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Склад організаційного комітету 

IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

із галузі «Гендерні дослідження» 2020/2021 н. р.  

 

 

Швець Тетяна Михайлівна – голова організаційного комітету, 

доцентка кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології  

Херсонського державного університету,  кандидатка педагогічних наук. 

Юріна Юлія Миколаївна – заступниця голови організаційного 

комітету, керівниця відділу по роботі з обдарованою молоддю Херсонського 

державного університету. 

Доманчук Дар’я Сергіївна – секретарка організаційного 

комітету, фахівчиня із соціальної роботи, керівниця сектору соціальної 

інклюзії соціально-психологічної служби ХДУ. 

 

Члени оргкомітету: 

1. Вінник Максим Олександрович – проректор з фінансово-

господарської та науково-педагогічної роботи Херсонського 

державного університету. 

2. Волошин Олександр Володимирович – доцент кафедри соціальної 

роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського державного 

університету. 

3. Новікова Катерина Сергіївна – голова студентської ради факультету 

психології, історії та соціології Херсонського державного університету. 

4. Варпахович Анжеліка Анатоліївна – голова профбюро студентів 

факультету психології, історії та соціології Херсонського державного 

університету. 

5. Недоступ Валерія Вячеславівна – голова комітету з питань 

внутрішніх комунікацій та запобігання асоціальним явищам та 

профілактики здорового способу життя факультету психології, історії 

та соціології Херсонського державного університету. 

6. Марквас Катерина Федорівна – фахівчиня І категорії кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 

державного університету. 
 

                                

                       

 

 

 

 

 

 



Склад галузевої конкурсної комісії 

IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

із галузі «Гендерні дослідження» 2020/2021 н. р. 

 

Омельчук Сергій Аркадійович – голова галузевої конкурсної комісії, 

перший проректор Херсонського державного університету, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Шапошникова Ірина Василівна – заступниця голови галузевої 

конкурсної комісії, декан факультету психології, історії та соціології 

Херсонського державного університету, докторка соціологічних наук, 

професорка. 

Черкашина Тетяна Олександрівна – секретарка галузевої конкурсної 

комісії, доцентка кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та 

соціології Херсонського державного університету, кандидатка соціологічних 

наук. 

 

Члени галузевої конкурсної комісії: 

1. Костючков Сергій Карпович – професор кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та соціології  Херсонського державного 

університету, доктор філософських наук, доцент. 

2. Назарова Людмила Володимирівна – професорка кафедри економіки 

та менеджменту Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського, докторка економічних наук, доцентка. 

3. Яковлева Світлана Дмитрівна – завідувачка кафедри корекційної 

освіти Херсонського державного університету, докторка психологічних 

наук, професорка. 

4. Лещенко Альона Михайлівна – професорка кафедри гуманітарних 

дисциплін та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської 

академії, докторка філософських наук, професорка. 

5. Галунько Віра Миколаївна – професорка кафедри професійних та 

спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ, докторка юридичних наук, 

доцентка. 

6.  Мовчан Сергій Олексійович – представник Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області. 

7. Кікінежді Оксана Михайлівна - професорка кафедри психології 

Тернопільського національного педагогічного університету 

ім.В.Гнатюка, докторка психологічних наук, професорка. 

 

 

 

 



Склад апеляційної комісії 

IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

із галузі «Гендерні дослідження»  2020/2021 н. р. 

 

 

Гаврилюк Галина Михайлівна – голова апеляційної комісії, старший 

викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти», кандидатка педагогічних наук. 

 

Безлуцька Олена Петрівна – член апеляційної комісії, доцентка 

кафедри гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії, 

кандидат історичних наук, доцент. 

 

Думасенко Сергій Анатолійович – член апеляційної комісії, 

заступник завідувача кафедри культурології Херсонського державного 

університету, кандидат мистецтвознавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РОБОТИ ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ  

IІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 із галузі «Гендерні дослідження»   

 

21 квітня 2021 року (середа) 

10.00-11.00 відкриття конференції: 

- привітальне слово ректора Херсонського державного 

університету Співаковського Олександра Володимировича; 

- привітальне слово першого проректора Херсонського 

державного університету, голови галузевої конкурсної комісії 

Омельчука Сергія Аркадійовича; 

- привітальне слово декана факультету психології, історії та 

соціології Херсонського державного університету 

Шапошникової Ірини Василівни 

Інтернет-конференція через застосунок Zoom: 

(Ідентифікатор 350 953 3393 Код доступу 238208) 

11.30-15.00 - презентація та захист наукових робіт за секціями у інтернет-

конференції через застосунок Zoom; 

16.00-17.00 - робота галузевої та організаційної комісії з підбиття підсумків 

захисту наукових робіт; 

Після 

засідання 

Галузевої 

конкурсної 

комісії 

- висвітлення протоколу захисту наукових робіт на сайті ХДУ 

 

22 квітня 2021 року (четвер) 

Закриття підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі 

«Гендерні дослідження» 

 

 

11.00 -12.00 

 

- виступ голів секційних засідань;  

- оголошення результатів та ступенів дипломів учасників 

конференції; 

Інтернет-конференція через застосунок Zoom: 

(Ідентифікатор 350 953 3393 Код доступу 238208) 

 

 

 



Секція 1  

(Ідентифікатор 350 953 3393 Код доступу 238208) 

 

Керівниця секції: Кікінежді Оксана Михайлівна – завідувачка - 

професорка кафедри психології Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка, докторка психологічних наук, 

професорка. 

 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

Яковлева Світлана Дмитрівна – завідувачка кафедри корекційної 

освіти Херсонського державного університету, докторка психологічних наук, 

професорка. 

Шапошникова Ірина Василівна – декан факультету психології, 

історії та соціології Херсонського державного університету, докторка 

соціологічних наук, професорка. 

 

Секретарка секції: Мазуркевич Наталія Миколаївна – фахівчиня першої 

категорії кафедри психології  Херсонського державного університету. 

 

1. Тесля Аліна Олегівна  «Гендерна спрямованість інтернет-продуктів з 

психологічної проблематики». 

2. Рєзнік Анастасія Віталіївна, Ющенко Віталій Вікторович  «Гендерні 

особливості толерантності до невизначеності в умовах дистанційного 

навчання». 

3. Гуртова Олександра Євгеніївна «Гендерні виміри сучасного освітнього 

простору». 

4. Саніна Каріна Андріївна «Гендерні особливості самовираження засобами 

татуювання». 

5. Велика Богдана Юріївна «Прояв гендерних особливостей особистості в 

лінгвістичному дискурсі». 

 



 

Секція 2  

(Ідентифікатор 491 859 9648  Код доступу 149810) 

 

Керівник секції: Костючков Сергій Карпович – професор кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології  Херсонського 

державного університету, доктор філософських наук, доцент. 

 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

Лещенко Альона Михайлівна – професорка кафедри гуманітарних 

дисциплін та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської 

академії, докторка філософських наук, професорка. 

Мовчан Сергій Олексійович – представник Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області. 

 

Секретарка секції: Доманчук Дар’я Сергіївна – фахівчиня із соціальної 

роботи, керівниця сектору соціальної інклюзії соціально-психологічної 

служби ХДУ. 

 

1. Кірнасовська Вікторія Ігорівна, Назрієва Заріна Тавакалівна 

«Гендерні виміри ділової комунікації». 

2. Данчук Галина Дмитрівна «Особливості, проблеми та перспективи 

дотримання принципу гендерної рівності в електоральній практиці України». 

3. Худяк Ксенія Володимирівна «Запровадження принципу гендерної 

рівності у сфері соціального забезпечення в Україні». 

4. Балишева Крістіна Валеріївна «Гендерно чутлива соціальна робота». 

5. Недоступ Валерія Вячеславівна «Вплив популярного кіно на гендерно-

обумовлену модель поведінки сучасної молоді». 

6. Бабакова Валерія Русланівна «Конструювання гендеру в 

інформаційному просторі». 



Секція 3 

(Ідентифікатор 677 537 0318 Код доступу 12345 ) 

 

Керівниця секції: Галунько Віра Миколаївна – професорка кафедри 

професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ, докторка юридичних наук, 

доцентка. 

 

Члени галузевої конкурсної комісії:  

Назарова Людмила Володимирівна – професорка кафедри економіки 

та менеджменту Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського, докторка економічних наук, доцентка. 

Черкашина Тетяна Олександрівна – доцентка кафедри соціальної 

роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського державного 

університету, кандидатка соціологічних наук. 

 

Секретарка секції: Марквас Катерина Федорівна – фахівчиня І категорії 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 

державного університету. 

 

1. Целюх Яна Олегівна «Гендерні аспекти мотивування населення до 

волонтерства». 

2. Міщук Вікторія Андріївна «Гендерні аспекти оцінювання та формування 

НR-бренду організації».  

3. Вояк Христина Русланівна «Жінка в українській політиці: шлях до 

лідерства». 

4. Костюк Ніна Владиславівна «Активізація участі жінок у соціально-

культурному житті громади через соціальні мережі». 

5. Мосійчук Дмитро Олексійович «Гендерна нерівність та несправедливість 

в умовах пандемії COVID-19». 

 



Пам’ятка щодо процедури проведення  

IІ етапу – захисту наукових робіт  

на підсумковій науково-практичній конференції  

(21 – 22 квітня 2021 року) з галузей знань і спеціальностей із галузі  

«Гендерні дослідження» 

у 2020/2021 н.р. 
 

Підсумкова наукова конференція проходить в онлайн-режимі з 

використанням платформи ZOOM. 

Як доєднатися до конференції 

Щоб доєднатися до конференції, кожному учаснику і журі конкурсу 

відповідної секції надсилається покликання на електронну пошту або у 

VIBER. Для доєднання до конференції достатньо просто перейти за цим 

покликанням.  

Шановні учасники підсумкової науково-практичної конференції! 

Просимо Вас під час реєстрації у полі «Ім’я» вказати ваше прізвище та ім’я 

повністю, а в полі «Прізвище» Ваш статус (для членів галузевої комісії - 

голова комісії або член комісії; для студентів – шифр роботи). Наприклад 

(для членів галузевої комісії: Іван Коваленко – голова/член секції 1; для 

студентів: Петро Петренко «Зірка»). Це додасть більшої інформативності 

секретареві та учасникам конференції. 

Процедура проведення наукової конференції 

Наукова конференція проходить за секціями без присутності наукових 

керівників та інших осіб. Порядок виступів учасників і дебатів визначаються 

керівником секції. 

Для виступу на науковій конференції учаснику для презентації своєї 

роботи надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 5 хвилин. Далі 

слово для запитань надається членам галузевої комісії.  

Поставити запитання має право й учасник секції. Голова секції 

визначає, кому з учасників надати слово для запитання (всіх учасників видно 

в панелі «Учасники», а їх бажання поставити запитання маркується або 

піднятою рукою, або текстом запитання в чаті). При цьому чітко 

витримується регламент часу на запитання і відповіді на них – 5 хвилин. 

Після виступу всіх учасників у секції, члени галузевої комісії  

оцінюють  виступи відповідно до критеріїв, визначених у протоколі захисту. 

Засідання відбувається в закритому режимі. 

Апеляція на захист наукової роботи через застосунок ZOOM не 

передбачається. 

 

 

 

З повагою оргкомітет конкурсу 

 


