. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Кондратенко Ю. П. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Аналіз динамічних даних з використанням 

технології eye-tracking. 

30. Чуріков Д. Б. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Кондратенко Ю. П. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Адаптивна система класифікації на основі нечіт-

ких правил. 

31. Ясенко Н. П. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Кондратенко Ю. П. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). СППР для оцінки інвестиційних проектів на нечі-

ткій логіці в умовах невизначеності. 

32. Borysenko V. D. (student, Petro Mohyla Black Sea National Univer-

sity), Kondratenko Yu. P. (Dr. Sc., Professor, Petro Mohyla Black Sea 

National University). Communication protocols and standards of  

IoT-based systems with data protection. 

 

 

Підсекція: 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 
 

16 листопада 2017 р., 15:30, ауд. 2–407 

 

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

Секретар підсекції: Крайник Я. М. – канд. техн. наук, в. о. ст. викла-

дача. 

 

Мета проведення: обговорення та узагальнення результатів наукових 

досліджень з проблем та перспектив розвитку комп’ютерної інженерії 
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1. Chuiko G. P. (Dr. Sc., prof.), Dvornik O. V. (PhD, assoc. prof.), 

Shyian I. A. (post-graduate student). Information technologies in medi-

cine: computer analysis of fractal nature and variability of ENMGs. 

2. Борисовський Д. М. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв), Малий О. М. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Система моніторингу маршрутних таксі. 

3. Бурлаченко І. С. (ст. викладач, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв), Кременченко О. С. (студентка IV курсу факультету 

комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Проблеми 

функціональності HID-інтерфейсу на основі Bluetooth протоколу 

при розширенні інтерактивності мобільних ігрових платформ. 
4. Довгенко О. Є. (магістр, аспірант, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Журавська І. М. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв). Моделі та методи розробки інформаційно-

вимірювальних систем моніторингу температурного режиму побу-

тових споруд. 

5. Єлезаров В. О. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Журавська І. М. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Технологія Інтернету речей для забезпечення 

почергового підключення побутової техніки до електромережі. 

6. Ємельянов М. Д. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Дослідження та розробка програмного засобу для аналізу  

VR-зображень на базі UNITY3D. 

7. Журавська І. М. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв), Мільошин А. С. Автоматизована система обліку 

великих вантажів з реєстраторами на базі мобільних пристроїв. 
8. Замниборщ А. В. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Розробка аналізатора коливань криптовалют за допомогою 

інформаційних приводів на апаратній платформі. 

9. Карташев О. Є. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Голобородько А. М. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Інтелектуальний апаратно-програмний 

комплекс підтримки мікроклімату теплиці. 

10. Крайник Я. М. (канд. техн. наук, в. о. ст. викладач, ЧНУ ім. Пе-

тра Могили, м. Миколаїв), Разживін А. В. (магістрант, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Програмно-реконфігуровна система для 

інтеграції бездротових пристроїв та взаємодії між ними. 

11. Салтовський Б. Г. (ст. викладач, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Проблеми захисту інформації пристроїв «Інтернету 
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речей». 

12. Солобуто Л. В. (канд. техн. наук, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Використання Matlab для вивчення основ комп’ютер-

них мереж. 

13. Старченко В. В. (ст. викладач, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Аналіз ефективності використання навчально-

методичного Web-серверу. 

14. Старченко В. В. (ст. викладач, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв). Автоматизована система анкетування студентів. 

15. Чекановський Є. І. (магістрант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-

колаїв), Крайник Я. М. (канд. техн. наук, в. о. ст. викладача, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Система представлення мультиме-

дійного контенту для програмно-реконфігурованих систем. 

 

 

Підсекція: 

АСУ, CASE – ЗАСОБИ ТА ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ 
 

15 листопада 2017 р., 14:00, ауд. 2–407 

 

Керівник підсекції: Фісун М. Т. – д-р техн. наук, професор. 

Секретар підсекції: Горбань Г. В. – канд. техн. наук, ст. викладач. 

 

Мета проведення: аналіз виконаних наукових досліджень із різних 

напрямів комп’ютерних наук та визначення перспективних напрямів 

відповідних розробок. 

 

1. Боровльова С. Ю. (ст. викладач кафедри інженерії програмного 

забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Журавська І. М. 

(канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Костиря М. А. (студент факультету 

комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Бенчмар-

кінг ефективності організації ітераційних процесів у багатоядер-

ному процесорі. 

2. Горбань Г. В. (канд. техн. наук, ст. викладач кафедри інженерії 

програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). За-

соби автоматизації рутинних задач в операційній системі Windows. 

3. Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ін-

женерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Бавикін С. С. (магістрант факультету комп’ютерних наук, ЧНУ  
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ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Горбунова М. А. (магістрант факуль-

тету комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Розро-

бка системи ефективного розподілення бюджету на основі нечіткої 

логіки та smart контрактів. 

4. Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ін-

женерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Борисенко А. Р. (студент факультету комп’ютерних наук, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Савчук О. А. (студент факультету 

комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Версіону-

вання web-application. 

5. Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ін-

женерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Іванніков В. Ю. (студент факультету комп’ютерних наук, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Крячко О. О. (студент факультету 

комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Інтеракти-

вна візуальна новелла з використанням штучного інтелекту. 

6. Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ін-

женерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Морозов К. Ю. (студент факультету комп’ютерних наук, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Фреймворк для веб-розробки 

«Amaltea.js». 

7. Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ін-

женерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Федорик М. М. (магістрант факультету комп’ютерних наук, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Чернологов І. І. (магістрант 

факультету комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Створення web-орієнтованої платформи для дистанційної освіти. 

8. Дворецький М. Л. (ст. викладач кафедри інженерії програмного 

забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Дворецька С. В. 

(викладач кафедри інтелектуальних інформаційних систем, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Використання шаблонізатору Twig 

в середовищі WordPress. 

9. Кандиба І. О. (аспірант кафедри інженерії програмного забезпе-

чення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Використання  

CASE-засобів для побудови предметно-орієнтованих мов. 

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

ного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Врублевсь-

ка Л. В. (магістрант факультету комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв), Гвозденко О. Ю. (магістрант факультету 
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комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Облік  

бюджету в TELEGRAM. 

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

ного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Івченко І. О. 

(студент факультету комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Універсальне вирішення проблеми «ретро-геймінгу» 

за умови малого бюджету. 
12. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент кафедри інженерії програм-

ного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Колесник С. П. 
(магістрант факультету комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Розробка системи розпізнавання образів на прикладі 

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

ного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Климчук А. М. 
(студент факультету комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Системи автоматизації обліку публікацій кафедр 

вищих навчальних закладів. 
14. Кірей К. О. (канд. пед. наук, доцент кафедри інженерії програм-

ного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Нагорний В. В. 
(магістрант факультету комп’ютерних наук, ЧНУ ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв). Мова програмування Kotlin – переваги та недоліки. 

15. Коваленко І. І. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри ін-
телектуальних інформаційних систем, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Ми-
колаїв), Швед А. В. (канд. техн. наук, доцент (б. в. з.) кафедри інжене-
рії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Методика агрегування індивідуальних ймовірнісних оцінок експе-

ртів при вирішенні задач ймовірнісного висновку на деревах. 
16. Норд Л. П. (студент факультету комп’ютерних наук, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Перспективи розвитку криптова-

лют у світі. 
17. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра  

Могили, м. Миколаїв). Створення розподілених інформаційних сис-

тем на платформі SCALA/AKKA.  
18. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра  

Могили, м. Миколаїв). Комп’ютерне моделювання динаміки консо-

льних ізотропних циліндричних оболонок змінної товщини у паке-

ті SOLIDWORKS 
19. Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інже-

нерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 
Кандиба І. О. (аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення, 
ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Створення діалекту мови ре-

ляційної алгебри в навчальних цілях. 
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20. Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інже-
нерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 
Крайник О. М. (аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення, 
ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Глибинне навчання нейроних 

мереж за допомогою Tensorflow. 

21. Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інже-

нерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Павленко Ю. В. (магістрант факультету комп’ютерних наук, м. Мико-

лаїв). Інформаційна система забезпечення дисциплін методичними 

матеріалами. 

22. Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інже-

нерії програмного забезпечення, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Стадник Д. С. (магістрант факультету комп’ютерних наук, м. Мико-

лаїв). Адаптивне тестування. 

23. Варшамов А. В. (ст. викладач, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Математическое моделирование элементов судовых тепло-

аккумулирующих систем предпускового прогрева ДВС. 

24. Воробйова А. І. (канд. пед. наук, доцент, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв). Диференційні інваріанти алгебр Лі групи пуанкаре. 

25. Хомченко А. Н. (д-р фіз.-мат. наук, професор, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Поліноміальна інтерполяція функцій двох 

аргументів. 

26. Хомченко А. Н. (д-р фіз.-мат. наук, професор, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Приклади «м’якого» моделювання серенди-

пових поверхонь. 

27. Коваль Н. В. (аспірантка, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Моделювання системи показників збалансованості економічного, 

екологічного та соціального розвитку за допомогою методів фак-

торного аналізу. 
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Секція: 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

 

Підсекція: 

СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ 
 

15 листопада 2017 р., 15:30 

 

Керівник підсекції: Сідєлєв М. І. – канд. техн. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Димитров Ю. Ю. – аспірант. 

 

Мета проведення: огляд та оцінка досягнень наукової роботи виклада-

чів, аспірантів та студентів кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій. 

 

1. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв), Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, доцент, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Прищепов О. Ф. (канд. техн. наук, 

доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих техноло-

гій, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Шугай В. В. (аспірант кафе-

дри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Случак О. І. (аспірант, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Формування захисних та трибомодифікую-

чих покриттів на основі титанової губки. 

2. Клименко Л. П. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв), Дихта Л. М. (д-р техн. наук, професор, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Андрєєв В. І. (канд. техн. наук, до-

цент, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Комп’ютерне досліджен-

ня оберненої основної задачі внутрішньої балістики артстволів. 

3. Яремчук О. М. (ст. викладач кафедри автоматизації та комп’ютер-

но-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), 

Кружкова М. А. (учениця 11 класу Первомайської ЗОШ № 1, м. Пер-

вомайськ), Свистунова В. М. (учитель фізики Первомайської ЗОШ  

№ 1, м. Первомайськ). Оптимізація режимів вакуумно-конденса-

ційного напилення. 

4. Жук І. Ю. (ст. викладач кафедри автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Охо-

ронна сигналізація на базі мікроконтролеру. 
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5. Щесюк О. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Терехов С. Д. (ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Система контролю параметрів повітря в приміщеннях лікарняних 

закладів. 

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

комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Льговський А. С. (студент 171 групи ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Сучасні технології для побудови цифрового 

дому. 

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

комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Димитров Ю. Ю. (аспірант кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Зюляєв Д. Д. (провідний фахівець інформаційно-

комп’ютерного центру, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Струк-

тура сучасних засобів промислової автоматизації: загальні особли-

вості апаратної та програмної реалізації.  

8. Трунов О. М. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Мальченюк О. В. (аспірант кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Проблема оновлення ПЗ кінцевих пристроїв LoRa 

мереж та шляхи їх вирішення. 

9. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Макшанцева А. І. (студентка IV курсу, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Використання матричних технологій при 

проектуванні генераторів імпульсних струмів. 

10. Потай І. Ю. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв), Мальцев С. І. (студент VI курсу, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв), Прихотько А. В. (студент VI курсу, ЧНУ ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв). Особливості створення і автоматизації системи 

управління навчальним процесом у ВНЗ. 
11. Прищепов О. Ф. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматиза-

ції та комп’ютерно-інтегрованих технологій, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв), Шугай В. В. (аспірант, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Параметри та розробка технологічного процесу виготовлен-

ня ливарних вставок з змінною об’ємною пористістю. 
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Секція: 

ПРАВО 
 
Мета проведення: визначити актуальні питання юридичної науки та 
запропонувати оптимальні шляхи вирішення проблем правового регу-
лювання. 

 

 

Підсекція: 

ГАЛУЗЕВІ ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 

15 листопада 2017 року, 15:30 
 
Керівник підсекції: Коваль А. А. – канд. юрид. наук, доцент. 
Секретар підсекції: Колодочка О. Є. – завідувач кабінету кафедри, 
викладач. 

 
1. Грицаєнко Л. Р. (д-р юрид. наук, доцент, завідувач кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу, ЧНУ ім. Петра 
Могили, м. Миколаїв). Співвідношення конституціалізму і політич-

ної системи України на сучасному етапі державотворення. 
2. Валецька О. В. (канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та теорії 

держави і права, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Порядок накла-

дення дисциплінарних стягнень у проекті Трудового кодексу. 
3. Кириченко О. А. (д-р юрид. наук, професор кафедри цивільного 

та кримінального права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-
лаїв), Ланцедова Ю. А. (канд. юрид. наук, доцент кафедри криміналь-
ного права та процесу, НАУ, м. Київ). Значение новой доктрины 

сущности ы видового деления юридических фактов для наиболее 

полного восстановления правового статуса социосубъектов. 
4. Тунтула О. С. (канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Развитие базисных антиделиктных направлений оперативного 

предупреждения нарушения и восстановления правового статуса 

социосубъектов. 
5. Плеханова О. П. (канд. юрид. наук, д-р наук з держ. управління, 

доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу, 
ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Актуалізація процесів удоско-

налення системи нотаріату в Україні. 

6. Коваль А. А. (канд. юрид. наук, доцент кафедри конституційно-

го та адміністративного права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили,  
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м. Миколаїв). Проблеми захисту прав людини у кримінальному 

судочинстві в аспекті міжнародних стандартів 

7. Колодочка О. Є. (викладач кафедри конституційного та адмініс-

тративного права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Інститут приватних виконавців судових рішень в Україні: перспе-

ктиви та світовий досвід. 

8. Коновалов В. В. (ст. викладач кафедри історії та теорії держави 

і права, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Проміжні висновки 

експерта в системі доказів. 

9. Кравченко І. А. (канд. юрид. наук, ст. викладач кафедри консти-

туційного та адміністративного права і процесу, ЧНУ ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв). Адміністративно-правові норми як складові ме-

ханізму адміністративно-правового регулювання торгівельної 

діяльності. 

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

кримінального права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Предмет договору про підключення до безпровідних мереж. 

11. Лазарєва Н. М. (ст. викладач кафедри конституційного та адмі-

ністративного права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Модернізація органів державної фіскальної служби України: істо-

рія та перспективи. 

12. Ланцедова Ю. А. (канд. юрид. наук, доцент кафедри криміналь-

ного права і процесу Навчально-наукового Юридичного інституту 

НАУ, м. Київ). Значение новой доктрины сущности и видового 

деления юридических фактов для наиболее полного восстановле-

ния правового статуса социосубъектов. 

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

кримінального права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

Окремі питання правового регулювання усиновлення дитини іно-

земцями. 

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

та кримінального права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв). Чи є майнові права об’єктами права власності? 

15. Шведова Г. Л. (канд. юрид. наук, доцент, кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

До питання про кримінально-правову охорону використання бю-

джетних коштів в Україні. 
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Підсекція: 

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА; 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО 
 

15 листопада 2017 року, 15:30 

 

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

Секретар підсекції: Вовчук А. А. – завідувач кабінету кафедри. 

 

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

теорії держави і права, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). «Суд  

Божий» у стародавньому праві та правосвідомості індоєропейсь-

ких народів. 

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

та теорії держави і права, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Роз-

виток зовнішньополітичних та дипломатичних відносин на украї-

нських землях в Х–ХІІІ ст. 

3. Панченко С. С. (ст. викладач кафедри історії та теорії держави і 

права, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Щодо сутності ситуа-

ційно-визначених строків цивільно-правового договору. 

4. Тітаренко А. А. (аспірант кафедри історії та теорії держави і 

права, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Правова природа дефі-

ніції «нація». 
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Секція: 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

ТА НАБЛИЖЕННЯ ЇЇ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
 

 

 

Підсекція: 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

17 листопада 2017 р., 12:00, ауд. 10П–302 

 

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

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

 

Мета проведення: з’ясування актуальних проблем у сфері реформу-

вання галузей управління у всіх сферах державного будівництва. Зок-

рема децентралізація, надання адміністративних послуг, обєднання та 

розвиток ОТГ та інші. 

 

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

вої роботи, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Досвід східних  

країн з формування антикорупційної стратегії. 

2. Ємельянов В. М. (д-р наук з держ. упр., професор кафедри пуб-

лічного управління та адміністрування Інституту державного управ-

ління, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Шульга А. А. (канд. наук 

з держ. упр., ст. викладач кафедри публічного управління та адмініст-

рування Інституту державного управління, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Нові перші вибори депутатів сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних 

сільських, селищних, міських голів. 

3. Багмет М. О. (д-р іст. наук, професор, керівник Інформаційного 

центру ЄС, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Штирьов О. М. 

(канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Інституту державного управління, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Відображення проблем децентралізації влади 
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в Україні під час проведення євроінтеграційних заходів у ЧНУ 

імені Петра Могили (вересень 2017р.). 

4. Гіржев А. О. (аспірант кафедри публічного управління та адмі-

ністрування Інституту державного управління, ЧНУ ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв). Окремі проблеми кадрового забезпечення в обєдна-

них територіальних громадах.  
5. Козлова Л. В. (канд. наук з держ. упр., ст. викладач кафедри пу-

блічного управління та адміністрування Інституту державного управ-

ління, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Урбанізація та інформа-

тизація: зміст основних негативних тенденцій. 

6. Лізаковська С. В. (канд. наук з держ. упр., доцент, викладач  

Воєнно-морської академії ім. Героїв Вестерплатте, м. Гдиня, Польща). 

Місцеве самоврядування і третій сектор: до проблеми доцільності 

їх взаємодії. 

7. Лізаковські П. (кандидат наук, ад’юнкт Воєнно-морської 

академії ім. Героїв Вестерплатте, м. Гдиня, Польща). Безпека у сфері 

охорони здоров’я в Європейському Союзі. 

8. Плеханов Д. О. (д-р наук з держ. упр., завідувач кафедри місце-

вого самоврядування та регіонального розвитку Інституту державного 

управління, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Актуалізація про-

цесів модернізації військової освіти в Україні. 

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

публічного управління та адміністрування Інституту державного 

управління, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Управління персо-

налом організації через створення ефективної системи його стиму-

лювання. 

10. Верба С. М. (ст. викладач кафедри місцевого самоврядування та 

регіонального розвитку Інституту державного управління, ЧНУ ім. 

Петра Могили, м. Миколаїв Стандарти публічної етики та корпора-

тивна культура у розвитку органів місцевого самоврядування.  
11. Андріяш В. І. (д-р наук з держ. упр., доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування Інституту державного управління, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Медіація як форма врегулювання 

конфліктів на державній службі. 

12. Малікіна О. А. (ст. викладач кафедри місцевого самоврядування 

та регіонального розвитку, Інституту державного управління, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв Корпоративна культура в органах 

державної влади: джерела та конфліктність. 
13. Тимофеев С. П. (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри пуб-

лічного управління та адміністрування Інституту державного управ-
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ління, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Імідж публічного служ-

бовця як об’єкт дослідження. 

14. Дерега В. В. (канд. політ. наук, доцент, кафедри місцевого само-

врядування та регіонального розвитку Інституту державного управлін-

ня, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Статті Сан Хосе – міжна-

родний документ на захист життя ненародженої дитини. 

15. Агафонова Н. О. (аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Інституту державного управління, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Нормативно-правове регулювання взаємо-

відносин суддів і громадськості. 

16. Іванченко Г. В. (здобувач Інституту державного управління, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Вектор змін методологічних 

засад кадрової політики в системі державної служби.  

17. Лотарєв А. Г. (Начальник управління міжнародного співробіт-

ництва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ). Інно-

вації в публічному управлінні – запорука розбудови конкурентос-

проможної держави. 

18. Валенков В. Є. (здобувач Інституту державного управління, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Теоретичні засади формуван-

ня соціального потенціалу держави: просторовий аспект. 

19. Федорук Є. І. (аспірантка, Національна академія державного 

управління при Президентові України, м. Київ). Потенціал і напрями 

розвитку державного регулювання логістикою АПК України. 

20. Кравцова О. В. (аспірант Інституту державного управління, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Внутрішній аудит як інстру-

мент керівника державного органу, спрямований на удосконален-

ня системи управління і контролю. 
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Науково-практична конференція 

«ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ 

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ» 
 

 

 

Мета проведення: обговорення актуальних науково-практичних 

проблем забезпечення безпеки функціонування та розвитку 

регіонального соціуму в умовах децентралізації й визначення 

можливостей застосування соціокультурного підходу до вирішення 

порушених питань. 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

16 листопада 2017 р., 12:00–13:00, ауд. 10–222 

 

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

соціології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Соціальні уявлення 

жителів Півдня про історію краю як фактор безпеки: теоретичні 

засади дослідження. 

2. Безрукова О. А. (д-р соц. наук, доцент, професор кафедри 

соціології, ЗНУ, м. Запоріжжя). Протестні настрої в Україні: 

регіональні відмінності. 

3. Лісеєнко О. В. (д-р соц. наук, професор кафедри філософії, 

соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, ПНПУ  

ім. К Д. Ушинського, м. Одеса). Вектор ціннісних змін у масової 

свідомості населення України. 

4. Онищук В. М. (д-р соц. наук, професор, завідувач кафедри 

соціології, ОНУ ім. І. І. Мечникова, м. Одеса). Середній клас у 

просторі нерівності. 

5. Грабовець І. В. (канд. соц. наук, доцент, завідувач кафедри 

соціології та економіки, КДПУ, м. Кривий Ріг). До питання щодо 

загальної оцінки стану безпеки у місті та районі проживання (на 

прикладі м. Кривий Ріг). 
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Секція 1: 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК  

РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІУМУ: 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 

ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ 
 

 

16 листопада 2017 р., 14:00–16:00, ауд. 10–220 

 

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

Секретар секції: Іванова І. Ф. – канд. пед. наук, доцент. 

 

1. Гавеля В. Л. (д-р філос. наук, професор кафедри соціології, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Целеполагание, прогнозиро-

вание и планирование. 
2. Осипов А. О. (д-р філос. наук, професор кафедри соціології, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Досвід, сприйняття та думка у 

філософських дослідженнях Р. Штайнера. 

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

культурології, НУК ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв), Ступак О. П. 

(ст. викладач кафедри філософії та культурології, НУК ім. адмірала 

Макарова, м. Миколаїв). Філософія як засіб збереження смислів 

культури в умовах сучасних комунікативних практик. 

4. Броннікова Л. В. (канд. філос. наук, доцент кафедри соціології, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Трансформаційні процеси в 

сфері науки та освіти в умовах переходу до інформаційної доби. 

5. Коробов В. К. (канд. соц. наук, доцент кафедри соціально-

економічної географії, ХДУ, м. Херсон, Україна). Громадські 

уявлення щодо реформування освітньої сфери міста (на прикладі 

дослідження освітньої сфери міста Каховка Херсонської області). 

6. Іванова І. Ф. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціології, ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Місія університету: теоретичний 

аналіз. 

7. Рожанська Н. В. (канд. соц. наук, доцент кафедри соціології, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Додаткові освітні послуги ВНЗ 

як чинник соціокультурного розвитку регіонального соціуму. 

8. Мосаєв Ю. В. (канд. соц. наук, доцент кафедри соціології та 

соціальної роботи, КПУ, м. Запоріжжя, Україна). Європейські 

футбольні першості як приклад комерціалізації спорту. 
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9. Марущак О. В. (канд. філос. наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних наук, МТУ «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв). 

Пошук людиною і українським соціумом власної ідентичності 

(соціально-філософський аспект). 

10. Костельнюк М. М. (ст. викладач кафедри соціології, ЧНУ  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Предтеча українського консерватизму. 

11. Василюха О. В. (аспірантка кафедри соціології, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Особливості формування етнічного складу 

населення південного регіону України. 

12. Крашевська Є. В. (магістр факультету соціології та управління, 

ЗНУ, м. Запоріжжя). Державна служба як соціальний ліфт регіона-

льної еліти (на прикладі Запорізької області). 

13. Матюхін Д. А. (аспірант кафедри соціології та соціальної 

роботи, КПУ, м. Запоріжжя). Релігійний плюралізм як фактор 

формування життєвого стилю сучасної молоді. 

14. Онофрійчук О. А. (канд. філос. наук, доцент кафедри філософії, 

МНУ ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв). Актуальні проблеми 

пізнання сучасної соціальної реальності. 

 

 

Секція 2: 

БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ ТА РЕГІОНУ 

В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА 
 

16 листопада 2017 р., 14:00–16:00, ауд. 10–222. 

 

Керівник секції: Калашнікова Л. В. – канд. соц. наук, доцент. 

Секретар секції: Чорна В. О. – канд. соц. наук, ст. викладач кафедри. 

 

1. Безрукова О. А. (д-р соц. наук, доцент, професор кафедри 

соціології Запорізького національного університету, м. Запоріжжя), 

Ашихіна Г. (студентка ІV курсу факультету соціології та управління 

Запорізького національного університету, м. Запоріжжя). Мотивацій-

на основа міграції української молоді. 
2. Калашнікова Л. В. (канд. соц. наук, доцент кафедри соціології, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Особистість як об’єкт 

вивчення соціології безпеки. 
3. Стадник А. Г. (аспірант кафедри соціології та соціальної 

роботи Класичного приватного університету, м. Запоріжжя). Сучасна 



58 

інформаційна війна та специфіка інформаційної зброї, що 

використовується. 

4. Дзюба Н. В. (ст. наук. співробітник Державного інституту 

сімейної та молодіжної політики, м. Київ, Україна). Електоральний 

маркетинг та гендерні стереотипи. 

5. Фесенко А. М. (канд. іст. наук, заст. декана факультету 

соціології, доцент кафедри соціології,, ЧНУ ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв). Зовнішньоміграційні настрої миколаївського сту-

дентства (за даними соціологічних опитувань 2016–2017 рр.). 

6. Чорна В. О. (канд. соц. наук, ст. викладач кафедри соціології, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Типологізація наукових 

підходів до вивчення трудової міграції. 

7. Бороденко О. В. (канд. філос. наук, ст. викладач кафедри соціо-

логії, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Ставлення українців до 

проблеми корупції (за даними соціологічних опитувань  

2014–2016 рр.). 

8. Локтіонова Д. А. (канд. політ. наук, ст. викладач кафедри 

соціології, ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Урбаністичні 

практики як суспільне явище (на прикладі м. Миколаєва). 

9. Бондарець Б. Б. (викладач кафедри соціології, ЧНУ ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв). Середній клас: соціально-історичний кон-

текст та українські перспективи. 

10. Власова Н. Ф. (аспірантка кафедри соціології та соціальної ро-

боти, КПУ, м. Запоріжжя, Україна). Сфера фізичної культури та 

спорту у вимірі соціальної взаємодії.  

11. Гордієнко Н. М. (канд. соц. наук, доцент, проректор з наукової 

роботи Хортицького національного навчально-реабілітаційної акаде-

мії, м. Запоріжжя). Методологічні підходи до соціологічного дослі-

дження діяльності інтернатних навчальних закладів. 
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