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Шановні колеги – науковці! 
Щиро вітаємо Вас із Всесвітнім днем науки заради миру та розвитку! 

Цей день об’єднує науковців та вчених усього світу. Вчені, численні 

наукові школи багато зробили для утвердження і поширення сучасних 

наукових знань, для зростання економіки, освіти і культури. І нині 

вони докладають багато сил для подолання кризових явищ і виходу 

країни на шлях стабільного розвитку. Ваша праця є найціннішим скар-

бом, бо ваші думки, почуття та знання віддані молодому поколінню, а 

відтак – майбутньому країни! Ви створюєте, винаходите, впроваджує-

те, навчаєте – і все це задля того, щоб наукова скарбниця та інтелектуаль-

ний потенціал України збагачувалися на відкриття, винаходи, інновації, 

новітні розробки. 

Сьогодні, у час перебудови освіти за новітніми тенденціями, перед 

нами відкриваються нові горизонти і можливості. 

Бажаємо Вам, дорогі колеги і науково-творча молодь, міцного здо-

ров’я, життєвого оптимізму і нових відкриттів на шляху до професій-

ного самовдосконалення! 

 

 

Ректорат 

Наукова частина 

Профспілка 
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Міністерство освіти та науки України 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

 

проводить 

XXIІ Всеукраїнську щорічну науково-практичну конференцію 

 

«Могилянські читання – 2019: 

Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: 

глобальний, національний та регіональний аспекти» 

 

присвячену 

 

Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку 

 

з 11 по 16 листопада 2019 року 

 

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, 

аспірантам та науковій громадськості презентувати результати дослі-

джень із суспільних, гуманітарних, комп’ютерних, технічних, природ-

ничих, біологічних і медичних наук, права та публічного управління. 

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

11 листопада, 14:00, приміщення вченої ради 

ЧНУ ім. Петра Могили 

 

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

роботи, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна. Відкриття конференції. 

Клименко Л. П. – д-р техн. наук, професор, ректор Чорноморського 

національного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. 

Вітальне слово. 



3 

Секція: 

ОСВІТА ТА СУСПІЛЬНІ НАУКИ 
 

 

 

Підсекція: 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

СИСТЕМИ ОСВІТИ 
 

15 листопада 2019 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  

в контексті проблеми «Академічні свободи, уні-

верситетська автономія, наука і освіта для стало-

го розвитку». 

 

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

них інформаційних систем, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Віртуальне середовище – 

визначальна складова сучасного університету.  

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

англійської мови, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Міжкультурна комунікація в ре-

гіональному контексті.  

3. Якунін А. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри вищої матема-

тики, Харківський національний університет міського господарства 

ім. О. М. Бекетова, м. Харків, Україна). Проблеми базової математи-

чної підготовки першокурсників і підходи до її коригування.  

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

англійської мови, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Педагогічна компетентність викла-

дача англійської мови для спеціальних цілей.  

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

них інформаційних систем, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Технологія доповненої 

реальності при викладанні дисциплін із комп’ютерних технологій.  
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6. Шерстюк Л. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри англійської 

мови, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Складові професійної компетентності май-

бутніх викладачів філологічних спеціальностей.  

7. Літвінчук С. Б. (канд. пед. наук, доцент кафедри методики 

професійного навчання, Миколаївський національний аграрний уні-

верситет, м. Миколаїв, Україна). Цілеутворення при вивченні техні-

чних дисциплін у вищій школі.  

8. Костєва Т. Б. (канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної ро-

боти, управління і педагогіки, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Комунікативні здібнос-

ті як перспектива майбутнього професійного становлення студе-

нтства.  

9. Ромакін В. В. (старший викладач кафедри комп’ютерної 

інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Міжнародний досвід оцінювання наукового 

внеску за допомогою аналізу цитування.  

10. Малюченко І. О. (старший викладач кафедри екології та при-

родокористування, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Теренова гра у краєзнавчій діяльно-

сті екологів в університеті.  
11. Рябова Ю. М. (канд. пед. наук, старший викладач кафедри ан-

глійської мови, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Застосування культурологічного 

підходу та міжпредметної координації до професійної підготовки 

студентів нефілологів. 

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Компонентна структура пізнавальної самостійності 

студентів у закладах вищої освіти.  

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

роботи, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлин-

ського, м. Миколаїв, Україна), Мирошніченко А. В. (бакалавр соціаль-

ної роботи, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухом-

линського, м. Миколаїв, Україна). Адаптація до вищого навчального 

закладу як фактор успішної соціалізації студентської молоді.  

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

інформаційних систем, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості організації 

навчального процесу на основі хмарних технологій у вищих на-

вчальних закладах.  
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15. Хмизова О. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри економічної 

теорії та міжнародної економіки (секція професійного англомовного 

навчання), Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Змішане навчання англійської мови за 

професійним спрямуванням у закладах вищої освіти України.  

16. Остафійчук О. Д. (викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Мотивація у вивченні іноземної мови.  

17. Чернюк Т. І. (викладач кафедри економічної теорії та міжна-

родної економіки, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Професійна іншомовна підготовка 

майбутніх економістів.  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Формування навичок невербальної комунікації у 

майбутніх ІТ фахівців під час проведення презентацій англійською 

мовою.  

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

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Складнощі у навчанні англійської мови студентів фізич-

ної освіти та спорту.  

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

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Укра-

їна). Написання есе як спосіб організації процесу формування анг-

ломовної писемної компетенції.  

21. Диндаренко О. А. (старший викладач кафедри англійської мо-

ви, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Заняття у формі комп’ютерної гри як інно-

ваційна технологія навчання іноземних мов професійного спряму-

вання.  

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

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Укра-

їна). Іншомовна професійна компетентність майбутніх фахівців з 

інформаційних технологій.  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Шляхи вдосконалення мовленнєвої компетенції у 

письмі студентів нефілологічних спеціальностей у процесі навчан-

ня англійської мови за професійним спрямуванням.  

24. Бондаренко І. Г. (канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент 

кафедри медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації, 
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Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Дзюбан О. В. (старший викладач кафедри веслування, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Бойченко О. В. (викладач кафедри спортивних дисцип-

лін, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Сергієнко Ю. М. (старший викладач кафедри 

спортивних дисциплін, Чорноморський національний університет  

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Бондаренко О. В. (викладач 

кафедри веслування, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Дисципліна «Рекреаційний 

спорт інвалідів» у системі підготовки магістрів із фізичної реабілі-

тації.  

 

 

 

Підсекція: 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА 
 

13 листопада 2019 р., 15:30, ауд. 10–311 

 

Керівник підсекції: Стоян О. Ю. – д-р наук з держ. упр., доцент. 

Секретар підсекції: Саваріна І. П. – канд. екон. наук, доцент (б. в. з.). 

 

Мета проведення: узагальнення теоретичних, методичних і приклад-

них аспектів економічного розвитку та управління 

 

1. Стоян О. Ю. (д-р наук з держ. упр., доцент кафедри менедж-

менту, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Деякі аспекти ефективного стратегічного 

управління в умовах трансформаційних змін. 

2. Бурдельна Г. О. (канд. екон. наук, доцент кафедри менеджме-

нту, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна). Удосконалення системи управління проце-

сами іноземного інвестування на регіональному рівні. 

3. Валентова Ю. В. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Саваріна І. П. 

(канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри менеджменту, Чорноморсь-

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

на). Особливості та перспективи застосування проєктного мене-

джменту в галузі місцевого самоврядування. 
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4. Верланов Ю. Ю. (канд. екон. наук, професор кафедри економіч-

ної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Fostering a 

Research Culture. 

5. Дранус Л. С. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри мене-

джменту, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Управління комунікаційною політикою під-

приємства. 

6. Іщенко Н. М. (канд. екон. наук, доцент кафедри економічної те-

орії та міжнародної економіки, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Дослідження впливу 

механізму широкого конкурсу на показники діяльності закладів 

вищої освіти Миколаївської області. 

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

менту, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Роль інститутів у розвитку інноваційної дія-

льності. 

8. Саваріна І. П. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ме-

неджменту, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Управління змінами як дієвий інстру-

мент прогресу сучасного підприємства.  
 

 

 

Підсекція: 

АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ОБЛІК, ФІНАНСИ 
 

15 листопада 2019 р., 14:00, ауд. 10–314 
 

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

Секретар підсекції: Лопатин А. О. – аспірант, в. о. викладача кафедри. 
 

Мета проведення: узагальнення результатів дослідження теоретич-

них, методичних і прикладних аспектів економіч-

ного розвитку у сфері підприємництва, обліку та 

фінансів України 
 

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

економіки підприємства, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Оцінка конкурентоспро-

можності ТОВ СП «Нібулон» на підставі SWOT-аналізу. 
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2. Легенчук С. Ф. (д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри 

обліку і аудиту, Державний університет «Житомирська політехніка», 

м. Житомир, Україна), Белінська С. М. (канд. екон. наук, доцент кафе-

дри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Ієрархічна структура облі-

кової методології. 

3. Дранус В. В. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри економіки 

підприємства, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Перспективи впровадження індексного 

страхування в сільськогосподарському виробництві України. 

4. Кучукова А. М. (магістрант кафедри обліку та економічного 

аналізу, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макаро-

ва, м. Миколаїв, Україна), Прокопович Л. Б. (канд. екон. наук, доцент 

кафедри обліку та економічного аналізу, Національний університет 

кораблебудування, кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Миколаїв, 

Україна). Основні засоби як економічна категорія. 

5. Лопатін А. О. (аспірант, в. о. викладача кафедри економіки 

підприємства, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Технологія blockchain у логістичній си-

стемі підприємства. 

6. Лушко С. М. (викладач кафедри фінансів і кредиту, Чорно-

морський Національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Несвоєчасність прийняття державного бюджету як основ-

на проблема реалізації бюджетного процесу в Україні. 

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

підприємства, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Зовнішня торгівля України на су-

часному етапі. 

8. Палехова В. А. (доцент кафедри економічної теорії та міжна-

родної економіки, Чорноморський Національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Зміцнення гривні як антиінфляцій-

ний інструмент. 

9. Полєтаєв О.О. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри фі-

нансів і кредиту, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Даниленко А. В. (магістрант Чорно-

морського національного університету ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Loyalty share як один із напрямів модернізації ринку цін-

них паперів. 

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

міжнародної економіки, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості функціону-
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вання деяких інструментів регулювання інноваційної діяльності 

промислового сектору регіону. 
11. Руда А. С. (старший викладач кафедри обліку і аудиту, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Екологічний облік на підприємстві: проблеми впрова-

дження в Україні. 

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

підприємства, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Стратегічний менеджмент: форсайт 

успіху. 

13. Філімонова О. Б. (канд. екон. наук, доцент (б. в. з.) кафедри 

фінансів і кредиту, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Василевська Ю. Л. (магістрант, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Банківський ризик: теоретичні аспекти управління. 

 

 

 

Підсекція: 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ НА 

ПІВДНІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ВИМІРАХ 
 

14 листопада 2019 р., 12. 00, ауд. 10–321 

 

Керівник підсекції: Мейжис І. А. – д-р пед. наук, професор. 

Секретар підсекції: Ляпіна Л. А. – канд. політ. наук, доцент. 

 

Мета проведення: розвиток наукових уявлень про соціокультурні 

особливості, поширені соціальні практики та про-

блеми соціальної безпеки на теренах Південного 

регіону України в умовах актуальних соціально-

політичних процесів та програми децентралізації 

державного управління. 

 

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

ціології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Історично обумовлені соціокультурні факто-

ри російської агресії на Сході України.  

2. Oleh Borodenko (Petro Mohyla Black Sea National University, 

Mykolaiv, Ukraine). Social expectations related to change in life 

standards: a symbolic aspect.  
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3. Рожанська Н. В. (канд. соціол., наук, доцент, доцент кафедри 

соціології, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Міжконфесійна толерантність міського 

населення Причорноморського регіону України в залежності від 

рівня освіти.  

4. Ляпіна Л. А. (канд. політ., наук, доцент, доцент кафедри соціо-

логії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Міжетнічна толерантність на Півдні України. 

5. Фесенко А. М. (канд. іст., наук, доцент, доцент кафедри соціо-

логії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Броннікова Л. В. (канд. філос., наук, доцент, 

доцент кафедри соціології, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Самооцінки рівня добробу-

ту мешканцями обласних центрів Півдня України у світлі сучасної 

концепції бідності.  

6. Іванова І. Ф. (канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри соціо-

логії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Рівень користування Інтернетом мешкан-

цями Півдня України: соціологічний вимір.  

7. Чорна В. О. (канд. соціол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри соціо-

логії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Бондарець Б. Б. (викладач кафедри соціології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Зовнішньоміграційні настрої мешканців обласних 

центрів Півдня України.  

8. Калашнікова Л. В. (канд. соціол. наук, доцент, доцент кафед-

ри соціології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Формування уявлень про безпеку 

життєдіяльності особистості: соціологічний аспект.  

9. Локтіонова Д. А. (канд. політ. наук, старший викладач кафед-

ри соціології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). З історії створення програми «Гро-

мадський бюджет»: соціально-історичний аспект.  

10. Костельнюк М. М. (старший викладач кафедри соціології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Концептуалізація національної ідеї в умовах держа-

вотворчого процесу в Україні.  

11. Осипова Є. М. (магістрант спеціальності «Соціологія», Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Освітня міграція української молоді за кордон як тренд 

сучасної доби.  
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12. Пільгуй А. О. (магістрант спеціальності «Соціологія», Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Соціологія архітектури як новий напрям урбаністичних 

досліджень.  

13. Герасимова А. Є. (магістрант спеціальності «Соціологія», Чо-

рноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Микола-

їв, Україна). Вандалізм як загроза соціокультурній безпеці регіона-

льного соціуму.  
14. Анрєєва Д. Л. (магістрант спеціальності «Соціологія», Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Досвід соціального маркетингу в Україні.  

15. Афтенюк И. С. (магістрант спеціальності «Соціологія», Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). За социологию социологии.  

16. Бойцан О. (магістрант спеціальності «Соціологія», Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Соціальна практика студентів-старшокурсників українських 

ЗВО.  

17.  Іщенко І. С. (магістрант спеціальності «Соціологія», Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Соціальні мережі як засіб самореалізації особистості в 

сучасному соціумі. 
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Секція: 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 
 

 

Підсекції: 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ. 

СОЦІОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. ПСИХОЛОГІЯ 
 

14 листопада 2019 р., 14:00, ауд. № 4–209 
 

Керівник підсекції: Григор’єва Л. І. – д-р біол. наук, професор; 

Зак М. Ю. – д-р мед. наук, професор (б.в.з.), 

Зюзін В. О. – д-р мед. наук, професор, 

Козій М. С. – д-р біол. наук, професор (б.в.з.), 

Лисенкова І. П. – д-р психол. наук, професор (б. в. з.), 

Оглобліна М. В. – канд. фарм. наук, доцент, 

Черно B. C. – д-р мед. наук, професор 

Секретар підсекції: Чернишов О. В. – канд. мед. наук, доцент. 
 

Мета проведення: Упровадження інноваційних технологій у галузях 

медицини, психології та екології у вищу освіту. 
 

1. Karan Kamble (MD, Medical Activity Manager, Médecins Sans 

Frontières MSFCH). Management of Chronic Hepatitis C among People 

Living With HIV and People Who Inject Drugs in Mykolaiv Oblast, 

Ukraine. 

2. Svitlana Ivanchenko (PSEC Manager, Médecins Sans Frontières 

MSFCH). Patient Support, Education and Counselling Service in 

Mykolaiv Hepatitis C Project. 

3. Клименко М. О. (проректор з НПР та ПР, д-р мед. наук, про-

фесор кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, 

фізіології та патофізіології, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Роль низькоступеневего 

запалення в патогенезі хронічних неінфекційних захворювань. 

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

дичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофі-

зіології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Ілляшенко Ю. В., (студентка 3 курсу медичного 

інституту, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Соломко Д. А., (студентка 3 курсу медичного 
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інституту, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Особливості гістологічної будови печінки 

ембріона людини в умовах бактеріальної інфекції. 
5. Чеботар Л. Д. (канд. біол. наук, доцент, кафедри медичної бі-

ології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Дроненко А. С (магістр Миколаївського національного 

університету ім. В. О. Сухомлинського) . Вплив адреналіну на 

функціональний стан серця щурів в умовах різної функціональної 

активності епіфіза. 

6. Половенко Л. С. (викладач кафедри медичної біології та фізи-

ки, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології, Чорноморсь-

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

на). Роль дріжджів роду Malassezia у виникненні захворювань ор-

ганізму людини. 

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

мії, клінічної анатомії та оперативної хірургії, патоморфології і судової 

медицини, Чорноморський національний університет ім. Петра. Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Гаврилюк І. М. (завідувач, анатомічної лабора-

торії кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії, пато-

морфології і судової медицини, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра. Могили, м. Миколаїв, Україна), Білик В. І. (викладач ка-

федри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії, патоморфоло-

гії і судової медицини Чорноморський національний університет 

ім. Петра. Могили, м. Миколаїв, Україна), Гіносян А. М. (викладач ка-

федри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії, патоморфо-

логії і судової медицини, Чорноморський національний університет 

ім. Петра. Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості структурної 

організації стінок пазух твердої оболонки головного мозку людини. 

8. Нужна О. К. (канд. мед. наук, доцент кафедри анатомії, клініч-

ної анатомії та оперативної хірургії, патоморфології і судової медицини, 

Чорноморський національний університет ім. Петра. Могили, м. Мико-

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

анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії, патоморфології і 

судової медицини, Чорноморський національний університет ім. Петра. 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Скрябіна О. М. (канд. мед. наук, доцент, 

зав. кафедри анатомії людини, ДЗ Луганський державний медичний 

університет, м. Рубіжне, Україна), Яковенко Н. О. (канд. мед. наук, до-

цент кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії, пато-

морфології і судової медицини, Чорно-морський національний універ-

ситет ім. Петра. Могили, м. Миколаїв, Україна), Тузова О. В. (канд. мед. 



14 

наук, доцент кафедри гігієни соціальної медицини та громадського здо-

ров’я, Чорноморський національний університет ім. Петра. Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Редька О. Г. (канд. біол. наук, доцент кафедри 

медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації, Чорноморсь-

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

Гаврилюк І. М. (завідувач анатомічної лабораторії кафедри анатомії, 

клінічної анатомії та оперативної хірургії, патоморфології і судової ме-

дицини, Чорноморський національний університет ім. Петра. Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Органометричні особливості селезінки щурів 

в умовах імунодефіціту та дії імунорегулюючого препарата. 

9. Харченко О. В. (д-р. мед. наук, професор кафедри анатомії, 

клінічної анатомії та оперативної хірургії, патоморфології і судової 

медицини, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Силенко О. О. (старший викладач кафедри 

анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії, патоморфології і 

судової медицини, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Передпухлинні процеси слизової 

оболонки шлунка 

10. Лозінський А. В. (студент IV курсу, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Зак М. Ю. 

(д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Сучасні методи профілактики вірусного гепатиту В, С та 

ВІЛ/СНІД.  

11. Піртя А. В. (студент IV курсу, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Зак М. Ю. (д-р 

мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Цукровий діабет I типу: алгоритм клініко-

лабораторної діагностики.  
12. Польовий О. О. (студент IV курсу, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Зак М. Ю. 

(д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Механізми регуляції клітинного росту у канцерогенні.  

13. Ремез Д. В. (студент IV курсу, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Зак М. Ю. 

(д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Роль вірусу папіломи людини в розвитку захворю-

вань репродуктивних органів у жінок.  
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14. Снігур Н. О. (студент IV курсу, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Зак М. Ю. (д-р 

мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Роль серцевоі аритмії в розвитку минущих пору-

шень мозкового кровообігу.  

15. Цуканов I. М. (студент IV курсу, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Зак М. Ю. 

(д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Сучасні методи дослідження в кардіології.  

16. Горішний I. М. (студент II курсу, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Зак М. Ю. 

(д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Зайцев П. П. (старший викладач кафедри пропедевтич-

них та медико-профілактичних дисциплін, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Рівень са-

турації периферичної крові в осіб різних вікових категорій.  
17. Ілляшенко Ю. В. (студент III курсу, Чорноморський націона-

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

Зак М. Ю. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних 

дисциплін, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Фролов Ю. А. (д-р філософії, старший ви-

кладач кафедри терапевтичних дисциплін, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Роль і місце 

ацетилсаліцилової кислоти у первннній профілактиці кардіова-

скулярних захворювань.  

18. Головатюк В. Ю. (студентка IV курсу, Чорноморський націо-

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

Зак М. Ю. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних 

дисциплін, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Сучасні уявлення про профілактику ін-

фекцій, що передаються статевим шляхом. 

19. Камай А. Г. (студентка ІІ курсу, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Шма-

лько О. О. (канд. фарм. наук, в. о. доцента кафедри фармації, фармако-

логії, медичної, біоорганічної та біологічної хімії, Чорноморський 

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

Основні тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку. 
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20. Оглобліна М. В. (канд. фарм. наук, доцент, в. о. завідувача кафе-

дри фармації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв), Михайлова Т. М. (керівник представників з фармаконагляду по 

Миколаївській області Державне підприємство «Державний експертний 

центр МОЗ України», м. Київ, Україна). Безпеки лікарських засобів: 

роль медичного працівника в системі фармаконагляду. 

21. Шмалько О. О. (канд. фарм. наук, в. о. доцента кафедри фар-

мації, фармакології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв) 

Удосконалення реклами ліків. 

22. Лебідь С. Г. (канд. пед. наук, доцент кафедри фармації, фарма-

кології, медичної, біоорганічної та біологічної хімії, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Нєпєіна Г. В. 

(старший викладач кафедри фармації, фармакології, медичної, біоорга-

нічної та біологічної хімії, ЧНУ ім. Петра Могили). Ритми золь-гель 

переходів протоплазми клітини як основа хронобіологічних дослі-

джень організму людини. 

23. Амплєєва О. М. (канд. психол. наук, старший викладач кафед-

ри психології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Навчання майбутніх психологів за 

допомогою технік емоційного інтелекту. 

24. Гусак В. М. (старший викладач кафедри психології, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Структурні складові професійно-психологічної культури 

майбутнього соціального працівника. 
25. Каневський В. І. (канд. психол. наук, доцент кафедри психо-

логії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Про «парасуїцидальний дебют» у структурі 

повторного суїциду. 

26. Миропольцева Н. І. (канд. психол. наук, старший викладач 

кафедри, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Особливості професійного самовизначення 

студентів-першокурсників. 

27. Хоржевська І. М. (канд. психол. наук, доцент кафедри психо-

логії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Структурні компоненти професійної культу-

ри особистості. 

28. Асташенкова К. В. (студентка 565 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Васильєва Г. В. (канд. психол. наук, доцент кафедри 
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психології, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Психологічні особливості студентів, ус-

пішних у навчанні.  
29. Лісянська В. В. (студентка 565 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Лисенкова І. П. (канд. пед. наук, доцент, Чорноморсь-

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

на). Арт-терапія як засіб профілактики агресивної поведінки учнів 

молодшого шкільного віку.  
30. Лужанська Н. В. (студентка 565 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Психологічна характеристика нормативних криз у 

молодих сім’ях.  

31. Мішеніна А. В. (студентка 666 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Лисенкова І. П. (канд. пед. наук, доцент, Чорноморсь-

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

на).  Залежність як психологічна проблема.  

32. Білошапко В. (студентка 666 групи кафедри психології, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Мовленнєві бар’єри особистості і їх подолання в психоло-

гічній практиці.  

33. Ковширіна Є. М. (студентка 665 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Ефективність використання казкотерапії в роботі з 

життєвим сценарієм клієнта.  

34. Коробєйнікова А. С. (студентка 665 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Психологічні особливості емоційного вигорання у 

вихователів.  
35. Тюміна Я. Є. (студентка 665 групи кафедри психології, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Психологічні особливості емоційного вигорання у пра-

цівників правоохоронних органів.  
36. Доріна В. Г. (студентка 565 групи кафедри психології, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Взаємозв’язок сприйняття образу тіла та негативних 

подій життя у хворих на сколіоз.  

37. Власенко А. Ю. (студентка 665 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-
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лаїв, Україна). Самокорекція як метод саморозвитку студентів-

психологів.  
38. Киричук В. С. (студентка 665 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Взаємозв’язок типів психічного захисту і акцентуа-

цій характеру у студентів.  

39. Волковіцька О. О. (студентка 665 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Васильєва Г. В. (канд. психол. наук, доцент кафедри 

психології, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Психологічні особливості хворих при 

захворюваннях шлунково-кишкового тракту.  

40. Хасянова Н. О. (студентка 665 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Мотиваційний вплив на розвиток емоційного виго-

рання у педагогів.  
41. Москаленко Ю. С. студент 665 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Васильєва Г. В. (канд. психол. наук, доцент кафедри 

психології, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Психологія самоактуалізованої особисто-

сті. Порівняльна характеристика докторів наук ЧНУ.  

42. Каратєєва І. Ю. (студентка 665 групи кафедри психології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Лисенкова І. П. (канд. пед. наук, доцент, Чорноморсь-

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

на). Особливості самоактуалізації сучасних жінок у період кризи.  

43. Петренюк А. О. (студентка 665 групи кафедри психології, ка-

федри психології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Васильєва Г. В. (канд. психол. наук, 

доцент кафедри психології, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Зв’язок рівня стресостій-

кості та емоційного вигорання у працівників поліції.  

44. Панькова А. О. (студентка 665 групи кафедри психології, ка-

федри психології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Розвиток емоційної сфери у дітей 

дошкільного віку.  

45. Дяченко А. О. студент 565 групи кафедри психології, кафедри 

психології, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Особливості становлення адекватної 

самооцінки молодших школярів.  
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46. Кульбацька І. О. (студентка 565 групи кафедри психології, 

кафедри психології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Шкільна тривожність, діагностика 

тривожності у школярів та її корекція.  

47. Шістер К. В. (студентка 565 групи кафедри психології, кафе-

дри психології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Психопатія як дисгармонія психіч-

ного розвитку особистості підлітка.  

48. Уваєва О. О. (студентка 365 групи кафедри психології, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Психологічні механізми дистимії. 
 

 

Підсекція: 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ 

ВИХОВАННЯ ТА СТУДЕНТСЬКОМУ СПОРТІ 
 

13 листопада 2019 р., ауд. 1–219 
 

Керівник підсекції: Бондаренко І. Г. – канд. наук з фіз. виховання 

і спорту, доцент. 

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

Мета проведення: огляд та оцінка досягнень наукової роботи ви-

кладачів кафедри фізичного виховання. 
 

1. Андрющенко М. І. (старший викладач кафедри кафедри 

спортивних дисциплін, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Майєр В. Я. (старший 

викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання, Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 

Кураса Г. О. (старший викладач кафедри теорії та методики фізичного 

виховання, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Берднік В. І. (в. о. доцента кафедри теорії та 

методики фізичного виховання, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Використання техно-

логії ГРВ-біоелектрографії в діагностиці фізичної підготовленості 

студента.  
2. Бондаренко І. Г. (канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 
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Павленко Ю. О. (в. о. доцента (б. в. з.) кафедри теорії та методики фізич-

ного виховання, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Рівень фізичної підготовленості 

студентів ЧНУ імені Петра Могили у 2018–2019 н. р.  
3. Дзюбан О. В. (старший викладач кафедри фізичного вихован-

ня, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова), 

Конопляник О. В. (старший викладач кафедри теорії та методики фі-

зичного виховання, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості викладання дисцип-

ліни «Фізичне виховання» для іноземних студентів.  
4. Ільїн М. С. (старший викладач кафедри теорії та методики фі-

зичного виховання, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна), Бондаренко О. В. (викладач кафед-

ри теорії та методики фізичного виховання, Чорноморський націона-

льний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Розвиток 

адаптивного спорту в Україні.  
5. Мінц М. О. (канд. іст. наук, доцент кафедри теорії та методики 

фізичного виховання, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Самостійні заняття студен-

тів фізкультурою і спортом.  

6. Титовський І. С. (викладач кафедри теорії та методики фізич-

ного виховання, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Тхеквондо як засіб фізичного вихо-

вання студентів ЧНУ імені Петра Могили. 
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Секція: 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
 

 

 

Підсекція: 

ПОЛІТИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ 
 

12 листопада 2019 р., 12:30, ауд. 10–322 
 

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 полі-

тичної системи України під впливом зовнішніх 

загроз та внутрішніх інституційних змін. 
 

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

літичних наук, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Виборчі кампанії 2019 року та їх 

вплив на політичну систему України. 

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

них наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Засоби масової інформації та інформаційна 

безпека. 

3. Курілло В. Є. (канд. іст. наук, доцент кафедри політичних на-

ук, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Апартеїдна форма територіальної організації 

влади як окремий тип державного устрою. 

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

них наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Проблеми молодіжної зайнятості в Україні. 

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

них наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Ризики маніпулятивного впливу на молодь у 

контексті розвитку громадянського суспільства. 

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

наук, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Ірландський джеррімандерінг: походження 

та специфіка. 
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7. Лушагіна Т. В. (канд. політ. наук, старший викладач кафедри 

політичних наук, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Брендинг малого міста в умовах 

децентралізації. 

8. Шкірчак С. І. (старший викладач кафедри політичних наук, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Головні напрями суспільно-політичних поглядів 

Н. Махна в період еміграції. 

9. Конопляник Д. О. (аспірант кафедри політичних наук, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Приклади дієвих методів проведення виборчої кампанії 

під час парламентських виборів в Україні 2019 року. 

10. Семенченко М. Ф. (аспірант кафедри політичних наук і права 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського», м. Одеса). Проблеми реалізації загально-

людських та індивідуальних цінностей в умовах політичної трансфор-

мації українського суспільства. 

11. Тюкалов А. О. (магістрант кафедри політичних наук, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Щодо поняття та структури національної ідеї. 

12. Загоруєва Н. О. (магістрантка кафедри політичних наук, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Виборчі технології як інструмент у політичній боротьбі. 
 

 

 

Підсекція: 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА 
 

15 листопада 2019 р., 14:00, ауд. 10–106 
 

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

Секретар підсекції: Біліченко Л. С. – провідний фахівець кафедри. 
 

Мета проведення: дослідження актуальних тенденцій розвитку між-

народних відносин та світової політики. 
 

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

літичних наук, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Європейський геополітичний вибір 

як фактор ціннісної орієнтації українського суспільства. 
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2. Богданова Т. Є. (канд. іст. наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Проблема нелега-

льної міграції в американсько-мексиканських відносинах на су-

часному етапі. 

3. Вовчук Л. А. (канд. іст. наук, доцент кафедри міжнародних від-

носин та зовнішньої політики, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Діяльність українського 

генерального консульства в радянській Росії (на матеріалах газети 

«Відродження» за 1918 р.) 

4. Габро І. В. (канд. політ. наук, доцент кафедри міжнародних від-

носин та зовнішньої політики, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Принцип рівної оплати 

праці як механізм забезпечення рівних прав чоловіків та жінок. 

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

нішньої політики, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Європейські цінності як детермі-

нанта європейської ідентичності. 

6. Кравченко О. В. (викладач кафедри теорії та практики перекла-

ду з англійської мови, пров. фахівець деканату політичних наук, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Популізм у інавгураційних промовах президента України 

та президента Сполучених Штатів Америки. 

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

міжнародних відносин та зовнішньої політики, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Фено-

мен ідентичності держави як детермінанта формування геополіти-

чних пріоритетів Пакистану. 

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

носин та зовнішньої політики, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Значення американсь-

кого фактору для виходу Іспанії з «міжнародної ізоляції». 

9. Біліченко Л. С. (провідний фахівець кафедри міжнародних від-

носин та зовнішньої політики, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Американська адмініс-

трація допомоги на Миколаївщині (1921–1923 рр.). 

10. Белінська Т. А. (магістрант кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики факультету політичних наук, Чорноморський 

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

Становлення публічної дипломатії Норвегії. 
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11. Гнатуша Ю. В. (магістрант кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Принципи протидії міжнародної 

торгівлі дітьми. 

12. Загородна Є. М. (магістрант кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Культурно-гуманітарна 

співпраця Непалу та Пакистану на сучасному етапі. 

13. Тамарянська С. В. (студентка 4 курсу спеціальності «Міжна-

родні відносини суспільні комунікації та регіональні студії», Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Ідея єднання світу та подолання глобальних проблем 

сучасності у дипломатії Папи Римського Франциска. 

14. Христодорова Ю. С. (магістрант кафедри міжнародних відно-

син та зовнішньої політики, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Боротьба з тероризмом як 

напрям регіональної політики АРЄ. 

 

 

 

Підсекція: 

НОВІ ВИКЛИКИ В НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-НЕФІЛОЛОГІВ 
 

15 листопада 2019 р., 14.00, ауд. 11–107 

 

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

Секретар підсекції: Парсяк О. Н. – старший викладач кафедри. 

 

Мета проведення: розробити організаційно-педагогічні засади вдо-

сконалення підготовки студентів нефілологічних 

спеціальностей до міжкультурної взаємодії в 

контексті інтернаціоналізації освіти. 

 

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

англійської мови, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Usage of digitalization in Ukrainian 

education.  

2. Альохіна В. В. (в. о. викладача кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
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Україна). Методика викладання англійської мови майбутнім психо-

логам на матеріалі професійних теорій і художніх фільмів.  
3. Буровицька А. І. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). The ways to improve students’ competence in business English.  

4. Гриженко Г. Ю. (старший викладач кафедри англійської мо-

ви, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). The Specifics of Business English Course for 

Future Historians.  
5. Греков В. О. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Peculiarities of Teaching English to Psychology 

Students.  

6. Гольовньова-Коппа О. О. (старший викладач кафедри англійсь-

кої мови Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Засвоєння читання текстів різних функціо-

нальних стилів.  

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

філології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Психолінгвістичні чинники формування 

комунікативних умінь і навичок студентів.  

8. Диндаренко О. А. (старший викладач кафедри англійської мо-

ви, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Особливості студентів-юристів академічного 

письма іноземною мовою.  

9. Коваленко О. В. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Навчання іноземної мови (англійської) за допомогою 

мобільних додатків.  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Іншомовна комунікативна компететність як фактор 

формування конкурентноспроможності майбутніх фахівців.  

11. Лікучова С. А. (в. о. викладача кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Роль діалогічного мовлення на заняттях з англійської мо-

ви у ВНЗ.  

12. Остафійчук О. Д. (викладач кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Innovative educational environment.  
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13. Парсяк О. Н. (старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Формування навичок та умінь монологічного мов-

лення в процесі навчання англійської мови студентів ВНЗ.  

14. Постикіна Є. Г. (викладач кафедри англійської мови, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Academic mobility of lectures as the part of integration 

of Ukraine to the European education area.  
15. Рябова Ю. М. (канд. пед. наук, старший викладач кафедри ан-

глійської мови, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Використання Інтернет ресурсів у 

вивченні іноземної мови.  

16. Соловей А. В. (в. о. викладача кафедри англійської мови, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна) Differentiated approach to teaching English according to the 

learning styles.  

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

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Педагогічні умови проектування професійного інформа-

ційно-освітнього середовища.  

18. Чернюк Т. І. (викладач кафедри англійської мови, Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Професійна іншомовна підготовка студентів немовних спеціаль-

ностей.  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Self-education of ESP teachers.  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Studying English through poetic texts.  

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

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Особливості мотивації студентів у процесі вивчення англійської 

мови).  
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Підсекція: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДИСКУРС І КУЛЬТУРНІ КОДИ 

ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я: СИНХРОНІЯ 

І ДІАХРОНІЯ В ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ  
 

11 листопада 2019 р., 15:30, ауд. 11–312 
 

Керівник підсекції: Островська Л. С. – канд. філол. наук, доцент; 
Секретар підсекції: Бурмус А. В – провідний фахівець кафедри. 
 

Мета проведення: окреслення актуальних питань сучасної лінгвісти-
ки та літературознавства. 
 

1. Шестопалова Т. П. (д-р філол. наук, професор кафедри укра-
їнської філології, теорії та історії літератури, Чорноморський націона-
льний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Міфоло-

геми степового простору в поезіях Павла Тичини.  
2. Пономаренко С. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри україн-

ської філології, теорії та історії літератури, докторант кафедри журна-
лістики, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна). Словозмінні акцентні типи в теорії словозміни 

акад. А. А. Зализняка.  
3. Крутоголова О. В. (канд. пед. наук, доцент кафедри українсь-

кої філології, теорії та історії літератури, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Семантичний 

простір концепту «совість» як елемента духовного коду.  
4. Руссова В. М. (канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). До 80-річчя 

Людмили Яківни Чижової.  
5. Зинякова А. А. (канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Акцентуація 

інфінітивних форм (на матеріалі поетичної збірки Д. Кременя 

«Полювання на дикого вепра».  
6. Островська Л. С. (канд. філол. наук, доцент кафедри україн-

ської філології, теорії та історії літератури, Чорноморський національ-
ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Репрезен-

тація національно-історичних культурних кодів в урбанонімах 

міста Миколаєва».  
7. Поліщук О. Л. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри 

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський на-
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ціональний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Спогад як складова пам’яті у творі О. Бердника «Мати».  

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

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський на-

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

Спогади як метафори культурної пам’яті в ліриці Дмитра Креме-

ня (на матеріалі збірки «Сльози Сухого Фонтану»). 

9. Харчук О. В. (старший викладач кафедри української філоло-

гії, теорії та історії літератури, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Вивчення особових 

займенників в болгарській мові порівняно з українською.  

10.  Жвава О. А. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри україн-

ської філології, теорії та історії літератури, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Метеоназви в 

українських говірках Бузько-Інгульського межиріччя.  

11. Підопригора С. В. (д-р філол. наук, проф. (б. в. з.) кафедри 

української філології, теорії та історії літератури, Чорноморський на-

ціональний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Об-

разно-метафорична рецепція історичної пам’яті в романі «Северин 

Наливайко» М. Вінграновського. 

12. Колот О. Д. (старший викладач кафедри української філоло-

гії, теорії та історії літератури, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Символіка весільних 

пісень та обрядів болгар с. Тернівка (м. Миколаїв, Україна). 

13. Алексєєва Н. А. (викладач кафедри української філології, тео-

рії та історії літератури, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Жанрово-композиційні 

особливості еміграційного роману Юрія Косача «Володарка Пон-

тиди». 

 

 

 

Підсекція: 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, А ТАКОЖ МЕТОДИКИ 

ЇХ ВИКЛАДАННЯ У ВІК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

15 листопада 2019 р., 15:30, ауд. 11–305 

 

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

Секретар підсекції: Рибачук О. Л. – старший викладач. 
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Мета проведення: розгляд, обґрунтування й окреслення актуальних 

питань дослідження англійської мови та літерату-

ри, а також методики їх викладання в сучасний вік 

глобалізації та міжкультурної комунікації. 

 

1. Старшова О. О. (канд. філол. наук, доцент кафедри англійсь-

кої філології, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Always Like Pilgrims: The Role of Water 

Space in Immigrant’s Experience. 

2. Запорожець Г. В. (канд. філол. наук, доцент кафедри англій-

ської філології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Cultural Transmition of Willa Cather 

in American Progressive Era. 

3. Колесник Г. Л. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ан-

глійської філології, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Жанрова специфіка циклу рома-

нів Marie Brennon «Natural History of dragons». 

4. Рибачук О. Л. (старший викладач кафедри англійської філоло-

гії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Dictoglos as Effective English Language 

Teaching Technique. 

5. Айзікова Л. В. (викладач кафедри англійської філології, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Принципи організації мовної освіти: підхід TESOL. 

6. Пархоменко Е. О. (викладач кафедри англійської філології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Роман Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом»: 

характеристика XXI століття. 

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

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Learning the foreign cultural background through the video 

materials. 
 

 

 

Підсекція: 

РОМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 
 

15 листопада 2019 р., 15:30, ауд. 11–304 
 

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

Мета проведення: розгляд стану й актуальних проблем романської 

філології та опрацювання нових форм і змісту 

навчання. 
 

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

філології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Запуск мовного механізму. 

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

філології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Особливості викладання латинської мови на 

юридичному факультеті. 

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

германської філології, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Домашнє читання на уроках 

іспанської мови як джерело знань соціально-культурного змісту. 

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

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

comme intermediaire de la comprehention de la communication profe-

ssionnelle moderne dans le monde de la medecine 
 

 

 

Підсекція: 

НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА 

ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 

16 листопада 2019 р., 15:30, ауд. 11–205. 

 

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

Секретар підсекції: Кондрацька П. О. – викладач кафедри. 

 

Мета проведення: представити сучасні дослідження з методики 

навчання німецькомовної мовленнєвої діяльності 

студентів вищих навчальних закладів, надати 

можливість фахівцям ознайомити широкий загал 

із власними напрацюваннями в зазначеній сфері. 

 

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

германської філології, Чорноморський національний університет 
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ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Phonetik als grundlage für 

die ausspracheschulung im deutschunterricht. 

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

германської філології, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Система вправ для розвит-

ку техніки письма німецькою мовою. 

3. Кондрацька П. О. (викладач кафедри романо-германської 

філології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Конкретна поезія як феномен. 

4. Максимчук С. М. (старший викладач кафедри романо-

германської філології, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Wiener Dialekt und dessen 

«Küchenbesonderheiten». 

5. Мусафір В. Ф. (канд. філол. наук, доцент (б. в. з.) кафедри ро-

мано-германської філології, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Використання сучасних 

інформаційних технологій на заняттях із німецької мови. 

6. Польберг Л. В. (канд. філол. наук, доцент кафедри кафедри 

романо-германської філології, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Норма середньоверх-

ньонімецької мови. 

 

 

 

Підсекція: 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ 

ТА СТИЛІСТИЦІ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 

13 листопада 2019 р., 12:00, ауд.11–109 

 

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

Секретар підсекції: Мукатаєва Я. В. – канд. філол. наук, доцент. 

 

Мета проведення: поєднання різнобічних тематик і проблематик 

доповідей до науково-евристичної єдності: 

«Переклад і стилістика як споріднені категорії». 

 

1. Ворона Т. О. (викладач кафедри теорії та практики перекладу 

з німецької мови, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Електронні ресурси як засіб попов-

нення словникового запасу студентів.  



32 

2. Корягіна А. Ю. (канд. філол. наук, викладач кафедри ТПП з 

НМ ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Германізм в англійській 

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

практики перекладу з німецької мови, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Прагматичні 

функції автологічної та корпоративної лексики в німецькомовній 

притчі.  

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

перекладу з німецької мови, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Засоби створення експре-

сивності аналітичних публікацій: фразеологізми.  

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

теорії та практики перекладу з німецької мови, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Історія 

світового континентального перекладу.  

6. Ніколащенко Ю. А. (викладач кафедри теорії та практики пе-

рекладу з німецької мови, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості інтернет-

сленгу сучасної німецької молоді.  

7. Гумений В. В. (аспірант, в. о. викладача, кафедра теорії та 

практики перекладу, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Комунікативні особливості 

інтенції у творах Г. Гессе.  

8. Хортюк Д. О. (аспірант, в. о. викладача, кафедра теорії та 

практики перекладу, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Кінопереклад в Україні.  

9. Антонова К. О. (студентка 645 групи, кафедра теорії та прак-

тики перекладу, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна) Лексико-семантичні особливості 

фразеологізмів та їх відтворення в українському перекладі.  

10. Ігнатьєва С. В. (студентка 645 групи, кафедри теорії та прак-

тики перекладу, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна) Особливості перекладу казкових 

реалій (на матеріалі казок В. Гауфа та Е. Т. А. Гофмана). 

11. Абакумова А. В. (студентка 645 групи, кафедра теорії та прак-

тики перекладу, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна) Лексичні особливості образу Німеч-

чини та німців у творі Бернгарда Шлінка «Читач» та їх відтворен-

ня в українському перекладі.  
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12. Кузьменко А. А. (студентка 645 групи, кафедра теорії та прак-

тики перекладу, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна) Особливості концептів «відчай», 

«страждання», «кохання» в новелі С. Цвейга «Лист незнайомої» 

та їх відтворення у перекладі.  

13.  Хакімова Ю. Б. (студентка 645 групи, кафедра теорії та прак-

тики перекладу, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна) Структурно-семантична організація 

складного речення в сучасній німецькій мові та її відтворення у 

перекладі. 
14. Багинська А. Б. (студентка 645 групи, кафедра теорії та практи-

ки перекладу, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Англійські запозичення/неологізми 

в німецькомовних мас-медіа та їх відтворення в українському 

перекладі. 
 

 
 

Підсекція: 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ ТА СТИЛІСТИЦІ 

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

14 листопада 2019 р., 12.00, ауд. 11–111 
 

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

теорії та практики перекладу з англійської мови. 

Секретар підсекції: Агєєва В. О. – канд. філол. наук, старший викладач 

кафедри теорії та практики перекладу з англійської 

мови. 
 

Мета проведення: поєднання різнобічних тематик і проблематики 

доповідей до науково-евристичної єдності: «Пе-

реклад і стилістика як споріднені категорії». 
 

1. Абабілова Н. М. (канд. пед. наук, в. о. доцента кафедри теорії 

та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Технологія 

«Перевернутий клас» як засіб підвищення якості підготовки май-

бутніх перекладачів. 
2. Агєєва В. О. (канд. філол. наук, старший викладач кафедри теорії 

та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний 
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університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Orthographic 

interference within cross-cultural communication in translation. 
3. Бужиков Р. П. (канд. пед. наук, доцент (б. в. з.) викладач ка-

федри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморсь-

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

на). Methodological system of training interpreting in the sphere of 

IT-technologies. 
4. Єлісєєва С. В. (старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Труднощі перекладу 

англомовних військово-технічних текстів. 
5. Кузенко Г. М. (канд. філол. наук, доцент кафедри теорії та 

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Багатовимір-

ність семіосфери бароко: перекладознавчий аспект. 
6. Лютянська Н. І. (канд. філол. наук, старший викладач кафед-

ри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський 

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

До питання про українську національну ідентичність. 
7. Лимар М. Ю. (в. о. старшого викладача кафедри теорії та 

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). The motivational 

component of English studying for the International Relations specialty 

students. 
8. Синельникова О. Р. (викладач кафедри теорії та практики пе-

рекладу з англійської мови, Чорноморський національний університет 

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

юридичних текстів. 
9. Усаченко І. В. (старший викладач кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Інтерфероване мовлен-

ня білінгвів в умовах зростаючого домінування англійської мови.  
10. Чернова Ю. В. (в. о. старшого викладача кафедри теорії та 

практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Особливості 

перекладу гастрономічної лексики. 

11. Скрипник В. В. (студентка 541 групи кафедри теорії та практи-

ки перекладу з англійської мови, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Лексичні особливості 

перекладу творів жанру фентезі англійською мовою. 
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Секція: 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
 

 

Підсекція: 

ЕКОЛОГІЯ І СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
 

15 листопада 2019 р., 14:00, ауд. 4–312 
 

Керівник підсекції: Григор’єва Л. І. – д-р біол. наук, професор. 

Заступник  

керівника підсекції: Добровольський В. В. – канд. техн. наук, доцент. 

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

Мета проведення: обмін досвідом фахівців, науковців у сфері екологі-

чної безпеки, сталого розвитку, якості і безпеки 

життєвого середовища людини, технологічної і ра-

діаційної безпеки та прийняття рішень із цих питань. 
 

 

Присвячується пам’яті видатного вченого 

в галузі екології і радіоекології, доктора біологічних наук, 

професора, директора Наукового Інституту 

техногенно-екологічної і радіаційної безпеки 

ЧНУ імені Петра Могили – Юрія Андрійовича Томіліна 
 
 

1. (д-р біол. наук, професор кафедри екології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Огляд екологічних питань, винесених на розгляд 

Південного наукового центру НАН України і МОН України. 

2. (д-р біол. наук, професор кафедри екології,
 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Зборщик Т. В. (магістрант ЧНУ 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв). Методи рекультивації шламосхо-

вищ у кольоровій металургії на прикладі ТОВ «МГЗ». 

3. (д-р біол. наук, професор кафедри екології, 
, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Григор’єва Л. І. (д-р. біол. наук, професор, завідувач 

кафедри екології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Макарова О. В. (старший викладач 

Томілін Ю. А.  

Томілін Ю. А.  

Томілін Ю. А.  
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кафедри екології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Управління екологічною ємністю 

водних екосистем за допомогою макрофітів. 

4. Григор’єва Л. І. (д-р. біол. наук, професор, кафедри екології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Екологічна сертифікація в Україні: підґрунтя і роз-

виток.  

5. Григор’єва Л. І. (д-р. біол. наук, професор, завідувач кафедри 

екології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Грищенко Г. В. (канд. мед. наук, доцент кафед-

ри фармації, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Медико-біологічні засади управління 

безпекою природних водних об’єктів туристичного інтересу.  

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

екології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Хомін К. О. (магістрант, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Біоін-

дикація забруднення атмосферного повітря. Міжнародні стандар-

ти моніторингу. 

7. Григор’єва Л. І. (д-р. біол. наук, професор, завідувач кафедри 

екології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Барановська О. В. (магістрант, Чорноморський 

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

Шляхи зниження екологічних ризиків при використанні полімер-

ної тари у ТОВ «ЕВЕРІ».  

8. Григор’єва Л. І. (д-р. біол. наук, професор кафедри екології, Чо-

рноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Микола-

їв, Україна), Дєдухова Є. О. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Стан із балан-

сом парникових газів в Україні 

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри 

екології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Безсонов Є. М. (канд. техн. наук, старший ви-

кладач кафедри екології, Чорноморський національний університет ім. 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Крисінська Д. О. (викладач 

кафедри екології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Нєпєіна Г. В. (старший викладач ка-

федри формації, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна) Основи науково-методичного забез-
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печення стратегічної екологічної оцінки проєкту генерального 

плану Миколаєва.  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри 

екології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Безсонов Є. М. (канд. техн. наук, старший викладач 

кафедри екології, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Зауваження і пропозиції до заяви 

про визначення обсягу стратегічної оцінки проєкту генерального 

плану міста Миколаєва.  

11. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри еко-

логії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Алгоритми розробки документів сталого 

розвитку урбоекосистеми.  

12. Добровольський В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри еко-

логії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Біосферний аналіз звіту ДП «Дніпромісто» про стра-

тегічну екологічну оцінку генерального плану м. Миколаєва.  

13. Бондарь Д. І. (магістрант, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Драгуновська О. В. (ма-

гістрант, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Особливості сталого розвитку первинної соці-

оекосистеми.  

14. Кубов В. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

інтегрованих систем управління, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Боженко А. Л. (викла-

дач кафедри екології, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Аналіз впливу вітрових 

установок на здоров’я людини.  

15. Безсонов Є. М. (канд. техн. наук, старший викладач кафедри 

екології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Андрєєв В. О. (магістрант, Чорноморський 

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

Актуальність збереження малих водних об’єктів у містах на прик-

ладі озера «Ліски» м. Миколаєва.  
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16. Григор’єва Л. І. (д-р. біол. наук, професор, завідувач кафедри 

екології, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Кисельова В. А. (магістрант, Чорноморський 

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

Забруднення атмосферного повітря від мереж газопроводів та 

регуляторних установок. 

17. Смирнов В. М. (канд. геолог. наук, доцент, Чорноморський 

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

Водні ресурси України: нормативна практика забезпечення якості 

питної води.  

18. Андрєєв В. А. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна) Случак О. І. (аспірант кафедри екології, Чорноморський на-

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

Случак О. І. (магістрант, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Формування незалежної 

децентралізованої енергетичної системи. 
19. Щербак Ю. Г. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології, Чо-

рноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Микола-

їв, Україна). Управління охороною праці під час будівництва, ре-

монту й утримання автомобільних доріг та забезпечення їх функ-

ціонування в умовах надзвичайних ситуацій.  
20. Щербак Ю. Г. (канд. техн. наук, доцент кафедри екології, Чо-

рноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Микола-

їв, Україна). Питання безпеки при транспортуванні зрідженого 

природного газу морським шляхом.  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Олексюк А. В. (магістрант, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Річка Інгу-

лець як об’єкт дослідження на предмет забруднення шахтних вод.  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Россол Р. Д. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Моніторинг 

освітніх екологічних програм (регіональний аспект).  

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Проблеми та перспективи реалізації Європейських 

студій у практиці підготовки магістрів-екологів.  
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24. Патрушева Л. І. (канд. географ. наук, доцент кафедри еколо-

гії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Нікуліна А. О. (магістрант, Чорноморський 

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

Оцінка сезонного індексу площі листя в дубових насадженнях як 

елемент моніторингу для стратегічного планування міста.  

25. Патрушева Л. І. (канд. географ. наук, доцент кафедри еколо-

гії, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Венгер Н. О. (магістрант, Чорноморський 

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

Нєпєіна Г. В. (старший викладач кафедри формації, Чорноморський 

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

Визначення вологості ґрунту за допомогою засобів ДВЗ.  

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

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Сільський туризм в Україні: проблеми і перспективи 

розвитку.  

27. Нєпєіна Г. В. (старший викладач кафедри формації, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Роль ООН у втіленні ідей сталого розвитку.  

28. Макарова О. В. (старший викладач кафедри екології, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Григор’єва Л. І. (д-р. біол. наук, професор кафедри екології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Екологічна політика України в галузі сертифікації 

будівельних матеріалів.  

29. Алексєєва А. О. (старший викладач кафедри екології, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Григор’єва Л. І. (д-р. біол. наук, професор кафедри екології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Критерії радіаційної і радіоекологічної безпеки якос-

ті зрошувальної води.  

30. Нєпєіна Г. В. (старший викладач кафедри формації, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Лазарєв В. О. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Реалізація ін-

новаційних особливостей моніторингу довкілля.  

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

ни, соціальної медицини та громадського здоров’я, Чорноморський 

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

Мунтян Л. Я. (канд. техн. наук, доцент кафедри гігієни, соціальної 
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медицини та громадського здоров’я, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Френкель Ю. Д. 

(канд. мед. наук, доцент кафедри гігієни, соціальної медицини та гро-

мадського здоров’я, Чорноморський національний університет ім. Петра 

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

кафедри гігієни, соціальної медицини та громадського здоров’я, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Динаміка показників здоров’я Чорнобильських континге-

нтів населення Миколаївської області за 1998–2018 рр.  

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

ни, соціальної медицини та громадського здоров’я, Чорноморський 

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

Мунтян Л. Я. (канд. техн. наук, доцент кафедри гігієни, соціальної 

медицини та громадського здоров’я, Чорноморський національний 

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

моніторинг навколишнього середовища як основа поліпшення 

стану здоров’я та екологічної безпеки в сучасних умовах.  

33. Штирьова Ю. І. (аспірант кафедри екології, Чорноморський 

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

Енергоспоживання та енергозбереження господарств.  

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

ни, соціальної медицини та громадського здоров’я, Чорноморський 

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

Мунтян Л. Я. (канд. техн. наук, доцент кафедри гігієни, соціальної 

медицини та громадського здоров’я, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Френкель Ю. Д. 

(канд. мед. наук, доцент кафедри гігієни, соціальної медицини та гро-

мадського здоров’я, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Тузова О. В. (канд. мед. на-

ук, доцент кафедри гігієни, соціальної медицини та громадського здо-

ров’я, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Санітарно-гігієнічна та екологічна характе-

ристика Миколаївської області та громадського здоров’я.  
35. Зюзін В. О. (д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри гігіє-

ни, соціальної медицини та громадського здоров’я, Чорноморський 

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

Мунтян Л. Я. (канд. техн. наук, доцент кафедри гігієни, соціальної 

медицини та громадського здоров’я, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Френкель Ю. Д. 

(канд. мед. наук, доцент кафедри гігієни, соціальної медицини та гро-

мадського здоров’я, Чорноморський національний університет 
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ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Тузова О. В. (канд. мед. на-

ук, доцент кафедри гігієни, соціальної медицини та громадського здо-

ров’я, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Санітарно-гігієнічна характеристика водних 

ресурсів Миколаївської області та якість питної води.  
36. Нужна О. К. (канд. мед. наук, доцент кафедри анатомії, гіс-

тології, клінічної анатомії та оперативної хірургії, Чорноморський 

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

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

гістології, клінічної анатомії та оперативної хірургії,  Чорноморсь-

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

на), Скрябіна О. М. (доцент, канд. мед. наук, Чорноморський наці-

ональний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Яко-

венко Н. О. (канд. мед. наук, доцент в. о. доцента кафедри анатомії, 

гістології, клінічної анатомії й оперативної хірургії та патоморфології, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Тузова О. В. (канд. мед. наук, доцент кафедри гігієни, 

соціальної медицини та громадського здоров’я, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Редька О. Г. 

(канд. біол. наук, доцент кафедри медико-біологічних основ спорту та 

фізичної реабілітації, Чорноморський національний університет ім. 

Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Гаврилюк І. М. (зав. анатоміч-

ної лабораторії, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Органометричні особливості селезі-

нки щурів в умовах імунодефіціту та дії імунорегулюючого препа-

рата. 

37. Силенко О. О. (старший викладач кафедри анатомії, гістології, 

клінічної анатомії й оперативної хірургії та патоморфології, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Харченко О. В. (д-р мед. наук, професор, кафедри анатомії, 

гістології, клінічної анатомії й оперативної хірургії та патоморфоло-

гії,Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Передпухлинні процеси слизової оболонки 

шлунка. 

38. Мазуренко І. К. (д-р техн. наук, професор кафедри «Техноло-

гія харчування», Сумський національний аграрний університет, 

м. Суми, Україна), Li Yunbo (аспірант кафедри «Технологія харчуван-

ня», Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна), 

Shao Zhengzheng (аспірантка кафедри «Технологія харчування», Сум-

ський національний аграрний університет, м. Суми, Україна). Техно-

логічні аспекти продуктів для дітей, хворих на пієлонефрит  
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39. Мазуренко І. К. (д-р техн. наук, професор кафедри «Технологія 
харчування», Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 
Україна), Shao Zhengzheng (аспірантка кафедри «Технологія харчуван-
ня», Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна), 
Li Yunbo (аспірант кафедри «Технологія харчування», Сумський націо-
нальний аграрний університет, м. Суми, Україна). Формування раціону 

харчування дитини при інфекційних захворюваннях. 
40. Цуркан Н. В. (канд. екон. наук, Начальник відділу аналізу да-

них демографічної та соціальної статистики управління аналізу статис-
тичних даних, Головне управління статистики у Миколаївській облас-
ті, м. Миколаїв, Україна). Цілі сталого розвитку в колі статистичних 

показників. 
41. Алексєєва А. О. (старший викладач кафедри екології, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна), Григор’єва Л. І. (д-р біол. наук, професор кафедри екології, 
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-
лаїв, Україна). Критерії радіаційної і радіоекологічної безпеки якос-

ті зрошувальної води. 
42. Локайчук В. Л. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Григор’єва Л. І. 

(д-р. біол. наук, професор кафедри екології, Чорноморський націона-
льний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Розроб-

лення системи екологічного менеджменту у закладі вищої освіти 
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Секретар підсекції: Новосад В. М. – канд. техн. наук, доцент кафедри 

управління земельними ресурсами. 
 

Мета проведення: підведення підсумків науково-дослідної діяльності 
в контексті розвитку глобалізаційних процесів. 

 

1. Бульбук В. В. (магістрантка, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Горлачук В. В. 

(д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними 
ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-
ли, м. Миколаїв, Україна). Щодо проблем розвитку об’єднаних тери-

торіальних громад.  
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2. Вакар К. В. (магістрантка, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Горлачук В. В. 

(д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Використання ГІС-технологій для вико-

нання моніторингу сільськогосподарських земель.  
3. Коваленко О. О. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Горлачук В. В. 

(д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Шлях активізації розвитку сільських 

територій. 

4. Платонова К. А. (магістрантка, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Горлачук В. В. 

(д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Закордонний досвід проведення земле-

устрою на прикладі Німеччини.  

5. Хосонова О. С. (аспірантка кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Горлачук В. В. (д-р екон. наук, професор, 

завідувач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський 

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

Організаційно-методологічні аспекти земельного аудиту.  

6. Шепіло М. Р. (магістрантка, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Горлачук В. В. 

(д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна). Напрямки впровадження продовольчої 

політики в Україні.  

7. Бірюкова О. О. («Школа молодого вченого», студентка факу-

льтету економічних наук, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Лазарєва О. В. (д-р екон. 

наук, доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Підхід концепції LEADER у практиці розвитку сільських 

територій.  

8. Горгоц А. О. (студентка ІІІ курсу кафедри управління земель-

ними ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Лазарєва О. В. (д-р екон. наук, доцент, 

доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський 
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національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Управління землями сільськогосподарського призначення в полі-

тиці розвитку сільських територій.  

9. Гориславська В. В. (студентка ІІІ курсу спеціальності 193 «Гео-

дезія та землеустрій», Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Лазарєва О. В. (д-р екон. 

наук, доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Розвиток землеустрою в системі управління землекори-

стуванням.  

10. Кузнєцова М. Д. (студентка ІІІ курсу спеціальності 193 «Гео-

дезія та землеустрій», Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Лазарєва О. В. (д-р екон. 

наук, доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Управління інвестиційною привабливістю територій 

туристично-рекреаційної спрямованості.  

11. Лазарєва О. В. (д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри управ-

ління земельними ресурсами, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Професійна підготовка 

землевпорядних кадрів для системи управління земельними ре-

сурсами.  

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

підприємства, факультет економічних наук, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Склярук Т. І. 

(магістрантка кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Пе-

редумови розвитку інвестиційної діяльності в земелекористуванні.  

13. Хапун О. С. (магістрантка, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Смирнова С. М. 

(канд. геолог. наук, в. о доцента (б. в. з.), в. о доцента (б. в. з.) кафедри 

управління земельними ресурсами, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Методологічні 

основи землеустрою.  

14. Богомаз А. О. (магістрант кафедри управління земельними ре-

сурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Смирнова С. М. (канд. геолог. наук, в. о доцен-

та (б. в. з.), в. о доцента (б. в. з.) кафедри управління земельними ресу-

рсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Земельний менеджмент сільських територій 

в контексті «LEADER» 
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15. Козак А. І. (магістрант кафедри управління земельними ресур-

сами, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Смирнова С. М. (канд. геолог. наук, в. о доцента 

(б. в. з.), в. о доцента (б. в. з.) кафедри управління земельними ресур-

сами, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Система управління землекористуванням 

сільських територій: проблеми та перспективи.  

16. Тлустий А. В. (магістрант кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Смирнова С. М. (канд. геолог. наук, 

в. о. доцента (б. в. з.), в. о доцента (б. в. з.) кафедри управління земель-

ними ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Розвиток туристично-рекреаційного 

потенціалу України.  

17. Фромольс В. О. (магістрант кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-

ли, м. Миколаїв, Україна), Смирнова С. М. (канд. геолог. наук, в. о 

доцента (б. в. з.), в. о доцента (б. в. з.) кафедри управління земельними 

ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Економічне стимулювання раціонального 

використання та охорони земель.  
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Секція: 

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 
 

 

Підсекція: 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
 

15 листопада 2019 р., 15:30, ауд. 2–403 

 

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

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

 

Мета проведення: створення сприятливих умов для об’єднання та 

реалізації творчих здібностей науковців різних по-

колінь, залучення їх до активної науково-дослідної, 

пошукової діяльності у вирішенні сучасних про-

блем процесу підтримки прийняття рішень.  

 

1. Асєєв В. Д. (аспірант, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кулаковська І. В. (канд. 

фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Генерація випадкових соціа-

льних графів.  

2. Асєєва А. В. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Коваленко І. І. 

(д-р техн. наук, професор, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Аналіз проблем вибору 

технології для розробки ПЗ.  

3. Ахундов В. Т. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Ю. П. 

(д-р техн. наук, професор, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Структурна оптимізація 

програмного забезпечення для розробки візуально-інтерактивних 

систем.  

4. Борисенко В. Д. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Ю. П. 

(д-р техн. наук, професор, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Інтелектуальні методи про-

гнозування подій у багатокритерійних задачах прийняття рішень.  
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5. Братченко Ю. В. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Горбань Г. В. 

(канд. техн. наук, доцент (б. в. з.), Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Інформаційна 

система моніторингу забруднення навколишнього середовища.  

6. Васильєв М. О. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Гожий О. П. 

(д-р техн. наук, професор, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Короткострокове прогнозу-

вання валютних коливань із використанням машинного навчання.  

7. Донченко М. В. (канд. техн. наук, доцент, Чорноморський на-

ціональний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Під-

вищення надійності складних відновлюваних систем шляхом за-

безпечення запасними частинами.  

8. Зінченко В. В. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Г. В. 

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

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Технологія комп’ютерного 

зору для контролю та оптимізації дорожнього руху.  

9. Іванова К. А. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Г. В. 

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

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Автоматизована система 

візуального тестування web-інтерфейсів на основі методів штучного 

інтелекту.  

10. Калініна І. О. (канд. техн. наук, доцент, Чорноморський наці-

ональний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кисі-

льова К. Ю. (магістрант, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Система управління станцією 

для зарядки електромобілів.  

11. Козлов О. В. (канд. техн. наук, доцент, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Скако-

дуб О. С. (аспірант, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Ю. П. (д-р техн. на-

ук, професор, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Комплекс задач автоматичного ке-

рування технологічним процесом гарячого кування.  

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

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Аналіз існуючих моделей оцінювання розміру програм-

ного забезпечення.  
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13. Лавриненко С. В. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Сіденко Є. В. 

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

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Дослідження методів оці-

нювання ефективності та ризиків інвестиційних проектів на осно-

ві нечіткої логіки.  

14. Лейзерович Р. О. (магістрант, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондра- 

тенко Ю. П. (д-р техн. наук, професор, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). IoT-комплекс 

моніторингу та аналізу стану автотранспортних магістралей на 

основі нейронних мереж.  

15. Мартинова Л. С. (Чорноморський національний університет 

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

наук, доцент, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Таранов М. О. (аспірант, Чорноморсь-

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

на). Реалізація методу Fuzzy TOPSIS для оцінювання політичних 

процесів.  

16. Морозов К. Ю. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Сіденко Є. В. 

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

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Методи підвищення ефек-

тивності web-проектування на основі безсерверної архітектури.  

17. Ніколенко С. Г. (старший викладач, Чорноморський націона-

льний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кошовий 

В. В. (старший викладач, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Порівняльний аналіз та 

особливості використання в навчальному процесі «хмарних» офіс-

них технологій на прикладі Google Apps Education Edition та 

Microsoft live@edu.  

18. Обухова К. О. (магістрант, Чорноморський національний уні-

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

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

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Аналіз та розробка про-

грамних засобів для тестування навантаження мобільних пристроїв.  

19. Сараєв Д. О. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кулаковська І. В. 

(канд. фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Оптимізація 

запитів до баз даних із використання генетичних алгоритмів.  
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20. Скакун Є. І. (бакалаврант, Чорноморський національний уні-
верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Журавська І. М. 

(канд. техн. наук, доцент, Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Система онлайн резерву-

вання яхтового чартеру на базі веб-технологій.  
21. Сова І. М. (магістрант, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Сіденко Є. В. (канд. 
техн. наук, доцент, Чорноморський національний університет ім. Пет-
ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Використання згорткової нейро-

мережі для сегментації новоутворень на знімках МРТ головного 

мозку.  
22. Соколюк А. В. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Сіденко Є. В. (канд. 
техн. наук, доцент, Чорноморський національний університет ім. Пет-
ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Дослідження методів машинного 

навчання для бінарної ідентифікації захворювань печінки.  
23. Тищенко О. С. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кулаковська І. В. 

(канд. фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Імітаційне мо-

делювання випадкових процесів на прикладі генерації світлових 

ефектів Led лампи.  
24. Ткаченко Ю. О. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кулаковська І. В. 

(канд. фіз.-мат. наук, доцент (б. в. з.), Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Підсистема для 

планування і оптимізації транспортних маршрутів із використан-

ням Google Maps.  
25. Ухань Н. В. (магістрант, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Ю. П. 

(д-р техн. наук, професор, Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Дослідження методів плану-

вання і оптимізації транспортних маршрутів із урахуванням часо-

вих обмежень.  
26. Хортюк І. С. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Г. В. 

(канд. техн. наук, доцент, Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Нейромережева скоринго-

ва система для ідентифікації факторів сприйняття зображень.  
27. Хортюк Я. І. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Г. В. 

(канд. техн. наук, доцент, Чорноморський національний університет 
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ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Автоматизація підвищення 

надійності програмних інтерфейсів на основі фазинг-тестування.  
28. Чорновол О. В. (магістрант, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кондратенко Ю. П. 

(д-р техн. наук, професор, Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Інтелектуальна система 

прогнозування енерговиробництва АЕС.  
 
 

 

Підсекція: 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ 
 

12 листопада 2019 року, 14:00, ауд. 1–409 
 

Керівник підсекції: Кутковецький В. Я. – д-р техн. наук, професор. 
Секретар підсекції: Крайник Я. М. – канд. техн. наук, доцент, 

в. о. завідувача кафедри. 
 
Мета проведення: обговорення та узагальнення результатів наукових 

досліджень із проблем та перспектив розвитку 
комп’ютерної інженерії. 

 
1. Бурлаченко І. С. (старший викладач кафедри комп’ютерної 

інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра Моги-
ли, м. Миколаїв, Україна), Чуприков М. К. (студент, Чорноморський 
національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), 
Горбунов Л. М. (студент 405 групи кафедри комп’ютерної інженерії, 
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна), Тютюник Є. І. (.NET developer, LeadsMarket 
LLC, Woodland Hills, California, USA). Особливості проектування 

конструкцій та апаратно-програмних комплексів керування 

RC моделями.  
2. Гожий О. П. (д-р техн. наук, професор кафедри ІІС, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна), Трубіна М. С. (студентка, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Алгоритм ро-

боти системи оперативного контролю параметрів зберігання сипу-

чих продуктів. 
3. Гожий О. П. (д-р техн. наук, професор кафедри ІІС, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна), Нечахін В. (студент, Чорноморський національний універси-
тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна) Демешин Д. (студент, 
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Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-
лаїв, Україна). Система керування розподілом електроенергії на 

основі інтелектуальних технологій. 
4. Дворник О. В. (канд. фiз-мат. наук, доцент кафедри 

комп’ютерної інженерії ЧНУ ім. Петра Могили. Петренко I. O. (сту-
дент, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв, Україна). Отримання і аналіз даних довгострокових 

спостережень діастолічного тиску. 
5. Журавська І. М. (канд. тех. наук, доцент кафедри комп’ю-

терної інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра 
Могили, м. Миколаїв, Україна), Сафронов К. Е. (студент, Чорноморсь-
кий національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-
на). Система дискретного запуску конвеєрів із підвищеною енерго-

ефективністю на базі контролера Siemens Simantic. 
6. Калініна І. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри ІІС, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна) Петраков Д. В. (студент, Чорноморський національний уні-
верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Мобільна система 

моніторингу пересування мандрівника. 
7. Калініна І. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри ІІС, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна), Петренко Д. А. (студент, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Розпізнавання 

облич на основі застосування методу Віоли-Джонса. 
8. Крайник Я. М. (канд. техн. наук, доцент, в. о. завідувача кафе-

дри комп’ютерної інженерії, Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Клюшніченко В. В. (сту-
дент, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили,  
м. Миколаїв, Україна). Аналіз системи контролю показника Quality-of-

Service у програмно-конфігурованих мережах для потоків даних. 
9. Крайник Я. М. (канд. техн. наук, доцент, в. о. завідувача кафе-

дри комп’ютерної інженерії, Чорноморський національний університет 
ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Макаренко І. С. (студент 
кафедри комп’ютерної інженерії, Чорноморський національний уні-
верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Система моделю-
вання навантаження у хмарному середовищі. 

10. Крайник Я. М. (канд. техн. наук, доцент, в. о. завідувача ка-
федри комп’ютерної інженерії, Чорноморський національний універ-
ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Німенко Є. В. (сту-
дент, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 
м. Миколаїв, Україна). Система хаотичного шифрування зі зміщен-

ням на базі одноплатного комп’ютера Orange Pi. 
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11. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри комп’ю-

терної інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Бондаренко О. І. (студентка, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Голосове керування розподіленою мережею пристроїв на 

базі Arduino. 

12. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри комп’ю-

терної інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Фомін С. О. (студент, Чорноморський 

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

Розподілена система моніторингу стану водіїв на базі ArduinoUno і 

Raspberry. 

13. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри комп’ю-

терної інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Гончар А. А. (студентка, Чорноморсь-

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

на). Інтегрована система моніторингу здоров’я людини на базі 

Arduino Wemos. 

14. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри комп’ю-

терної інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Бондаренко О. І. (студент, Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Укра-

їна). Голосове керування розподіленою мережею пристроїв на базі 

Arduino. 

15. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри комп’ю-

терної інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Богдан Б. Ю. (студент, Чорноморсь-

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

на). Система інтерактивного відеозв’язку.  

16. Пузирьов С. В. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри комп’ю-

терної інженерії, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Притула А. М. (студентка, Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Система автоматичного регулювання положення тіла типу 

«розумний рюзкзак» на базі Arduino. 

17. Старченко В. В. (старший викладач, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Вико-

ристання ДРАКОН-схем при викладанні дисципліни «основи про-

грамування». 
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Секція: 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
 

 

Підсекція: 

МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПРОГРАМНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ 
 

13 листопада 2019 р., 15:30, ауд. 2–309 

 

Керівник підсекції: Фісун М. Т. – д-р техн. наук, професор. 

Секретар підсекції: Горбань Г. В. – канд. техн. наук, старший викладач. 

 

Мета проведення: створення сприятливих умов для об’єднання та 

реалізації творчих здібностей науковців різних по-

колінь, залучення їх до активної науково-дослідної, 

пошукової діяльності у вирішенні сучасних про-

блем в інформаційних технологіях та програмній 

інженерії. 

 

1. Боровльова С. Ю. (старший викладач кафедри інженерії про-

грамного забезпечення, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Абрамова А. С. (студент 

факультету комп’ютерних наук, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Єрмолаєв О. А. (сту-

дент факультету комп’ютерних наук, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Луцко Є. І. (сту-

дент факультету комп’ютерних наук, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Методи запобі-

гання витоку даних у процесі тестування програмних продуктів. 
2. Буренко В. О. (фахівець науково-дослідної частини, Чорноморсь-

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

Полянічкін В. Г. (студент факультету комп’ютерних наук, Чорноморсь-

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

на). Програмно-апаратне забезпечення оцінювання ефективності 

використання навчально-тренажерного комплексу на основі пла-

тформи Arduino. 
3. Горбань Г. В. (канд. техн. наук, доцент кафедри інженерії про-

грамного забезпечення, Чорноморський національний університет  
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ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Генерація документу 

Microsoft Word засобами мови програмування C#. 
4. Дворецький М. Л. (старший викладач кафедри інженерії про-

грамного забезпечення, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Дворецька С. В. (старший 

викладач кафедри інтелектуальних інформаційних систем, Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-

на). Використання brain.js при визначенні корисності кортежу для 

віддаленого вузла РБД. 
5. Кандиба І. О. (аспірант кафедри інженерії програмного забезпе-

чення, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Фісун М. Т. (д-р техн. наук, професор, завіду-

вач кафедри інженерії програмного забезпечення, Чорноморський 

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

Інструмент розробки компіляторів LLVM. 
6. Кірей К. О. (канд. пед. наук,доцент кафедри інженерії програм-

ного забезпечення, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кіяшко М. С. (студент факультету 

комп’ютерних наук, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Автоматизована система 

тестування знань. 

7. Коваленко І. І. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри ін-

телектуальних інформаційних систем, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Швед А. В. 

(канд. техн. наук,доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Давиденко Є. О. (канд. техн. наук, доцент кафедри ін-

женерії програмного забезпечення, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Антіпова К. О. 

(викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, Чорноморсь-

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

на). Методика комплексного застосування методів сценарного 

прогнозування, представлених графовими моделями ієрархічної 

структури. 
8. Коваленко І. І. (д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри ін-

телектуальних інформаційних систем, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Швед А. В. 

(канд. техн. наук,доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Давиденко Є. О. (канд. техн. наук,доцент кафедри ін-

женерії програмного забезпечення, Чорноморський національний уні-
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верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Антіпова К. О. 

(викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, Чорноморсь-

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

на). Принципи побудови діаграм впливу. 

9. Нездолій Ю. О. (старший викладач кафедри інженерії програм-

ного забезпечення, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна), Назаров Ю. С. (студент факультету 

комп’ютерних наук, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Стос Д. В. (студент факуль-

тету комп’ютерних наук, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Раєвський О. О. (студент 

факультету комп’ютерних наук, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Інформаційно-

аналітична система контролю рівня цукру для хворих цукровим 

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

нерії програмного забезпечення, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кандиба І. О. (аспі-

рант кафедри інженерії програмного забезпечення, Чорноморський 

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

Програмні засоби розробки словників предметної сфери при ство-

ренні інформаційних систем. 

 

 

 

Підсекція: 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА МАТЕМАТИЧНІ 

МЕТОДИ В ПРОБЛЕМАХ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 
 

16 листопада 2019 р., 12:00, ауд. 2–403 

 

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

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

 

Мета проведення: розгляд актуальних питань дослідження матема-

тичних методів, диференційних рівнянь та мате-

матичного моделювання в природничих науках, а 

також методика викладання цих питань у відпо-

відних курсах вищої школи. 
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1. Хомченко А. Н. (д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафед-

ри прикладної та вищої математики, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Проблема не-

сумісності в теорії скінченно-елементних апроксимацій. 

2. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри приклад-

ної та вищої математики, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Симетрії групорозв’я-

зуючих систем. 
3. Варшамов А. В. (старший викладач кафедри прикладної та ви-

щої математики, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Экспериментальные исследования 

теплоаккумулирующего источника энергии. 

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

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Дихта Л. М. (д-р техн. наук, професор, Чорноморський 

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

Андрєєв В. І. (начальник НДЧ, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Прищепов О. Ф. (канд. 

техн. наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегро-

ваних технологій, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). До теорії лиття на ротаційній уста-

новці товстостінної видовженої циліндричної оболонки 

5. Воробйова А. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри прикла-

дної та вищої математики, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Осецька Ю. О. (магістр, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Інформаційно-аналітична система з веб-інтерфейсом 

надання адміністративних послуг за територіальною ознакою. 

 

 

Підсекція: 

АВТОМАТИЗАЦІЯ 

ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

13 листопада 2019 р., 15:30, ауд. 2–403 

 

Керівник підсекції: Щесюк О. В. – канд. техн. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Жук І. Ю. – старший викладач кафедри. 

 

Мета проведення: огляд та оцінка досягнень наукової роботи ви-

кладачів, аспірантів та студентів кафедри. 
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1. Андрєєв В. І. (начальник НДЧ, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Случак О. І. 

(провідний фахівець НДЧ, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Питома поверхня як ви-

значальний фактор експлуатації порошкових композитних мате-

ріалів на основі губчастого титану.  

2. Бєліков О. Є. (старший викладач кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Ткаченко П. І. 

(магістрант, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Дельта 3D принтер на базі магнітного 

приводу.  
3. Давиденко Я. Ю. (студентка 371 групи, Чорноморський націона-

льний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Щесюк О. В. 

(канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегро-

ваних технологій, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Ручний електромасажер зі змінними 

режимами роботи.  

4. Димитров Ю. Ю. (аспірант кафедри автоматизації та комп’ю-

терно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Зерницький А. В. (магіст-

рант, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна, 671 групи). Особливості організації передачі 

даних по протоколу MODBUS між ПЛК SIEMENS та контролера-

ми сторонніх виробників.  
5. Іванченко К. В. (учениця 11 класу ЗОШ № 22, діючий член 

МАН), Яремчук О. М. (старший викладач кафедри медичної біології та 

фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Розробка приладу для вимірювання шумового наванта-

ження на платформі ARDUINO.  

6. Кубов В. І. (канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Редько Б. О. 

(магістрант, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Інтеграція бездротового WI-FI-реле 

Sonoff у SCADA-систему за допомогою протоколу MODBUS.  
7. Льговський А. С. (студент 371 групи, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Берест О. С. 

(магістрант 671 групи, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна), Кубов В. І. (канд. фіз.-мат. наук, 
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доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих техноло-

гій, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). WI-FI електрокардіограф із фотоплетизмо-

графом для біомедичних досліджень.  
8. Перов В. О. (аспірант кафедри комп’ютерної інженерії, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Розроблення удосконалених реконфігурованих декодерів 

TURBO-PRODUCT-кодів на базі ПЛІС.  
9. Прищепов О. Ф. (канд. техн. наук, доцент кафедри автомати-

зації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Досвід 

експлуатації трьохциліндрових автомобілів з автоматичною си-

стемою керування двигуном та трансмісією.  
10. Сідєлєв М. І. (канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Пожидай О. С. 

(магістрант 671 групи, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна,). Автоматизація виробництва віднов-

лених соків.  
11. Тимко Д. О. (магістрант 571 групи, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Солобуто Л. В. 

(канд. техн. наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії, Чорноморсь-

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

Система автоматичного тестування якості води на базі ARDUINO. 
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Секція: 

ПРАВО 
 

Мета проведення: визначити актуальні питання юридичної науки  

та запропонувати оптимальні шляхи вирішення 

проблем правового регулювання. 
 

Підсекція: 

ГАЛУЗЕВІ ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
 

13 листопада 2019 року, 15:30. 
 

Керівник підсекції: Коваль А. А. – канд. юрид. наук, доцент. 

Секретар підсекції: Казарян Е. Г. – провідний фахівець кафедри. 
 

1. Багінський Д. С. (в. о. викладача кафедри конституційного та 

адміністративного права і процесу, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Порівняльна ха-

рактеристика адміністративної та кримінальної відповідальності 

за вчинення насильства в сім’ї.  
2. Валецька О. В. (канд. юрид. наук, доц. кафедри історії та тео-

рії держави і права, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Підвідомчість справ, що виника-

ють із трудових відносин. 

3. Кобак М. В. (старший викладач кафедри конституційного та 

адміністративного права і процесу, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Історія принципів 

кримінального процесу.  

4. Коваль А. А. (канд. юрид. наук, доцент кафедри конституцій-

ного та адміністративного права і процесу, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Напрямки 

гармонізації законодавства щодо удосконалення механізму забез-

печення прав людини у кримінальному судочинстві.  

5. Колодочка О. Є. (викладач кафедри конституційного та адмі-

ністративного права і процесу, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Щодо деяких аспе-

ктів міжнародно-правового регулювання використання «зручно-

го» прапора. 
6. Кравченко І. А. (канд. юрид. наук, старшийвикладач кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу, Чорноморський 

національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 
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Щодо деяких аспектів адміністративно-правового статусу омбудс-

мена в Україні.  

7. Лагода К. О. (канд. юрид. наук, старший викладач кафедри циві-

льного та кримінального права і процесу, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Тунтула О. С. 

(канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та кримінального права і 

процесу, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Викривлення практики ЄСПЛ національними 

судами при обранні запобіжних заходів.  

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

адміністративного права і процесу, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Податкові пільги.  

9. Озерський І. В. (д-р. юрид. наук, в. о. професора кафедри циві-

льного та кримінального права і процесу, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Пропозиції 

до проєктів МОНУ «Положення про експертизу підручників на 

паперових носіях» (2018 р.) та «Критерії експертизи шкільних 

підручників» (2018 р.).  

10. Панченко С. С. (старший викладач кафедри історії та теорії 

держави і права ЧНУ ім. Петра Могили). Становлення системи захи-

сту прав людини у ЄС.  

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

вільного та кримінального права і процесу, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Інновацій-

не розуміння базисного конституційного обов’язку держави.  

12. Шаповалова О. І. (канд. юрид. наук, доц. кафедри цивільного 

та кримінального права і процесу, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Визначення пра-

вової природи безоплатності при наданні правової допомоги.  

 

 

 

Підсекція: 

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ 

ПРАВА; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО 
 

13 листопада 2019 року, 15:30 

 

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

Секретар підсекції: Василенко О. В. – провідний фахівець кафедри 

історії та теорії держави і права. 
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1. Ковальова С. Г. (канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та тео-

рії держави і права, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Правовий статус майстра у правовому 

просторі середньовічного ремісничого цеху та міста (ХІІ–ХV ст.). 

2. Лісна І. С. (канд. юрид. наук, доц., завідувач кафедри історії та 

теорії держави і права, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Сталінські репресії на те-

риторії Миколаївщини в 20–30-х рр. ХХ ст.  

3. Михайлів Т. Є. (аспірант кафедри історії та теорії держави і 

права, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Зміни в системі центральних і місцевих ор-

ганів влади в період становлення української державності 1917–

1920 рр.  
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Секція: 

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ ТА НАБЛИЖЕННЯ 

ЇЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
 

13 листопада 2019 р., 12:00, ауд. 10П–206 

 

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. Зокрема децентралізація, надання ад-

міністративних послуг, об’єднання та розвиток ОТГ 

та інші. 

 

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

наукової роботи, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна). Основи логістичного забезпечення 

спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації. 

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

Інституту державного управління, Чорноморський національний уні-

верситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна), Бондар Г. Л. (канд. 

політ. наук, доцент, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Кібербезпека як складова націо-

нальної безпеки України. 

3. Євтушенко О. Н. (д-р політ. наук, професор, завідувач кафед-

ри публічного управління та адміністрування Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна), Незнаюк С. Ю. (магістрант Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Децентралізація в Україні – 

реалізація норм європейської Хартії місцевого самоврядування. 

4. Штирьов О. М. (канд. наук з держ. упр., завідувач кафедри 

місцевого самоврядування та регіонального розвитку Інституту держав-

ного управління, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Бреженюк Н. С. (Ленінський район-

ний суд м. Миколаєва, магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Сучасне громадянське суспільство в Україні як пе-

редумова функціонування громадянського контролю. 
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5. Штирьов О. М. (канд. наук з держ. упр., завідувач кафедри 

місцевого самоврядування та регіонального розвитку Інституту держав-

ного управління, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Ханіна М. Ю. (провідний спеціаліст 

відділу молоді та туризму управління молоді та спорту Миколаївської 

ОДА, магістрантка Інституту державного управління, Чорноморський 

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

Основні підходи до вивчення феномену «професійного вигорання». 

6. Андріяш В. І. (д-р наук з держ. упр., доцент кафедри публіч-

ного управління та адміністрування Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Єгоров С. А. (магістрант Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Особливості децентралізації та реформуван-

ня місцевого самоврядування в Україні. 

7. Андріяш В. І. (д-р наук з держ. упр., доцент кафедри публіч-

ного управління та адміністрування Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Лобода Н. І. (Головне управління Пенсійного фонду 

України в Миколаївській області, магістрантка Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Особливості реформування пенсійного 

забезпечення в Україні. 
8. Андріяш В. І. (д-р наук з держ. упр., доцент кафедри публіч-

ного управління та адміністрування Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна), Кобач О. В. (Головне управління Пенсійного фонду 

України в Миколаївській області, магістрантка Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Проблеми формування та розвитку 

системи пенсійного забезпечення в Україні: зарубіжна практика та 

українські реалії. 
9. Лізаковські П. (кандидат наук, ад’юнкт Воєнно-морської 

академії ім. Героїв Вестерплатте, м. Гдиня, (Польща). Администри-

рование медицинскими учреждениями в республике Польша. 

10. Лізаковська С. В. (канд. наук з держ. упр., доцент, викладач 

Воєнно-морської академії ім. Героїв Вестерплатте, м. Гдиня, (Польща). 

Доцільність налагодження зворотнього зв’язку між громадянами 

та органами державної влади. 

11. Тимофеев С. П. (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри пуб-

лічного управління та адміністрування Інституту державного управ-
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ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Буділовська Т. Л. (головний спеціаліст відділу 

організаційної роботи і діловодства апарату Новобузької районної 

державної адміністрації, магістрантка Інституту державного управлін-

ня, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Засади взаємодії політичних партій з орга-

нами влади. 
12. Тимофеев С. П. (канд. наук з держ. упр., доцент кафедри пуб-

лічного управління та адміністрування Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна), Ловчієва В. В. (головний спеціаліст з питань 

управління персоналом апарату Новобузької районної державної адміні-

страції, магістрантка Інституту державного управління, Чорноморський 

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

Сучасна модель взаємодії органів публічного управління і ЗМІ. 
13. Шульга А. А. (канд. наук з держ. упр., старший викладач ка-

федри публічного управління та адміністрування Інституту державно-

го управління, Чорноморський національний університет ім. Петра 

Могили, м. Миколаїв, Україна), Гончаренко А. О. (магістрантка Інсти-

туту державного управління, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Місцеві вибори в Україні: 

існуючі проблеми та способи їх вирішення. 

14. Верба С. М. (старший викладач кафедри місцевого самовряду-

вання та регіонального розвитку Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Сучасні методи і механізми взаємодії суспільства та 

влади. 

15. Малікіна О. А. (старший викладач кафедри публічного управ-

ління та адміністрування Інституту державного управління, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Лотоцька С. В. (магістрантка Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Сучасні теорії мотивації в процесах управ-

ління: загальна характеристика. 

16. Малікіна О. А. (старший викладач кафедри публічного управ-

ління та адміністрування Інституту державного управління, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна), Котляревський Б. Д. (магістрант Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Імідж державних службовців: поняття, 

зміст, особливості. 
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17. Торхова Н. О. (аспірант кафедри публічного управління та ад-

міністрування Інституту державного управління, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Основні 

шляхи управління зв’язками з громадськістю та ЗМІ в органах 

публічного управління (на прикладі органів правосуддя). 

18. Слободянюк Д. С. (аспірант кафедри публічного управління та 

адміністрування Інституту державного управління, Чорноморський 

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

Проблеми державного управління в сфері інтелектуальної власно-

сті в Україні. 
19. Бондаренко С. В. (магістрантка Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Вплив децентралізації влади на здійснення 

судового захисту прав та інтересів територіальних громад. 

20. Крикливенко І. С. (магістрантка Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Запит та звернення громадян як інструмент 

доступу до інформації в державному управлінні. 

21. Падалка А. В. (магістрант Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Органи місцевого самоврядування в Ізраїлі. 

22. Старостенко Т. О. (магістрантка Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Пенсійне забезпечення як важлива 

складова взаємодії держави та суспільства. 

23. Цибко Д. В. (магістрант Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Моделі організації антикорупційних судів у світі. 

24. Антоневич П. В. (Головне управління Пенсійного фонду 

України в Миколаївській області, магістрантка Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Удосконалення системи оцінки діяль-

ності кадрів органу державної влади. 

25. Багінський Д.  (магістрант Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Досвід країн ЄС у сфері реформування місцевого 

самоврядування. 

26. Белінська Т. О. (заступник начальника комунального управ-

ління та благоустрою Центрального району Миколаївської міської 

ради, магістрантка Інституту державного управління, Чорноморський 
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національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). 

Благоустрій територій міста: актуальні питання управління. 

27. Борисенко Н. О. (магістрантка Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Теоретичні основні проблематики громадсь-

кого контролю у сфері здійснення публічної влади. 

28. Бурдейний Д. В. (магістрант Інституту державного управлін-

ня, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Перебудова банківської системи кредиту-

вання в умовах економічної кризи. 
29. Вербицька. Н. Г. (Територіальне управління Державної судо-

вої адміністрації України в Миколаївській області, магістрантка Інсти-

туту державного управління, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Зарубіжний досвід взає-

модії органів влади та громадськості в конфліктних умовах. 

30. Віник А. В. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Стан реалізації молоді в умовах сучасної молодіжної 

політики України. 

31. Гаврильчук А. М. (магістрантка Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Аналіз орендних відносин щодо земель сіль-

ськогосподарського призначення. 

32. Глухова Н. І. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Поняття соціальної політики та соціальної держави. 

33. Диченко О. А. (головне управління Пенсійного фонду України 

в Миколаївській області, магістрантка Інституту державного управлін-

ня, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Роль організаційної культури у процесі ре-

формування публічного управління. 

34. Добровольська Л. В. (головний спеціаліст відділу санітарної 

інспекції комунального управління та благоустрою Центрального ра-

йону Миколаївської міської ради, магістрантка Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Стратегія перспективного розвитку 

міста в умовах ринкової економіки. 

35. Козаченко Ю. М. (головний спеціаліст відділу санітарної ін-

спекції комунального управління та благоустрою Центрального райо-

ну Миколаївської міської ради, магістрантка Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-
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гили, м. Миколаїв, Україна), Кирилова Л. О. (магістрантка Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Сучасне розуміння сутно-

сті понять «регіон» та «регіональний розвиток». 

36. Кравченко Ю. А. (магістрант Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Микола-

їв, Україна). Державна політика в галузі земельних відносин. 

37. Курдіяш Г. О. (головне управління Пенсійного фонду України 

в Миколаївській області, магістрантка Інституту державного управлін-

ня, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Розвиток відносин між державними службо-

вцями та громадянами в Україні: стандарти ЄС та ситуація в 

Україні. 

38. Міщенко О. К. (головне управління Пенсійного фонду України 

в Миколаївській області, магістрант Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Микола-

їв, Україна). Оцінювання ефективності роботи управлінського пер-

соналу. 

39. Мунтян А. В. (Головне управління Держгеокадастру у Мико-

лаївській області, магістрант Інституту державного управління, Чор-

номорський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Зарубіжний досвід державного регулювання у сфері ви-

користання природних ресурсів. 

40. Мураховська І. М. (магістрантка Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна), Мураховський О. П. (магістрант Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Технології управління 

персоналом як основа якісного кадрового забезпечення органів 

публічної влади України. 

41. Носова О. Г. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Ключові завдання державної кадрової політики в 

публічному управлінні. 

42. Пасніченко Т. В. (Головне управління статистики у Миколаїв-

ській області, служба управління персоналом, магістрантка Інституту 

державного управління, Чорноморський національний університеу 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Роль держави у сфері регу-

лювання розвитку інституту сім’ї в Україні. 

43. Пилипенко О. О. (начальник комунального управління та бла-

гоустрою Центрального району Миколаївської міської ради, магіст-
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рант Інституту державного управління, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Система управ-

ління житлово-комунальним господарством міста Миколаєва. 

44. Почитайлова Н. В. (магістрантка Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна). Зарубіжний досвід ефективного вико-

ристання етичних норм державних службовців. 

45. Соколова Н. М. (магістрантка Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Національна ідентичність українців при 

розвитку євроінтеграційних процесів. 

46. Тороп І. В. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Роль держави у забезпеченні прав дитини: європей-

ський досвід. 

47. Хлибова Г. Є. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Принципи публічності та гласності в міжнародних 

нормативно-правових актах. 

48. Лобанова Л. М. (Головне управління Держгеокадастру у Мико-

лаївській області, управління персоналом, магістрантка Інституту дер-

жавного управління, Чорноморський національний університет ім. Пет-

ра Могили, м. Миколаїв, Україна). Правове регулювання дисциплі-

нарної відповідальності державних службовців (порівняння україн-

ського законодавства та досвіду Сполученого Королівства Великої 

Британії, республіки Австрії, Королівства Норвегії та Фінляндії) 

49. Індикова О. Д. (магістрантка Інституту державного управлін-

ня, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Проблеми та перспективи утворення єдиної 

архівної інформаційної системи Миколаївської області. 

50. Хавич Т. Г. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Європейський досвід розв’язання конфліктів у си-

стемі публічного управління. 

51. Бойко Л. Ю. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Перспективи розвитку інституту відкликання в 

Україні. 

52. Москаленко С. В. (магістрантка Інституту державного управ-

ління, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Децентралізація влади як основний напрям 
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удосконалення державної політики утворення та розвитку терито-

ріальної громади. 

53. Непочатих А. Є. (завідувач сектору фінансового забезпечення – 

головний бухгалтер, Управління житлово-комунального господарства 

Миколаївської ОДА, магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: орієнта-

ція на результат. 

54.  Замкіна В. В. (головний спеціаліст відділу формування Наці-

онального архівного фонду державного архіву Миколаївської області, 

магістрантка Інституту державного управління, Чорноморський націо-

нальний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Електро-

нний документообіг: сучасні реалії. 

55. Кравченко Ю. В. (начальник служби у справах дітей Микола-

ївської міської ради, магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Проблеми розмежування компетенції між органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

56. Шевчук В. (канд. наук з держ. упр., завідувач навчально-

методичного кабінету, Миколаївський базовий медичний коледж, 

м. Миколаїв, Україна). Оптимізація підготовки медичних сестер в 

умовах реформування системи охорони здоров’я України. 

57. Кривошея Н. Ю. (Новобузька РДА Миколаївської області, 

магістрант Інституту державного управління, Чорноморський націона-

льний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Державне 

регулювання регіонального розвитку проблемних територій 

58. Козлова Л. В. (канд. наук з держ. упр., доцент (б. в. з.),  кафед-

ра публічного управління та адміністрування Інституту державного 

управління, Чорноморський національний університет ім. Петра Мо-

гили, м. Миколаїв, Україна Основні принципи та особливості розро-

бки смарт-спеціалізації регіону. 

59. Гуржій В. В. (Новобузька РДА Миколаївської області, магіст-

рант Інституту державного управління, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Поняття «пре-

фект» в історичному контексті та його запровадження у зарубіж-

ній практиці державного управління. 

60. Кондрат С. В. (магістрант Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Навчання протягом життя як механізм підвищення 

конкурентоспроможності особистості на ринку праці. 
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61. Артеменко О. Л. (магістрант Інституту державного управлін-

ня, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Інноваційні механізми в управлінні персона-

лом державної служби  

62. Хлановський В. С. (магістр Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Проблема молодіжного безробіття та шляхи його 

подалання (на прикладі Польщі). 

63. Єріцян С. Г. (магістрантка Інституту державного управління, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Досвід Франції та Німеччини щодо державного ре-

гулювання розвитку соціально-культурної сфери. 
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Наукова конференція 

«Українська історія в контексті  

регіональних досліджень» 
 

11–15 листопада 2019 року 
 

ПЕРЕЛІК ДОПОВІДЕЙ 
 

Розділ 1. ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ 
 

Гайдай О. М. (канд. іст. наук, доцент кафедри історії, Чорноморсь-
кий національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-
на). Стара аристократія, нова українська буржуазія: з історії взає-

мовідносин родин Тарновських та Харитоненків. 
Котляр Ю. В. (д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри історії, 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-
лаїв, Україна). Регіон «Південна Україна». 

Мелінчук Н. В. (Державна прикордонна служба України, м. Мико-
лаїв, Україна). Історія бразилістики в університетах Німеччини 

(XVI–XXI століття). 
Міронова І. С. (д-р іст. наук, професор кафедри історії, Чорноморсь-

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

Діяльність благодійних товариств м. Миколаєва наприкінці ХІХ ст. 
Підберезних І. Є. (канд. іст. наук, доцент кафедри історії, Чорно-

морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна). Highlights of discussions on regional and international issues 

of the 26
th

 Asean regional forum. 
Піструіл І. В. (канд. іст. наук, доцент кафедри історії, Чорноморсь-

кий національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-
на). Про сім’ю доби первісної общини. 

Тригуб О. П. (д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри міжнарод-
них відносин та зовнішньої політики, Чорноморський національний 
університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Агентурно-

оперативна робота радянських спецслужб: сторінками одного до-
кумента (1943 рік). 

Шевченко Н. В. (канд. іст. наук, викладач кафедри історії, Чорно-
морський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 
Україна). Утворення та діяльність нотаріальних контор Миколає-

ва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. 
Шевченко Н. В. (канд. іст. наук, доцент кафедри історії, Чорномор-

ський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Украї-
на). Історія Північно-Західного Причорномор’я (кінця XV–ХVI ст.) у 

світлі сучасних студій. 
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Розділ 2. СТУДЕНТСЬКІ ТА АСПІРАНТСЬКІ 

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 

 

Бурянник А. (студент 634 групи спеціальності «Історія та археоло-

гія», Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Науковий керівник: д-р іст. наук, доцент 

І. С. Міронова. Радянські анахронізми українців як дієві рудименти 

політичного процесу. 

Галкин Р. (студент 334 групи, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий керів-

ник: канд. іст. наук, доцент Піструіл І. В. Федір Козубовський: ар-

хеологічні дослідження на Миколаївщині. 

Горохов В. (студент 234 групи, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий керів-

ник: канд. іст. наук, доцент Піструіл І. В. Скіфи на території 

Північного Причорномор’я. 

Захарченко М. (студент 234 групи, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий керів-

ник: канд. іст. наук, доцент Гайдай О. М. Вплив слов’янського світу 

на розвиток Візантійської (Ромейської) держави. 

Коротнян Д. (аспірант, Чорноморський національний університет 

ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, спеціальність «032 Історія та 

Археологія», м. Миколаїв, Україна). Вплив енергетичної системи на 

формування державності України 1991–1999 рр. 

Коміссаров І. (студент 434 групи, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий керів-

ник: канд. іст. наук, доцент Підберезних І. Є. Роль винахідників в 

індустріалізації США. 

Кремінська Ю. (студентка 234 групи, Чорноморський національ-

ний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий 

керівник: д-р іст. наук, професор Ю. В. Котляр. Особливості україн-

ського колабораціонізму в роки Другої світової війни. 

Маркова Ю. (студентка 434 групи, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий керів-

ник: канд. іст. наук, доцент Гайдай О. М. Маруся Нікіфорова – ле-

генда анархістського руху. 

Надич В. (студент 634 групи спеціальності «Історія та археологія», 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 

Україна). Науковий керівник: канд. іст. наук, доцент Шевченко Н. В. 

Історія Кримського ханства в сучасній історіографії. 
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Незнаюк С. (студент 634 групи спеціальності «Історія та архео-

логія», Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 

м. Миколаїв, Україна). Науковий керівник: д-р іст. наук, доцент Міро-

нова І. С. Держава і церква на Півдні Україні в 40–80-х рр. ХХ ст. 

Постриган Т. (студентка 434 групи, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий керів-

ник: канд. іст. наук, доцент Гайдай О. М. Вплив української мен-

тальності на події 1917–1920 рр. 

Ременда О. (студентка 234 групи, Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий керів-

ник: канд. іст. наук, доцент Гайдай О. М. Ремесло і торгівля Київсь-

кої Русі. 

Сябро І. (студент 334 групи, Чорноморський національний універ-

ситет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна). Науковий керівник: 

канд. іст. наук, доцент Морозова О. С. Знищення єврейського насе-

лення під час окупації Миколаївщини Німеччиною та Румунією 

(1941–1944 рр.). 

Тріфонова Н. (аспірантка, Чорноморський національний універси-

тет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, спеціальність «032 Історія 

та Археологія», м. Миколаїв, Україна). Банкнотно-монетний двір 

України: історія створення та перспективи. 

Чайка В. (студент 634 групи спеціальності «Історія та археологія», 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Мико-

лаїв, Україна). Науковий керівник: д-р іст. наук, професор Котляр Ю. В. 

Політика українізації в середовищі національних меншин 

(20–30-ті рр. ХХ ст.) 
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