
Таблиця 2  

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найме-нування 

посади (для суміс- 

ників — місце 

основної роботи, 

наймену-вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 
згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно 

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 
навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво 
науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 

Примітка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)  

Мохненко 

Андрій 

Сергійович 

Завідувач 

кафедри, 

професор 

Херсонський 

державний 

технічний  

університет, 

1998р. 

Спеціальність: 

7.050106 - облік і 

аудит 

Кваліфікація: 

спеціаліст з 
обліку і аудиту 

Диплом ЛБ ВС   

№ 001297   

від 30.06.1998р. 

Доктор економічних 

наук зі спеціальності 

08.00.04 - економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами діяльності)  

Диплом № ДД 000155 від 

10.11.11р. 

Професор кафедри 

економіки підприємства 
Атестат 12ПР № 008475 

від 25.01.13р. 

Доцент кафедри обліку і 

аудиту 

Атестат ДЦ № 009339 

від 21.10.2004р.  

Тема кандидатської  

дисертації: 

Становлення малого 

бізнесу регіону та 

підтримка його розвитку, 
2002р. 

Тема докторської  

дисертації: 

Розвиток фермерських 

господарств в системі 

Звітність 

підприємств, 

 

Аудит 

- гарант аспірантури зі 

спеціальності 051 Економіка 

1. Mokhnenko A. Formation of 

account of reservoir expenses 

model / I.Perevozova,  

A.Mokhnenko, 

L.Mykhailyshyn, O.Stalinska, 

O.Vivchar // Academy of 

Accounting and Financial 

Studies Journal. – London, 
2018. – № 23. – Special Issue 2. 

– Access mode: 

https://www.abacademies.org/ar

ticles/formation-of-account-of-

reservoir-expenses-model-

8224.html 

2. Mokhnenko A. Human 

capital cost accounting in the 

company management system / 

T.Hilorme, I.Perevozova, 

L.Shpak, A.Mokhnenko, 
Y.Korovchuk // Academy of 

Accounting and Financial 

Studies Journal. – London, 

2019. – № 23. – Special Issue 2. 

– Access mode: 

Варненський 

економічний 

університет, 

CERTIFICATE № 

00100 

Наукове 

стажування на 

тему: 

«Збалансованість 

економіко- 
правових процесів у 

суспільстві і бізнес- 

середовищі в 

умовах 

глобалізації». 

15.09. – 

01.10.2018р. 

Наказ № 416-к  

від 22.08.18 р. 

 

Визнаний 

професіонал з 

досвідом 

дослідницької, 

практичної та 

управлінської 

роботи. 

1, 2, 3, 8, 10, 11, 

14, 15, 16, 17, 18 

П1. 
1. Mokhnenko 

A. Formation of 

account of 

reservoir 

expenses model / 

I.Perevozova,  

A.Mokhnenko, 

L.Mykhailyshyn, 

O.Stalinska, 

O.Vivchar // 

Academy of 
Accounting and 

Financial Studies 

Journal. – 

London, 2019. – 

№ 23. – Special 



факторів конкурентного 

середовища: теорія, 

методологія, практика, 

2011р. 

 

https://www.abacademies.org/ar

ticles/human-capital-cost-

accounting-in-the-company-

management-system-8412.html 

3. Мохненко А.С. Стратегія 

розвитку регіонального 

газотранспортного 

підприємства / А.С. 

Мохненко, К.В. Мельникова, 

О.М. Федорчук // Науковий 
вісник Херсонського 

державного університету. 

Серія "Економічні науки". – 

Херсон, 2018. – № 32. – С. 91-

94. 

4. Мохненко А.С. Управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства на основі 

застосування системного 

підходу / А.С. Мохненко, 

О.М. Федорчук, О.І. 

Протосвіцька / Вісник 
Східноєвропейського 

університету економіки і 

менеджменту – Черкаси, 2018. 

– № 2 (25). – С. 13-25. 

5. Мохненко А.С. Система 

прийняття управлінських 

рішень на підприємстві в 

умовах економічної кризи  / 

А.С. Мохненко // Вісник 

економічної науки України: 

Науковий журнал. – Донецьк, 
2015. – Вип. 2 (29). – С. 62-65. 

Issue 2. – Access 

mode: 

https://www.aba

cademies.org/arti

cles/formation-

of-account-of-

reservoir-

expenses-model-

8224.html 

2. Mokhnenko 
A. Human 

capital cost 

accounting in the 

company 

management 

system / 

T.Hilorme, 

I.Perevozova, 

L.Shpak, 

A.Mokhnenko, 

Y.Korovchuk // 

Academy of 
Accounting and 

Financial Studies 

Journal. – 

London, 2019. – 

№ 23. – Special 

Issue 2. – Access 

mode: 

https://www.aba

cademies.org/arti

cles/human-

capital-cost-
accounting-in-

the-company-

management-

system-

8412.html 

 

П2.  



1. Мохненко 

А.С. Стратегія 

розвитку 

регіонального 

газотранспортн

ого 

підприємства / 

А.С. Мохненко, 

К.В. 

Мельникова, 
О.М. Федорчук 

// Науковий 

вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Серія 

"Економічні 

науки". – 

Херсон, 2018. – 

№ 32. – С. 91-

94. 
2. Мохненко 

А.С. 

Управління 

конкурентоспро

можністю 

підприємства на 

основі 

застосування 

системного 

підходу / А.С. 

Мохненко, О.М. 
Федорчук, О.І. 

Протосвіцька / 

Вісник 

Східноєвропейс

ького 

університету 

економіки і 



менеджменту – 

Черкаси, 2018. – 

№ 2 (25). – С. 

13-25. 

3. Мохненко 

А.С. Система 

прийняття 

управлінських 

рішень на 

підприємстві в 
умовах 

економічної 

кризи / А.С. 

Мохненко // 

Вісник 

економічної 

науки України. 

– 2015. – № 2 

(29). – С. 62-65. 

4. Мохненко 

А.С. 

Особливості 
реалізації 

організаційно-

економічних 

змін на 

вітчизняних 

підприємствах / 

А.С. Мохненко 

// Вісник 

Чернігівського 

державного 

технологічного 
університету. 

Серія 

"Економічні 

науки": наук. 

зб. – Чернігів, 

2014. – № 3(75). 

– С. 9-14.  



5. Мохненко 

А.С. Критерії 

оцінки 

конкурентоспро

можності 

аграрних 

підприємств 

[Електронний 

ресурс] / А.С. 

Мохненко // 
Економіка. 

Управління. 

Інновації: 

Економічні 

науки: 

електрон. наук. 

фах. вид. – 

Житомир, 2014. 

– № 1 (11). – 

Режим доступу: 

http://nbuv.gov.u

a/UJRN/eui_201
4_1_76.  

 

П3.  

1. Мохненко 

А.С. Аналіз 

ефективності 

функціонування 

підприємств 

продовольчої 

сфери / А.С. 

Мохненко, О.М. 
Федорчук, О.І. 

Протосвіцька // 

Обліково-

аналітичне  

забезпечення  й  

оподаткування  

розвитку  



суб’єктів 

агробізнесу  та  

сільських  

територій: 

колективна 

монографія; за 

ред. Л.О. 

Мармуль. – 

Херсон: 

Айлант, 2019. – 
С. 223-235. 

2. Mokhnenko 

A. Concept of 

sustainable 

development of 

the food sector 

enterprises in the 

competitive 

environment / A. 

Mokhnenko, O. 

Fedorchuk, O. 

Protosivitska // 
Development of 

the innovative 

environmental 

and economic 

system in 

Ukraine: 

monograph; 

edited by 

Khudolei V., 

Ponomarenko T. 

– Prague: 
OKTAN PRINT 

s.r.o., 2019. – С. 

123-141. 

3. Мохненко 

А.С. Оцінка 

конкурентоспро

можності 



підприємств 

агропромислово

го сектору 

економіки / 

А.С. Мохненко 

// Сучасний 

стан та 

пріоритети 

розвитку 

системи обліку, 
оподаткування 

й аналізу 

виробничо-

економічної 

діяльності 

суб’єктів 

господарюванн

я 

агропромислово

го сектору 

економіки: 

монографія; за 
ред. Л.О. 

Мармуль. – 

Херсон: 

Айлант, 2018. – 

С. 158-167. 

4. Мохненко 

А.С. 

Формування 

системи 

забезпечення 

зовнішньоеконо
мічної 

діяльності 

газотранспортн

ого 

підприємства / 

А.С. Мохненко 

// Структурна 



модернізація 

економіки:  

прогнозні 

сценарії та 

перспективи 

розвитку 

регіону: 

монографія; за 

ред. проф. 

Шарко М.В. – 
Херсон: ПП 

"Вишемирський

", 2018. – С. 

276-284. 

5. Мохненко 

А.С. Концепція 

структурних 

перетворень у 

сільському 

господарстві у 

контексті 

спеціалізації 
підприємств / 

А.С. Мохненко 

// Стратегічні 

напрями 

соціально-

економічного 

розвитку 

аграрного 

сектору 

економіки 

України: 
монографія; за 

ред. А.В. 

Руснак. – 

Херсон: СТАР 

ЛТД, 2017. – С. 

97-106. 

6. Мохненко 



А.С. Місце 

підприємництва 

в економічній 

системі регіону 

/ А.С. 

Мохненко // 

Економіка 

південного 

регіону: 

проблеми, 
стратегії, 

моніторинг: 

монографія; за 

ред. Ю.В. 

Ушкаренко. – 

Херсон: ПП 

"Вишемирський

", 2017. - С. 160-

167. 

 

П8.  

Керівник 
науково-

дослідної 

роботи 

"Теоретичні, 

методологічні 

та практичні 

аспекти 

конкурентоспро

можного 

розвитку 

підприємств 
регіону"  

(державний 

реєстраційний 

номер 

0117U003286). 

Член 

редакційних 



колегій 

наукового 

фахового 

видання 

"Віснику 

херсонського 

державного 

університету. 

Серія 

"Економічні 
науки". 

 

П10.  

Завідувач 

кафедри 

фінансів, обліку 

та 

підприємництва

. Херсонський 

державний 

університет.  

 

П11.  

Член 

спеціалізованої 

вченої ради Д 

67.052.05 по 

захисту 

кандидатських 

та докторських 

дисертацій. 

Херсонський 

національний 
технічний 

університет. 

Член 

спеціалізованої 

вченої ради Д 

20.052.06 по 

захисту 



кандидатських 

та докторських 

дисертацій. 

Івано-

Франківський 

національний 

технічний 

університет 

нафти і газу. 

 

П14. 

Робота у складі  

журі  ІІ-го  туру  

Всеукраїнськог

о  конкурсу-

захисту  

студентських 

наукових робіт 

у галузі 

«Нафтова та 

газова 

промисловість» 
у номінації 

"Економіка та 

управління у 

нафтогазовому 

комплексі", що 

відбулася у  

2017р. та 2018р. 

в Івано-

Франківському  

національному  

технічному 
університеті 

нафти і газу. 

Керівник 

студентської 

проблемної 

групи 

"Особливості 



розвитку 

підприємств 

регіону". 

 

П15.  

1. Мохненко 

А.С. 

Екобезпечна 

логістична 

інфраструктура 
аграрного 

сектору 

України як 

базис 

продовольчої 

безпеки / О.М. 

Федорчук, А.С. 

Мохненко // 

Логістика 

майбутнього: 

ефективні 

рішення для 
торгівлі: всеукр. 

наук.-прак. 

інтернет конф. 

(м. Київ, 13 

березня 2019р.). 

– Київ, 2019. – 

С. 91-93. 

2. Мохненко 

А.С. 

Автоматизація 

управлінської 
діяльності 

підприємства / 

А.С. Мохненко 

// Проблеми  

обліку,  аудиту,  

аналізу  та  

оподаткування  



в  умовах  

глобалізації 

економіки: 

всеукр. наук.-

прак. інтернет 

конф. (м. 

Кривий Ріг, 25 

лютого 2019р.). 

– Кривий Ріг, 

2019. – С. 320-
322. 

3. Мохненко 

А.С. Фактори 

конкурентоспро

можного 

розвитку 

підприємств / 

А.С. Мохненко 

// Розвиток  

підприємницько

ї  діяльності  в  

умовах  
глобалізаційних  

та 

інтеграційних  

процесів:  

міжнар. наук.-

прак. інтернет 

конф. (м. 

Херсон, 18-19 

квітня 2019р.). – 

Херсон, 2019. – 

С. 110-113. 
4. Мохненко 

А.С. Вплив 

евроінтеграційн

их процесів на 

конкурентоспро

можність 

аграрних 



підприємств / 

А.С. Мохненко, 

О.М. Федорчук 

// Інноваційні 

технології та 

актуальні 

питання 

післязбиральної 

доробки 

плодоовочевої 
продукції як 

важіль 

підвищення 

економічної 

ефективності: 

міжнар. наук.-

прак. конф. (м. 

Херсон, 14-15 

березня 2019р.). 

– Херсон, 2019. 

– С. 243-246. 

5. Мохненко 
А.С. Теоретичні 

аспекти 

фальсифікації 

товарів / А.С. 

Мохненко // 

Актуальні  

проблеми  

теорії  і  

практики  

експертизи  

товарів:  
міжнар. наук.-

прак. інтернет 

конф.  (4-5 

квітня  2019 р.).  

–  Полтава, 

2019. – С. 108-

110. 



6. Мохненко 

А.С. Схема 

комерціалізації 

результатів 

науково-

дослідної 

роботи / А.С. 

Мохненко, О.М. 

Федорчук // 

Науково-
дослідні  

розробки:  

сучасні  вимоги,  

оцінка 

ефективності,  

комерціалізація:  

матеріали  

круглого  столу  

(13-15  березня  

2019 р.).  –  

Івано-

Франківськ, 
2019. – С. 34-36. 

7. Мохненко 

А.С. Облік  

розрахунків  з  

постачальникам

и  і 

підрядниками  

на  

підприємстві  в  

умовах  

конкурентного 
середовища / 

А.С. Мохненко 

// Теорія і 

практика 

обліку, 

контролю і 

оподаткування 



в умовах 

глобального 

конкурентного  

середовища: 

всеукр. наук.-

прак. інтернет 

конф. (м. 

Херсон, 18-19 

квітня 2019р.). – 

Херсон, 2019. – 
С. 18-20. 

8. Мохненко 

А.С. Методи 

визначення 

конкурентоспро

можності 

підприємства / 

А.С. Мохненко 

// Економічна 

аналітика: 

сучасні реалії та 

прогностичні 
можливості:  

міжнар. наук.-

прак. конф. (м. 

Київ, 19 квітня 

2019р.). – Київ, 

2019. – С. 212-

215. 

 

П16.  

Академік 

Академії 
економічних 

наук України 

Свідоцтво  № 

475. 

 

П17.  

Досвід 



практичної 

роботи за 

спеціальністю 5 

років на 

посадах 

бухгалтера-

програміста, 

бухгалтера, 

головного 

бухгалтера. 

 

П18.  

Наукове 

консультування 

ПП "Собрі" з 

2000 року. 

 

Федорчук 

Олександр 

Михайлович 

Доцент  

 

Херсонський 

державний 

аграрний 

університет,  

2002р. 

Спеціальність: 
«Облік і аудит». 

Кваліфікація – 

економіст з 

обліку і аудиту 

ХЕ № 19136145  

Спеціалізація 
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упоряд. М. В. Галіченко, І. Є. 

Поліщук. – Херсон, 2018. С. 

173-180. 

Режим доступу до джерела: 

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/1

23456789/6643 

 
7.Гришанов І.В. Когнітивні 

особливості чуттєвого та 

раціонального відображення 

дійсності //Збірник матеріалів 

Регіональної науково-

практичної конференції 

«Релігійні процеси в сучасній 

освіти 

«бакалавр», 

«магістр», 

«доктор 

філософії PhD» 

(всіх галузей 

знань та 

наукових 

спеціальностей 

ХДУ) 
[Електронний 

документ] / 

упоряд. М. В. 

Галіченко, І. Є. 

Поліщук. – 

Херсон,2018 - 

С. 50-62. 

Режим доступу 

до джерела: 

http://ekhsuir.ksp

u.edu/handle/123

456789/6646 
6. Гришанов, І. 

В. Філософія та 

методологія 

науки / І. В, 

Гришанов // 

Збірник 

авторських 

навчальних 

програм 

дисциплін із 

соціально-
гуманітарної та 

філософсько-

методологічної 

підготовки для 

здобувачів 

ступенів вищої 

освіти 

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6645
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6645
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6643
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6643
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6646
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6646
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6646


Україні» : Наукове видання / 

за ред. М. В. Галіченка. 

Херсон, 2019. – С. 114-128. 

Електронне видання. 

 

8.Гришанов І.В. Філософія. 

Навчально-методичний 

посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – 

Херсон, 2019.- 298 с. 
 

 

Участь у конференціях:   

 

1.Регіональна науково-

практична конференція 

«Духовна культура 

української молоді:реальний 

стан її перспективи розвитку» 

(червень, 2015р). 

 

2.Всеукраїнській науково-
практичній конференції 

«Духовна культура у сучасній 

Україні: філософські та 

психолого-педагогічні виміри» 

(Херсон, 2016). 

 

3.Всеукраїнська науково-

практична конференція: 

«Реформація: історичний та 

сучасний контекст» (Херсон,6 

жовтня 2017 р.). 
 

4.Всеукраїнська (з 

міжнародною участю) 

науково-практична 

конференція «Педагогічна 

наука в Україні за роки 

незалежності: здобутки, 

«бакалавр», 

«магістр», 

«доктор 

філософії PhD» 

(всіх галузей 

знань та 

наукових 

спеціальностей 

ХДУ) 

[Електронний 
документ] / 

упоряд. М. В. 

Галіченко, І. Є. 

Поліщук. – 

Херсон,2018 - 

С. 154-163. 

Режим доступу 

до джерела: 

http://ekhsuir.ksp

u.edu/handle/123

456789/6645 

7. Гришанов, І. 
В. Моделі 

соціальних 

процесів / І. В. 

Гришанов // 

Збірник 

авторських 

навчальних 

програм 

дисциплін із 

соціально-

гуманітарної та 
філософсько-

методологічної 

підготовки для 

здобувачів 

ступенів вищої 

освіти 

«бакалавр», 

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6645
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6645
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6645


прорахунки, перспективи» 15-

16 листопада 2017р. 

 

5.Регіональна науково-

практична конференція 

«Філософсько-методологічнв 

підготовка магістрів та 

докторів філософії (PhD) в 

умовах формування вищої 

освіти» (червень 2018 р). 
 

6.Регіональній науково-

практичній конференції 

«Релігійні процеси в сучасній 

Україні» (Херсон, 2018). 

 

7.Регіональна науково-

практична конференція 

«Релігійні процеси в сучасній 

Україні» (26 жовтня 2018 р.) 

 

8.Круглий стіл  з питань 
філософської освіти» (26 

червня 2019) 

 

«магістр», 

«доктор 

філософії PhD» 

(всіх галузей 

знань та 

наукових 

спеціальностей 

ХДУ) 

[Електронний 

документ] / 
упоряд. М. В. 

Галіченко, І. Є. 

Поліщук. – 

Херсон,2018 С. 

173-180. 

Режим доступу 

до джерела: 

http://ekhsuir.ksp

u.edu/handle/123

456789/6643 

 8. Гришанов 

І.В. Когнітивні 
особливості 

чуттєвого та 

раціонального 

відображення 

дійсності 

//Збірник 

матеріалів 

Регіональної 

науково-

практичної 

конференції 
«Релігійні 

процеси в 

сучасній 

Україні» : 

Наукове 

видання / за 

ред. 

http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6643
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6643
http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6643


М. В. Галіченка. 

Херсон, 2019. – 

С. 114-128. 

Електронне 

видання. 

 

 

П.9 

Робота у складі 

журі І етапу 
всеукраїнських 

конкурсів – 

захистів 

науково-

дослідницьких 

робіт учнів-

членів Малої 

академії наук 

(щорічно). 

Наказ № 837-Д 

від 07.12.2017 р. 

 

П.13 

1.Гришанов І.В. 

Логіка – 

робочий зошит. 

–Херсон; ОЛДІ 

- плюс, 2014.–

152 с. 

2. Гришанов 

І.В. Соціологія: 

Учбовий 

посібник. – 
Херсон; 

Айлант, 2014. – 

72 с. 

3.Гришанов І.В. 

Філософія. 

Навчально-

методичний 



посібник для 

студентів 

вищих 

навчальних 

закладів. – 

Херсон, 2019.- 

298 с. 

 

 

П.18  Наукове 
консультування 

Таврійського 

християнського 

інституту. 

 

 

Герінбург Ольга 

Вікторівна 

Доцент кафедри 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

наук 

Херсонського 

державного 
університету 

Херсонський 

державний 

університет, 2003 

р., диплом 

магістра ХЕ 

№23298973, 

спеціальність 
«ПМСО. Історія. 

Спеціалізація: 

правознавство», 

кваліфікація: 

викладач історії, 

вчитель 

правознавства  

К.і.н., 07.00.01 – Історія 

України, ДК №058745 

від 14.04.2010, тема: 

«Роль Херсонського 

губернського земства у 

вивченні демографічної 

ситуації у другій 
половині ХІХ – на 

початку ХХ ст.», доцент 

кафедри філософії та 

соціально-гуманітарних 

наук, 12ДЦ №037719 від 

17.04.2014 

Історія України та 

української культури.  

Список публікацій (з 2015 р.) 

1. Герінбург О.В. 

Участь земських статистиків 

Херсонської губернії в 

урядових переписах 

Російської імперії наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. // 
Гуржіївські історичні читання 

[зб. наук. праць / ред. 

В.А.Смолій, О.І. Гуржій, 

А.Г.Морозов та ін.]. – 

Черкаси: Видавництво 

Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип. 

10. – С. 143-145. 

2. Герінбург О.В. 

Патріотизм як складова 

духовної культури сучасної 

української молоді //Збірник 
матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Духовна 

культура в сучасній Україні: 

філософські та психолого-

педагогічні виміри» (27 

Стажування на 

кафедрі філософії, 

політології та 

українознавства. 

Херсонського 

національного 

технічного 
університету Строк 

стажування з «01» 

березня 2017 року 

по «01» квітня 2017 

року.  

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації №262 

від 01 квітня 2017 

року. «Історія 

України та 
української 

культури». 

П.3  

Навчальні 

посібники: 

1. Герінбу

рг О.В.Історія 

України: 

Методичний 
посібник для 

студентів 

першого курсу 

всіх напрямів та 

спеціальностей 

Херсонського 

державного 

університету / 

Герінбург О.В., 

Сапельняк Т.І. – 

Херсон: 
Айлант, 2013. – 

72 

с.(фіксований 

власний внесок 

– 36 с.) 

 



жовтня 2016 року) /за ред. 

М. В. Галіченка. Херсон, 

2016. – С. 29-38. Електронне 

видання 

3. Герінбург О.В. 

Релігійний склад населення 

Херсонської губернії 

наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ століття за матеріалами 

земських статистиків//Збірник 
матеріалів Регіональної 

науково-практичної 

конференції «Релігійні 

процеси в сучасній Україні» : 

Наукове видання / за ред. 

М. В. Галіченка. Херсон, 

2019. – С. 58-63. Електронне 

видання 

4. Герінбург О.В. 

Демографічні дослідження 

санітарно-статистичної 

служби Херсонського 
губернського земства у другій 

половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. //Економічний і 

культурний розвиток 

Херсонської губернії (друга 

половина ХІХ – початок ХХ 

ст.) [зб. наук. праць / ред. 

В.Сусоров, О.Федорченко, 

В.Добровольська]– Херсон: 

Айлант, 2019. 

 
Участь у наукових  

конференціях 

 

1.Регіональна науково-

практична конференція 

«Духовна культура 

української молоді:реальний 

П. 13 

Навчально-

методичні 

посібники для 

самостійної 

роботи 

студентів, 

методичні 

вказівки/рекоме

ндації: 
1. Герінбу

рг О.В. Історія 

України: 

Навчально-

методичні 

рекомендації до 

самостійної 

роботи. Для 

студентів усіх 

спеціальностей 

Херсонського 

державного 
університету 

денної форми 

навчання. – 

Херсон: 

Айлант, 2013. – 

136 с. 

2. Герінбу

рг О.В. Історія 

України 

(Навчально-

методична 
розробка)// 

Збірка 

авторських 

навчальних 

програм 

дисциплін із 

гуманітарної та 



стан її перспективи розвитку» 

(червень, 2015р)., 

 

2.Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Духовна культура у сучасній 

Україні: філософські та 

психолого-педагогічні 

виміри» (Херсон, 2016). 

 
3.Всеукраїнська науково-

практична конференція: 

«Реформація: історичний та 

сучасний контекст» (Херсон, 

6 жовтня 2017 р.). 

 

4.Всеукраїнська (з 

міжнародною участю) 

науково-практична 

конференція «Педагогічна 

наука в Україні за роки 

незалежності: здобутки, 
прорахунки, перспективи» 15-

16 листопада 2017р. 

 

5.Регіональна науково-

практична конференція 

«Філософсько-методологічнв 

підготовка магістрів та 

докторів філософії (PhD) в 

умовах формування вищої 

освіти» (червень 2018 р). 

 
6.Регіональна науково-

практична конференція 

«Релігійні процеси в сучасній 

Україні». 

 

7.(26 жовтня 2018 р.) 

Круглий стіл  з питань 

методологічної  

підготовки для 

усіх напрямів 

підготовки / 

Герінбург О.В., 

Сапельняк Т.І. – 

Херсон: 

Айлант, 2013. – 

С. 4-22. 

(фіксований 
власний внесок 

– 9,5 с.) 

3. Герінбу

рг О.В.Історія 

України: 

Методичний 

посібник для 

студентів 

першого курсу 

всіх напрямів та 

спеціальностей 

Херсонського 
державного 

університету / 

Герінбург О.В., 

Сапельняк Т.І. – 

Херсон: 

Айлант, 2013. – 

72 

с.(фіксований 

власний внесок 

– 36 с.). 

 
 П. 18. Наукове 

консультування 

Таврійського 

християнського 

інституту. 

 

 



філософської освіти» (26 

червня 2019) 

 

 

Галіченко 

Максим 

Володимирович 

доцент Херсонський 

державний 

університет, 

2005.  

ПСМО. Історія. 

Викладач історії, 

вчитель 

правознавства та 
суспільство-

знавства. 

Диплом ХЕ № 

27140528 від 

16.06.2005 р. 

кандидат філософських 

наук 

за спеціальністю 

09.00.11. – 

релігієзнавство  

ДК № 040215 

Тема: «Рефлексія 

ідеологеми «Москва – 
Третій Рим» у російській 

релігійно-філософській 

думці» 

Політологія Керівництво ініціативною 

науково-дослідною темою: 

«Релігійні процеси в сучасній 

Україні» державний 

реєстраційний номер 

0117U001767 

 

Брав участь у таких 
конференціях:  

 

1.ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми 

та перспективи розвитку» 

(Переяслав-Хмельницький, 

2015);  

2.Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 
«Модернізація 

соціогуманітарного простору: 

історичний досвід, виклики та 

перспективи» (Житомир-

Вінниця, 2015). 

 

3. VII Международная 

научная конференция 

“Церковь, государство и 

общество в истории России и 

православных стран: религия, 
наука и образование” 

(Володимир, Росія, 2015). 

 

4.Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Україна: поступ у майбутнє» 

Стажування в 

ХНТУ, с 1.03 – 

30.03.2017р. 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 260 

від 01.04.2017 року 

Тема: Викладання 
дисципліни 

«Політологія» у 

вищій школі 

 8. 

Керівництво 

ініціативною 

науково-

дослідною 

темою: 

«Релігійні 

процеси в 

сучасній 

Україні» 

державний 

реєстраційний 

номер 

0117U001767 

 

9. Робота у 

журі 

Всеукраїнсько

го конкурсу 

захисту 

науково-

дослідних 

робіт учнів - 

членів МАН 

 

13. Галіченко 

М. В., Поліщук 

І. Є. 

Хрестоматія з 

історії та 

філософії 
науки: 

Навчально-

методичний 

посібник. 

Херсон, 2018. 

158 с. 



(Київ, 2016). 

 

5. ІІ виїзний регіональний 

науково-практичний семінар 

«Культурно-мовні зв’язки як 

шлях формування 

національної свідомості» 

(Херсон, 2016). 

 

6.Міжнародному форумі 
«Релігія у глобальному світі» 

(Житомир, 2016). 

 

7.Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Духовна культура у сучасній 

Україні: філософські та 

психолого-педагогічні 

виміри» (Херсон, 2016). 

 

8.Міжнародному круглому 

стілі «Україна і Литва крізь 
віки: стан і перспективи 

наукової співпраці» (Херсон, 

2017). 

 

9. Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

«Реформація: історичний та 

сучасний контекст» (Херсон, 

2017). 

 

10.Всеукраїнській науково-
практичній конференції 

«Людина, що реформує та 

реформується» (Київ, 2017). 

 

11.Всеукраїнському 
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соціолінгвістики (атестат 

ПР  

№ 003132  

від 21.10.2004 р.),  

член Національної спілки 

журналістів України 

(членський квиток № 

2120) 

Докторська дисертація:  
«Словотвірні категорії 

іменника», 2002 рік 

2-х спеціалізованих учених рад 

по захисту кандидатських 

дисертацій (Херсонський 

державний університет). 

- керівництво аспірантурою 

зі спеціальності 10.02.01 – 

українська мова (1 особа) 

- керує проблемною групою 

«Контекстні вияви лексичних та 

граматичних одиниць в ЗМІ» 

- керівник науково-дослідної 

лабораторії «Психолінгвістичні 

особливості сучасної реклами 
Таврійського регіону» 

 

- Посібники: 

- Українська мова (для 

іноземних студентів): програма 

вступного випробування для 

здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, ступеня магістра на 

основі базової або повної вищої 

освіти (денна, заочна форми 

навчання) (за всіма 

спеціальностями). Херсон: Star, 
2016 (у співавторстві) 

-  

Загальна кількість публікацій 

– 164, за останні 5 років – 13 

серед них: 
1. Неолексеми з компонентом 

анти- у мові сучасних ЗМІ: 

функційно-семантичний аспект. 

Граматичні студії: зб. наук. 

праць / Донецький нац. ун-т; 

наук. ред. А.П.Загнітко. 

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 
2015. С. 106-109. 

03.01.2014) на тему: 

«Специфіка 

викладання 

дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки фахівців 

галузі знань 

журналістика та 

інформація». 
Наказ ректора ХДУ  

№ 1047-Д від 

29.11.2013 р. 

 

переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України: 

1. Неолексеми з 

компонентом 

анти- у мові 

сучасних ЗМІ: 

функційно-
семантичний 

аспект. 

Граматичні 

студії: зб. наук. 

праць / 

Донецький нац. 

ун-т; наук. ред. 

А.П.Загнітко. 

Вінниця: ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 

2015. С. 106-

109. 
2. Інноваційні 

іменникові 

утворення з 

префіксоїдами 

квантитативно-

оцінної 

семантики. 

Граматичні 

студії: зб. наук. 

праць / 

Донецький нац. 
ун-т; наук. ред. 

А.П.Загнітко. 

Вінниця: 

ДонНУ, 2016. 

Вип. 2. С. 100-

109. 

3. Структурно-



2. Інноваційні іменникові 

утворення з префіксоїдами 

квантитативно-оцінної 

семантики. Граматичні студії: 

зб. наук. праць / Донецький нац. 

ун-т; наук. ред. А.П.Загнітко. 

Вінниця: ДонНУ, 2016. Вип. 2. 

С. 100-109. 

3. Структурно-семантична 

організація рекламного тексту. 
Граматичні студії: зб. наук. 

праць. / Донецький нац. ун-т; 

наук. ред. А.П.Загнітко. 

Вінниця: ДонНУ, 2017.  Вип. 3. 

149 с. (С. 106 – 113). 

4. Функціювання і 

словотвірний потенціал 

препозитивів квантитативно-

оцінної семантики мікро-, 

макро- в українській мові. 

Записки                           з 

українського мовознавства:  
Вип. 24. У 2-х томах. Т. 1.: Зб. 

наук. праць  Opera in 

linguistica ukrainiana: 

Fascicullum 24. Vol. 1.  Одеса: 

«ПолиПринт», 2017. С. 179-

189. 

5. Словотвірний потенціал 

англізма медіа в українській 

мові / Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Херсон: Вид-во 
ХДУ, 2018. Вип. 31. С.117-

127. 

6. Словотворчі засоби мовної 

категоризації світу. Науковий 

вісник ХДУ. Серія 

«Лінгвістика». Збірник 

наукових праць. Херсон, 2018. 

семантична 

організація 

рекламного 

тексту. 

Граматичні 

студії: зб. наук. 

праць. / 

Донецький нац. 

ун-т; наук. ред. 

А.П.Загнітко. 
Вінниця: 

ДонНУ, 2017.  

Вип. 3. 149 с. 

(С. 106 – 113). 

4. 

Функціювання і 

словотвірний 

потенціал 

препозитивів 

квантитативно-

оцінної 

семантики 
мікро-, макро- в 

українській 

мові. Записки з 

українського 

мовознавства:  

Вип. 24. У 2-х 

томах. Т. 1.: Зб. 

наук. праць  

Opera in 

linguistica 

ukrainiana: 
Fascicullum 24. 

Vol. 1.  Одеса: 

«ПолиПринт», 

2017. С. 179-

189. 

5. Словотвірний 

потенціал 



Випуск 34. С.26-35. 

7. Інновації сучасної 

української мови з 

препозитивними елементами 

грецького і латинського 

походження. 

Східнослов’янські мови в їх 

історичному розвитку. 

Збірник наукових праць, 

присвячений 70-річчю від дня 
народження професора 

Петра Івановича Білоусенка. 

Запоріжжя, 2018. С.107-138.  

 

- всього участь у 30 

конференціях, серед них: 

- Міжнародна науково-

практична конференція 

«Становлення та розвиток 

акмеології: теоретичні і 

прикладні аспекти» (29 травня 

2015 р., Житомир). 
- ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Українські 

медіа в європейському 

інформаційно-

комунікаційному просторі: 

історія, стан, перспективи» 

(21-24 вересня 2016 р., 

Ужгородський національний 

університет); 

- Міжнародна науково-

теоретична конференція 
«Граматичні читання – ІХ» 

(Вінниця, 25 – 26 квітня 2017 

року).  

- VІІІ Всеукраїнська наукова 

конференція «Сучасні орієнтири 

філологічної науки», м. Херсон, 

18-19.10.18  

англізма медіа в 

українській 

мові / Науковий 

вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Херсон: Вид-во 

ХДУ, 2018. 

Вип. 31. С.117-
127. 

6. Словотворчі 

засоби мовної 

категоризації 

світу. Науковий 

вісник ХДУ. 

Серія 

«Лінгвістика». 

Збірник 

наукових праць. 

Херсон, 2018. 

Випуск 
34. С.26-35. 

 

7. Робота у 

складі 

експертних 

рад: 

Член 

(українська 

мова та 

література) 

підкомісії з 
філології 

науково-

методичної 

комісії з питань 

освіти  МОН 

України, 

членом 



- Всеукраїнська наукова 

конференція до 70-річчя від дня 

народження П. І. Білоусенка, 

м. Запоріжжня, 18-19.10.18   

- ІІ Міжнародний науковий 

конгрес «Smart Society 2019» та 

ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Стратегії 

міжкультурної комунікації в 

мовній освіті сучасних 
університетів», м. Ченстохв, 

Польща, 09-12.04.19 

- Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні тенденції 

розвитку медіа галузі і 

регіональні ЗМІ» (м. Тернопіль, 

10-13.05.19) та Науково-

методична комісія з 

журналістики (м. Тернопіль, 09.-

12.05.19) 

 

Керівництво дипломними 
роботами: РВО «магістр» - 3  –  

редколегії 

збірника 

наукових праць 

(Криворізький 

державний 

університет).  

 

8. Виконання 

функцій 

головного 

редактора 

наукового 

видання, 

включеного до 

переліку 

наукових 

фахових 

видань 

України: 

Науковий 

вісник ХДУ. 

Серія 
«Лінгвістика». 

Збірник 

наукових праць. 

 

9. Участь у 

журі олімпіад 

чи конкурсів 

“Мала 

академія наук 

України”: 

2017-2018 н.р.; 
2018-2019 н.р. – 

голова журі ІІ 

(обласного) 

етапу 

 

10. 

Організаційна 



робота у 

закладах 

освіти: 

Декан 

факультету 

української 

філології та 

журналістики 

 

11. Участь в 

атестації 

наукових 

працівників як 

офіційного 

опонента або 

члена 

постійної 

спеціалізованої 

вченої ради: 

Член 2-х 

спеціалізованих 

учених рад по 
захисту 

кандидатських 

дисертацій 

(Херсонський 

державний 

університет). 

Маркова О. І. 

Експлікація 

концепту 

ПАТРІОТИЗМ 

у мові 
друкованих ЗМІ 

України ХХІ 

століття. Дис. 

на здобуття 

наук. ст. к. ф. н. 

Спеціальність 

10.02.01 – 



українська 

мова. Суми, 

2018. 216 с.  

 

16. Участь у 

професійних 

об’єднаннях за 

спеціальністю: 

Національна 

спілка 
журналістів 

України 

(членський 

квиток № 2120). 

 

17. Досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальністю 

не менше 

п’яти років. 

 

Свиридов 
Олександр 

Федорович 

доцент  Сімферопольськи
й державний 

університет ім. 

М.В.Фрунзе, 

1986 р.,  

Спеціальність:  

англійська мова 

та література 

Кваліфікація: 

Філолог. 

Викладач. 

Перекладач. 
Диплом 

НВ № 822536 [від 

12 червня] 1986 

року. 

Кандидат філологічних 
наук зі спеціальності 

10.02.15 – загальне 

мовознавство 

Диплом КН № 011393 

від [12 вересня] 1996 

року. 

Тема кандидатської 

дисертації: «Символіка 

замовлянь у 

східнослов’янському і 

британському магічному 
фольклорі». 

Доцент  

кафедри англійської 

мови та методики її 

викладання, 

Херсонський державний 

Іноземна мова 1. Особливості відтворення 
авторського сленгу в 

українському перекладі 

роману Ентоні Берджеса 

«Механічний апельсин»// 

Матеріали VІІ Всеукраїнської 

студентської науково-

практичної конференції 

"Іноземні мови у сучасному 

комунікативному просторі" (7 

квітня 2016 р.). – Херсон : 

Видавництво ХНТУ, 2016. –  
С. 88 – 89. (у співавторстві з 

Кензіор М.). 

2. Особливості відтворення 

просторової та зоологічної 

символіки на матеріалі 

художніх творів англо-

Комунальний 
вищий навчальний 

заклад «Херсонська 

академія 

неперервної освіти» 

Херсонської 

обласної ради, 

кафедра теорії й 

методики 

викладання 

навчальних 

дисциплін з 
16.04.2018 – 

16.05.2018 (наказ № 

189-к від12.04.2018 

р.) 

Тема: Організація 

самостійної роботи 

П 2.  
1. Особливості 

відтворення 

авторського 

сленгу в 

українському 

перекладі 

роману Ентоні 

Берджеса 

«Механічний 

апельсин»// 

Матеріали VІІ 
Всеукраїнської 

студентської 

науково-

практичної 

конференції 

"Іноземні мови 



університет. 

Диплом – ДЦ № 003689 

від [21 грудня] 

2001 року. 

 

американських письменників 

ХІХ-ХХ // Матеріали  

всеукраїнської студентської 

науково-практичної 

конференції  «Роль мови в 

інтелектуальному формуванні 

особистості» (11 травня 

2017 р.,  м. Херсон). 

3. Фразеологічні одиниці в 

творах Стівена Кінга: 
перекладацький аспект 

// Матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Роль мови в 

інтелектуальному формуванні 

особистості» (22 березня 

2018 р., м. Херсон) 

[Електронний ресурс] / за заг. 

ред. Н. І. Чабан, 

А. В. Воробйової — Херсон, 

2018 — С. 69-74. 

4. Мистецтво перекладу як 
форма національної 

свідомості // ІV регіональний 

науково – практичний семінар  

«Культурно – мовні зв’язки як 

шлях формування 

національної свідомості» (15 

травня 2019 р., м. Херсон) 

[Електронний ресурс] / за заг. 

ред. Н.І.Чабан — Херсон, 

2019. – С.49-

53.Режимдоступу: 
http://www.kspu.edu/About/Ge

neralChair/ChairLinguisticEdu.a

spx 

5. Лінгвістичні особливості 

роману С. Коллінз «Голодні 

ігри»: перекладацький аспект 

// Матеріали Першої 

студентів з  

дисципліни 

«Англійська мова». 

Свідоцтво про 

стажування 

ПК 

02139794/000061-18  

Реєстраційний № 61 

від 15.05.2018 р. 

 
 

у сучасному 

комунікативном

у просторі" (7 

квітня 2016 р.). 

– Херсон : 

Видавництво 

ХНТУ, 2016. –  

С. 88 – 89. (у 

співавторстві з 

Кензіор М.). 
2. Особливості 

відтворення 

просторової та 

зоологічної 

символіки на 

матеріалі 

художніх творів 

англо-

американських 

письменників 

ХІХ-ХХ // 

Матеріали  
всеукраїнської 

студентської 

науково-

практичної 

конференції  

«Роль мови в 

інтелектуально

му формуванні 

особистості» 

(11 травня 

2017 р.,  
м. Херсон). 

3. 

Фразеологічні 

одиниці в 

творах Стівена 

Кінга: 

перекладацький 

http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairLinguisticEdu.aspx
http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairLinguisticEdu.aspx
http://www.kspu.edu/About/GeneralChair/ChairLinguisticEdu.aspx


всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Лінгвістичні обрії ХХІ 

сторіччя» (Херсон, ХДУ, 25-

26 червня 2019// Науковий 

вісник Херсонського 

державного університету. 

Серія «Германістика та 

міжкультурна комунікація». – 

№ 1, 2019. – С.83 – 89. 
Участь у конференціях: 

1. ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція «Роль 

мови в інтелектуальному 

формуванні особистості» 

(22.03.2018 р. – Херсон). 

2. ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Лінгвістика ХХІ століття: 

здобутки та перспективи» 

(ХДУ, Херсон, 15-16 травня 

2019). 
3. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Культурна дипломатія в 

контексті сучасної 

Європейської та вітчизняної 

драматургії» (Херсон, ХДУ, 

16-17 травня 2019). 

4. Перша всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Лінгвістичні 

обрії ХХІ сторіччя» (Херсон, 
ХДУ, 25-26 червня 2019). 

 

 

аспект // 

Матеріали 

ІІ Всеукраїнськ

ої науково-

практичної 

конференції 

«Роль мови в 

інтелектуально

му формуванні 

особистості» 
(22 березня 

2018 р., 

м. Херсон) 

[Електронний 

ресурс] / за заг. 

ред. Н. І. Чабан, 

А. В. Воробйов

ої — Херсон, 

2018 — С. 69-

74. 

4. Мистецтво 

перекладу як 
форма 

національної 

свідомості // ІV 

регіональний 

науково – 

практичний 

семінар  

«Культурно – 

мовні зв’язки як 

шлях 

формування 
національної 

свідомості» (15 

травня 2019 р., 

м. Херсон) 

[Електронний 

ресурс] / за заг. 

ред. Н.І.Чабан 



— Херсон, 

2019. – С. 49-53. 

Режимдоступу: 

http://www.kspu.

edu/About/Gener

alChair/ChairLin

guisticEdu.aspx 

5. Лінгвістичні 

особливості 

роману С. 
Коллінз 

«Голодні ігри»: 

перекладацький 

аспект // 

Матеріали 

Першої 

всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

«Лінгвістичні 

обрії ХХІ 
сторіччя» 

(Херсон, ХДУ, 

25-26 червня 

2019// Науковий 

вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Серія 

«Германістика 

та 
міжкультурна 

комунікація». – 

№ 1, 2019. – 

С.83 – 89. 

 

 

П 6. Проведено 
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заняття 

виключно 

англійською: 

- Основи 

наукової 

комунікації 

іноземною 

мовою – 96 

години; 

- Іноземна мова 
(за професійним 

спрямуванням) 

– 342 години; 

- Іноземна мова 

(факультатив) – 

52 години; 

- Іноземна мова 

– 144 години. 

 

 

П. 17. Досвід 

практичної 
роботи за 

спеціальністю –  

29 років. 

 

Еделєв 

Олександр 

Сергійович 

доцент кафедри Херсонський 

педагогічний 

інститут 1991 р. 

Спеціальність: 

біологія 

Диплом 

спеціаліста  

РВ №786970 
від 21.06.1991 

кваліфікація: 

вчитель біології 

 

При 

Херсонському 

Кандидат наук з 

фізичного виховання та 

спорту зі спеціальності 

24.00.01.–олімпійський 

та професійний спорт 

(диплом ДК № 030141  

від 30.06.2005) 

Тема дисертації: 
«Формування структури 

функціональної 

підготовки юних бігунів 

на середні дистанції в 

різному циклі 

тренування». 

Фізичне виховання 1. Структура змагальної 

діяль- ності, як компонент 

удоскона-лення спеціальної 

витривалості бігунів на 

середні дистанції. Науковий 

часопис Національного 

педагогічного університет-ту 

імені М.П.Драгоманова. – 
Серія №15 «Науково-

педагогічні проблеми 

фізичної культури / Фізична 

культура і спорт / 

[Зб.наук.праць / за ред. 

Г.М.Арзютова] – К.: Вид. 

Стажування в 

Університеті 

Кардинала Стефана 

Вишневського, 

м. Варшава, 

Польща в рамках 

Польсько-

Українського 
освітнього семінару 

Наказ №39-К від 

02.02.2017 р.  

Терміни 

стажування 

3-9 лютого 2017 р. 

П. 2, 10 

П. 2. 
Публікації у 

наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку 

наукових 
фахових видань 

України 

1. Еделєв О.С. 

Структура 

змагальної 

діяльності, як 



педагогічному 

інституті 

ім.Н.Крупської 

факультативний 

курс по 

спеціальності 

№2114 

«Физическое 

воспитание»  

від 21.06.1991р. з 
правом 

викладання 

фізичної 

культури в школі  

Посвідчення 

№000043 

НПУ ім.М.П.Драгоманова, 

2015. – Випуск 8(63)15. – 83 с. 

(С.25-28) 

2. Вплив психічних станів та 

мотивацій на змагальну діяль- 

ність юних плавців. - Вісник 

Чернігівського національного 

педагогічного університету 

імені Т.Г.Шевченка. Вип. 129. 

Т.IV/Чернігівський 
національний педагогічний 

університет імені 

Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко 

М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. 

– С.68-70 

3. Методичні аспекти 

навчання техніки 

нападаючого удару в 

волейболі студентів-

першокурс- ників. - 

Матеріали XII Всеукраїнської 

науково-практич- ної 
конференції «Актуальні 

проблеми юнацького спорту» 

23 вересня 2016 р. – Херсон: 

ХДУ, 2016. 

4. Еделев О.С.., Шорик Є.А., 

Шалар О.Г.  Вплив 

ментального тренування на 

психічну сферу стрильців 

[Текст] / О.Г. Шалар, 

Є.А. Шорик, О.С. Еделев // 

Вісник Чернігівського 
національного педагогічного 

університету імені Т.Г. 

Шевченка. Вип. 155. Т.І / 

Чернігівський національний 

педагогічний університет 

імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. 

Носко М.О. – Чернігів: 

компонент 

удосконалення 

спеціальної 

витривалості 

бігунів на 

середні 

дистанції. 

Науковий 

часопис 

Національного 
педагогічного 

університет-ту 

імені 

М.П.Драгомано

ва. – Серія №15 

«Науково-

педагогічні 

проблеми 

фізичної 

культури / 

Фізична 

культура і спорт 
/ [Зб.наук.праць 

/ за ред. 

Г.М.Арзютова] 

– К.: Вид. НПУ 

ім.М.П.Драгома

нова, 2015. – 

Випуск 8(63)15. 

– 83 с. (С.25-

28) (фахове 

видання) 
2. Еделєв О.С. 
Вплив 

психічних 

станів та 

мотивацій на 

змагальну 

діяльність юних 

плавців. -



ЧНПУ, 2018. – С. 240-244. 

(фахове видання, 

затверджене наказом 

Міністерством освіти і 

науки України № 528 від 

12.05.2015 р.) 
Участь у XIIІ Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Актуальні 

проблеми юнацького спорту» 
м. Херсон, 2018 р. 

 Вісник 

Чернігівського 

національного 

педагогічного 

університету 

імені 

Т.Г.Шевченка. 

Вип. 129. 

Т.IV/Чернігівсь

кий 
національний 

педагогічний 

університет 

імені 

Т.Г.Шевченка; 

гол. ред. Носко 

М.О. – Чернігів: 

ЧНПУ, 2015. – 

С.68-70 (фахове 

видання) 
3. Еделев О.С.., 

Шорик Є.А., 
Шалар О.Г.  

Вплив 

ментального 

тренування на 

психічну сферу 

стрильців 

[Текст] / О.Г. 

Шалар, 

Є.А. Шорик, 

О.С. Еделев // 

Вісник 
Чернігівського 

національного 

педагогічного 

університету 

імені Т.Г. 

Шевченка. Вип. 

155. Т.І / 



Чернігівський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені Т.Г. 

Шевченка; гол. 

ред. Носко М.О. 

– Чернігів: 

ЧНПУ, 2018. – 

С. 240-
244. (фахове 

видання) 

П. 10. 
Організаційна 

робота на 

посаді 

заступника 

голови 

спортивного 

клубу ХДУ 

«Елада». 

 

Ушкаренко Юлія 
Вікторівна 

Завідувач 
кафедри, 

професор  

 

Херсонський 
державний 

сільськогосподар

ський інститут, 

1998 р., 

Спеціальність: 

облік і аудит, 

Кваліфікація: 

економіст по 

обліку і аудиту 

(диплом КМ 

№901489 від  
28.05.1998р.) 

Херсонський 

державний 

аграрний 

університет, 

1998 р., 

Доктор економічних 
наук зі спеціальності 

08.00.04 - економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності) (диплом ДД 

№008620 від 

06.10.2010р.), 

Докторська дисертація: 

Розвиток 

сільськогосподарської 
кооперації (теорія, 

методологія, практика), 

2010 р. 

Кандидат економічних 

наук зі спеціальності 

економіка сільського 

Основи права 
 

Правознавство 

 

Регіональна 

економіка 

 

Економіка  

природних ресурсів 

 

Теоретична економіка 

- керівництво аспірантурою зі 
спеціальності 051 Економіка – 

3 особи;   

- керівництво дипломними 

роботами: 

- магістерські – 3. 

- публікації:                                                    

1. Ушкаренко Ю.В. Support of 

integrational processes in food  

production / Ю.В. Ушкаренко 

// Глобальні та національні 

проблеми економіки – 2015. – 
Вип. №7. – С. 512-514.                                          

2. Ушкаренко Ю.В. 

Теоретичні основи і 

прикладні проблеми 

управління 

конкурентоспроможним 

Херсонський 
державний 

аграрний 

університет, 2016 

рік 

Тема: 

«Концептуальні 

засади забезпечення 

ефективного 

розвитку 

кооперативних 

підприємств в 
зарубіжних країнах: 

теоретичні та 

практичні аспекти», 

Наказ №311-2/9 від 

14 грудня 2016. 

 

П.1.  
1. Ушкаренко 

Ю.В. 

Оптимізація 

використання 

прибутку 

сільськогоспода

рськими 

виробничими 

кооперативами / 

Ю.В. 

Ушкаренко  // 
Актуальні 

проблеми 

економіки. – 

2016. – № 

1(175). – С. 129-

136. http://eco-



Спеціальність: 

правове 

забезпечення в 

галузях АПК, 

Кваліфікація: 

правознавець 

АПК 

(диплом ЛБ ВС 

№003252 від 

24.09.1998 р.) 
Одеська 

національна 

юридична 

академія,  

2003 р., 

Спеціальність: 

правознавство 

 

Кваліфікація: 

юрист 

(диплом СК 

№21431992 від 
02.04.2003 р.) 

господарства і АПК 

(диплом ДК №012114 від 

10.10.2001р.), 

Кандидатська 

дисертація: 

Підвищення економічної 

ефективності 

функціонування харчової 

промисловості регіону 

(на прикладі Херсонської 
області), 2001р. 

Професор кафедри 

економічної теорії 

 (атестат 12ПР № 008739 

від 31.05.2013 р.) 

Доцент кафедри 

правознавства (атестат 

ДЦ № 008244 від 

23.10.2003) 

потенціалом підприємств 

харчової промисловості / 

Ю.В. Ушкаренко // 

Колективна монографія. 

Херсон: ви-во ПП 

Вишемирський В.С., 2015.–

224 с.                      3. 

Ушкаренко Ю.В. 

Конкурентний потенціал 

підприємств харчової  
промисловості: методологічні 

підходи / Ю.В. Ушкаренко // 

Соціально-економічний 

розвиток регіонів в контексті 

міжнародної інтеграції. – 

2015. – № 17 (6). – С. 142-145.                 

4. Ушкаренко Ю.В. Актуальні 

питання соціально-

економічної сутності 

сільськогосподарської 

кооперації / Ю.В. Ушкаренко 

// збірник наукових праць 
Міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Стратегія 

збалансованого використання 

економічного, технологічного 

та ресурсного потенціалу 

країни». (ПДАТУ, м. 

Кам’янець-Подільський 4-5 

червня 2015 р.). /  –  

Тернопіль: Крок, 2015. – С. 

310-312.                                                   
5. Ушкаренко Ю.В. Харчова 

промисловість як 

найважливіша ланка в 

забезпеченні продовольчої 

безпеки України / Ю.В. 

Ушкаренко // матеріали  VI 

Міжнародної науково-

science.net/down

loads.html 

(Scopus) 
2. Outsourcing in 

International 

Economic 

Relations / Y. 

Bilan, V. 

Nitsenko, I. 

Ushkarenko, A. 
Chmut, and O. 

Sharapa / 

Montenegrin 

Journal of 

Economics, Vol. 

13, No. 3, 

(2017), 175-185. 

http://www.mnje

.com/sites/mnje.c

om/files/175-

185__bilan_et_al

.pdf  (Web of 

Science) 

3. Sakovska O. 

Socio-economic 

institutions for 

development of 

cooperation / 

Sakovska O.,  

Shpykuliak O.,  

Ushkarenko I., 

Chmut A. // 

Financial and 
credit activity:  

problems of 

theory and 

practice . – 2018. 

–  Vol 4.№ 27. – 

Р. 513-521. 

(Публікація в 



практичної конференції  

«Розвиток агропромислового 

виробництва і сільських 

територій України: проблеми 

і рішення». (м. Одеса, 18-19 

червня 2015 р.). – Одеський 

державний аграрний 

університет, 2015. – С. 185-

188.                                              

6. Ушкаренко Ю.В. Досвід 
функціонування виробничої 

кооперації в сільському 

господарстві зарубіжних 

країн / Ю.В. Ушкаренко // 

Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2016. – 

Вип. №11. – С. 421-426. 

(електронне фахове видання)                   

7. Ушкаренко Ю.В. Сучасний 

стан і розвиток системи 

сільськогосподарської 

кооперації Німеччини в 
контексті процесів інтеграції 

ЄС і глобалізації / Ю.В. 

Ушкаренко, О.Д. Осадчий  // 

Економіка та суспільство.  – 

2016. – № 5.– С. 43-51.  

(електронне фахове видання)                                                     

8. Ушкаренко Ю.В. 

Формування перспективної 

моделі кооперативного 

сектору України в умовах 

євроінтеграції / Ю.В. 
Ушкаренко, А.В. Чмут, О.Д. 

Осадчий  // матеріали 

Всеукраїнської  науково-

практичної конференції 

«Трансформаційні та 

інноваційні процеси в 

аграрній сфері економіки 

Scopus). 

 

П.2. 

1. Ушкаре

нко Ю.В., 

Зеленський 

М.М. 

Синергетичний 

ефект 

кооперативної 
системи 

взаємодії / Ю.В. 

Ушкаренко, 

М.М. 

Зеленський // 

Науковий 

вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Серія 

«Економічні 
науки». – 2017. 

– Вип. 27. Ч. 1. 

– С. 19-21.  

2. Ушкаренко 

Ю.В. 

Особливості 

формування 

економічного 

потенціалу 

підприємств у 

сучасних 
умовах / Ю.В. 

Ушкаренко // 

Вісник аграрної 

науки 

причорномор’я. 

– 2017. – Вип. 

1(93). – С. 38-



України»  (м. Миколаїв, 27-28 

жовтня 2016). – С. 112-115.                                           

9. Ушкаренко, Ю.В. 

Економічна природа та 

соціальна місія 

сільськогосподарської 

кооперації: теоретичний 

аспект    / Ю.В. Ушкаренко // 

Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2016. – 
Вип. №10. – С. 529-534.                         

10.Ушкаренко Ю.В. Оцінка 

економічної ефективності 

діяльності підприємств 

харчової промисловості  / 

Ю.В. Ушкаренко, М.О. 

Шульга //  Збірник наукових 

праць Економічний простір: 

зб. наук. праць ПДАБА. – м. 

Дніпро,  2016. –  №111. – С. 

196-207.  

11. Ушкаренко Ю.В. 
Систематизация показателей 

социальной эффективности 

развития пищевой 

промышленности   / Ю.В. 

Ушкаренко // Украина – 

Болгария – европейский союз: 

современное состояние и 

перспективы: матер.  

междунар. науч.-прак. конф.  

– Херсон – Варна: Херсон, 

2016. – С. 184-188.                                                 
12. Ушкаренко Ю.В. 

Теоретичне обґрунтування 

розвитку кооперації в 

аграрній сфері  / Ю.В. 

Ушкаренко // “Покританівські 

читання” Актуальні проблеми 

розвитку економічної теорії в 

46.  

ISSN 2313-092Х 

3.  Ушкаренко 

Ю.В. Сучасний 

стан і розвиток 

системи  

сільськогоспода

рської 

кооперації 

Німеччини  
в контексті 

процесів 

інтеграції ЄС і 

глобалізації / 

Ю.В. 

Ушкаренко, 

О.Д. Осадчий // 

Економіка та 

суспільство. – 

2016. – Вип. 

№5. – С.83-87. 

 Режим 
доступу: 

http://economyan

dsociety.in.ua 

ISSN (Online) 

 2524-

0072 

4. Ушкаренко 

Ю.В. 

Особливості 

формування 

кооперативного 
сектору на 

основі 

системного 

підходу/  Ю.В. 

Ушкаренко // 

Науковий 

економічний 

http://economyandsociety.in.ua/
http://economyandsociety.in.ua/


умовах глобалізації: матер. 

XII Всеукр. наук.-прак. конф. 
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промисловості: 

монографія  / 
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роботою: 2015 

р. Шульга М.О. 

отримала 
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роботами: 

- магістерські – 1. 

Публікації: 

1. Чмут А.В. Впровадження 

системи управління 
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14 грудня 2016. 

П1. 

International 

Economic 

Relations / Y. 

Bilan, V. 

Nitsenko, 
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розвитку взаємовідносин 
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розвитку аграрного сектору 
економіки: проблеми, 

пріоритети, перспективи», 

Дніпро: ДДАЕУ 2016.  - С. 

217-218. 

3. Чмут А.В. Формування 
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інших 

стейкхолдерів в 
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науково-практичної 

конференції  «Перспективи 

розвитку регіонів: 

інноваційна діяльність і 

управління проектами». (м. 

Львів, 24-25 квітня 2015 р.)/ 

менеджменту та 

бізнес-освіти 

(УАРМБО) 

Свідоцтво № 

477 від 

15.02.2019 

П18. Угода про 

співробітництво 

та організацію 

взаємовідносин 
від 26 червня 

2017 року з ПП 

«Фірма Авто-

граф» 

 



ГО  “Львівська економічна 

фундація”.  У 2-х частинах. – 

Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. –  С. 

71-73. 

9. Впровадження 

організаційно-економічного 

механізму управління 

інноваційним розвитком 

сільськогосподарського 

підприємства// Матеріали 
всеукраїнської науково-

практичної інтернет-

конференції «Актуальні 

питання економічного 

розвитку в сучасних умовах» 

22 квітня 2016 року Херсон – 

2016. – С.192-194. 

10. Соловйов А.І. 

Прогностичне забезпечення 

моделювання та 

прогнозування показників 

ефективності управління 
аграрним виробництвом // 

Проблеми і тенденції 

розвитку сучасної економіки в 

умовах інтеграційних 

процесів: теоретичні і 

практичні аспекти: матеріали 

ІІ міжнарод.наук.-практ. 

Конф., Херсон, 2-3 листопада 

2017 р. / Упоряд. 

К.Мельникова. – Херсон, вид-

во ПП Вишемирський В.С.., 
2017. – С. 161-163. 

 

Корольова 

Ірина Іванівна 

доцент   Херсонський 

державний 

інститут ім. 

Н. Крупської,  

1987 р. 

Кандидат педагогічних 

наук ДК № 009619 

25.05.2012 р. 13.00.07 – 

теорія і методика 

виховання, 

Психологія 

 
Основні публікації за 

напрямом 

Загальна кількість за 3 роки: 

15  

1.  

Херсонський 

державний 

університет, Центр 

післядипломної 

освіти,  

Пп. 

2,3,8,9,10,17 

2) наявність 

наукових 

публікацій у 



Спеціальність:заг

альнотех. 

дисципліни 

Кваліфікація: 

викладач-майстер 

виробничого 

навчання 

Диплом ЛВ 

№425726 

тема дисертації: 

«Естетичне виховання 

студентів вищих 

педагогічних навчальних 

закладів у процесі 

культуротворчої 

діяльності» 

Корольова І.І. Роль 

професійної рефлексії у 

фаховому становленні 

особистості майбутнього 

менеджера освітньої галузі / 

І.І. Корольова // Вища школа. 

Випуск №5-6 (155).– К.: 

«Знання», 2017. – С. 69-77. 

5.Корольова І.І. Педагогічні 

умови формування 
професійної компетентності 

менеджерів освітньої галузі як 

професійних керівників / І.І. 

Корольова // Педагогічний 

альманах : збірник наукових 

праць / редкол. В. В. 

Кузьменко (голова) та ін. – 

Херсон : КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти», 

2017. – Випуск 36. – С. 194-

199. 

6.Корольова І.І. Професійна 
підготовка майбутніх 

менеджерів освітньої галузі: 

особистісно-діяльнісний 

підхід / І.І. Корольова // 

Педагогічні науки: зб. наук. 

праць  – Херсон, 2017. – Вип. 

78. т.1 – С. 137-142. 

http://www.ps.stateuniversity.ks

.ua/file/issue_78/part_1/23.pdf. 

Участь у конференціях і 

семінарах 
Загальна кількість за 3 роки: 8 

1. 10-11 листопада 2016 р.); 

ІІ Всеукраїнські педагогічні 

читання «Ян Амос 

Коменський –великий педагог 

минулого (до 425-річчя від 

дня народження)» (24 

15.11.2017 –  

15.05.2018 р. 

Наказ №663 - К від 

05.12.2017 

Тема: «Інженерія 

програмного 

забезпечення». 

 

наукових 

виданнях, 

включених до 

переліку 

наукових 

фахових видань 

України, та/або 

авторських 

свідоцтв, та/або 

патентів 
загальною 

кількістю п’ять 

досягнень; 

1. Корольов

а І.І. До 

питання 

професійної 

підготовки 

менеджерів 

освітньої галузі 

як професійних 

керівників / І.І. 
Корольова // 

Педагогічний 

альманах : 

збірник 

наукових праць 

/ редкол. В. В. 

Кузьменко 

(голова) та ін. – 

Херсон : КВНЗ 

«Херсонська 

академія 
неперервної 

освіти», 2016. – 

Випуск 30. – С. 

250-254. 

2. Корольов

а І.І. Системний  

підхід у 

http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_78/part_1/23.pdf
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_78/part_1/23.pdf


березня, 2017 року, 

м. Херсон) 

2.Всеукраїнська з 

міжнародною участю 

науково-практична 

конференція  «Підготовка 

сучасного педагога 

дошкільної та початкової 

освіти в умовах розбудови 

Нової Української школи»   
(19-20 квітня 2018 р., 

м. Херсон) 

Науково-дослідна робота: 

1. Участь у виконанні 

держбюджетної науково-

дослідної теми: «Сучасні 

технології підготовки 

майбутніх менеджерів 

освітньої сфери в контексті 

єдиного європейського 

простору» (номер державної 

реєстрації 0115U001127, 
початок у січні 2015 р.-

грудень 2017 р.). 

Посібники:  

1. Естетичне 

виховання студентської 

молоді у процесі 

культуротворчої діяльності 

(навчально-методичний 

посібник), Херсон : Айлант. – 

2011,– 68 с. 

Посібник з грифом МОН 

України: 

1. Моніторинг результатів 

освітньо-наукового процесу у 

вищих навчальних закладах / 

Херсон: ХДУ, 2013.-112 с. 

(Лист МОН України №1/11 -

18276 від 27.11.13.) 

підготовці 

майбутніх 

менеджерів 

освітньої галузі 

/ І.І. Корольова 

// Педагогічний 

альманах : 

збірник 

наукових праць 

/ редкол. В. В. 
Кузьменко 

(голова) та ін. – 

Херсон: КВНЗ 

«Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти», 2016. – 

Випуск 31. – С.  

232-237. 

3. Корольов

а І.І. Проблема 

формування 
духовних 

потреб у 

майбутніх 

менеджерів 

освітньої галузі 

у спадщині В. 

Сухомлинськог

о / І.І. 

Корольова // // 

Педагогічний 

альманах : 
збірник 

наукових праць 

/ редкол. В. В. 

Кузьменко 

(голова) та ін. – 

Херсон : КВНЗ 

«Херсонська 



Свідоцтва про реєстрацію 

авторського права: 
1.Навчально-методичний 

посібник «Моніторинг 

результатів освітньо-

наукового процесу у ВНЗ» 

№54631, 06.05.2014 

Член редколегії  наукової 

збірки «Педагогічні науки» 

(прокол вченої ради ХДУ № 2 
від 26.10.2015 р.) 

 

Керівництво студентськими 

випускними роботами (2019-

2020 рр.): 

магістратура – 3  

бакалавріат-3 

 

академія 

неперервної 

освіти», 2016. – 

Випуск 27. – С.  

246-250. 

4. Корольов

а І.І. Проблема 

формування 

духовних 

потреб у 
майбутніх 

менеджерів 

освітньої галузі 

у спадщині В. 

Сухомлинськог

о / І.І. 

Корольова // // 

Педагогічний 

альманах : 

збірник 

наукових праць 

/ редкол. В. В. 
Кузьменко 

(голова) та ін. – 

Херсон : КВНЗ 

«Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти», 2016. – 

Випуск 27. – С.  

246-250. 

5. Корольов

а І.І. 
Педагогічні 

умови 

формування 

професійної 

компетентності 

менеджерів 

освітньої галузі 



як професійних 

керівників / І.І. 

Корольова // 

Педагогічний 

альманах : 

збірник 

наукових праць 

/ редкол. В. В. 

Кузьменко 

(голова) та ін. – 
Херсон : КВНЗ 

«Херсонська 

академія 

неперервної 

освіти», 2017. – 

Випуск 36. – С. 

194-199. 

6. Корольов

а І.І. 

Професійна 

підготовка 

майбутніх 
менеджерів 

освітньої галузі: 

особистісно-

діяльнісний 

підхід / І.І. 

Корольова // 

Педагогічні 

науки: зб. наук. 

праць  – 

Херсон, 2017. – 

Вип. 78. т.1 – С. 
137-142. 

http://www.ps.st

ateuniversity.ks.

ua/file/issue_78/

part_1/23.pdf. 

7. Король

ова І.І. Роль 

http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_78/part_1/23.pdf
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_78/part_1/23.pdf
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_78/part_1/23.pdf
http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_78/part_1/23.pdf


професійної 

рефлексії у 

фаховому 

становленні 

особистості 

майбутнього 

менеджера 

освітньої галузі 

/ І.І. Корольова 

// Вища школа. 
Випуск №5-6 

(155).– К.: 

«Знання», 2017. 

– С. 69-77. 

 

3) наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника або 

монографії; 

Посібник з 

грифом МОН 

України: 

1. Моніторинг 

результатів 

освітньо-

наукового 

процесу у 

вищих 

навчальних 

закладах / 

Херсон: ХДУ, 
2013.-112 с. 

(Лист МОН 

України №1/11 

-18276 від 

27.11.13.) 

 

8) виконання 



функцій 

наукового 

керівника або 

відповідальног

о виконавця 

наукової теми 
(проекту), або 

головного 

редактора/члена 

редакційної 

колегії 
наукового 

видання, 

включеного до 

переліку 

наукових 

фахових 

видань 
України, або 

іноземного 

рецензованого 

наукового 
видання 

Член 

редколегії  
наукової збірки 

«Педагогічні 

науки» (прокол 

вченої ради 

ХДУ № 2 від 

26.10.2015 р.) 

 

9) керівництво 

школярем, 

який зайняв 

призове місце 

III-IV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських 

олімпіад з 



базових 

навчальних 

предметів, II-

III етапу 

Всеукраїнських 

конкурсів-

захистів 

науково-

дослідницьких 

робіт учнів - 
членів 

Національного 

центру “Мала 

академія наук 

України”; 

участь у журі 

олімпіад чи 

конкурсів 

“Мала академія 

наук України” 

 

Член журі:      І 
етапу 

Всеукраїнськог

о наукового 

конкурсу “Мала 

академія наук 

України” (наказ 

№ 837-д від 

07.12.2017);  

ІІ етапу 

Всеукраїнськог

о наукового 
конкурсу “Мала 

академія наук 

України” (наказ 

№ 43-а від 

09.02.2018);  

 

10) 



організаційна 

робота у 

закладах освіти 

на посадах 

керівника 

(заступника 

керівника) 

закладу 

освіти/інститут

у/факультету/ві
дділення 

(наукової 

установи)/ 

філії/кафедри 

або іншого 

відповідального 

за підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

підрозділу/відді

лу (наукової 

установи)/навча
льно-

методичного 

управління 

(відділу)/лабора

торії/іншого 

навчально-

наукового 

(інноваційного) 

структурного 

підрозділу/вчен

ого секретаря 
закладу освіти 

(факультету, 

інституту)/відпо

відального 

секретаря 

приймальної 

комісії та його 



заступника; 

Завідувач 

кафедри ( наказ 

від 08.12.2015 

№ 602-К). 

 

17) досвід 

практичної 
роботи за 

спеціальністю 

не менше 

п’яти років; 

 

Синякова 

Катерина 

Миколаївна 

доцент 

кафедри 

Херсонський 

державний 

університет, 

2007, 

Економічна 

теорія, 

Економіст 

(диплом 

ХЕ№31605153 

від 19.06.2007р.), 
 

 

Кандидат економічних 

наук зі спеціальності 

08.00.04 економіка та 

управління 

підприємствами (за 

видами економічної 

діяльності)  

(диплом ДК № 022139 

від 26.06.2014 р.). 

Кандидатська 
дисертація: 

«Забезпечення 

ефективної професійно-

кваліфікаційної 

структури персоналу 

туристичного 

підприємства», 

 2014 р. 

 

Макроекономіка Керівництво дипломними 

роботами (8 особи); 

Бакалаврських – 4 

Магістерських -4 

- учасник проблемної групи 

«Актуальні проблеми 

функціонування підприємств 

в Україні та управління ними» 

науково-дослідної лабораторії 

«Перспективи економічного 
розвитку Таврійського 

регіону»; 

Навчально-методичні 

посібники, підручники: 

1. Тюхтенко Н. А., Синякова 

К. М. Макроекономіка. – 

2016. 

2. Синякова К.М. Сучасні 

підходи hr-менеджменту в 

процесі управління 

стратегічними змінами на 
вітчизняному підприємстві// 

Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Економічні науки». – 

Вип.26-1., 2017р. – С.181-185. 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет, з 

01.03.2018 року по 

01.04.2018 року. 

 Наукове 

стажування на 

тему: «Шляхи 

активізації 
пізнавальної 

активності 

студентів у 

вивченні дисциплін 

«Менеджмент 

персоналу», 

«Стратегічне 

управління»» 

Наказ ректора 

Херсонського 

державного 
університету № 79-

к від 19.02.2018 р. 

 

П1. 

Shashkova, N., 

 Soloviov, A., 

Syniakova, K. 

Integrated 

information and 

communication 

system as a basis 

for strategic 

partnership in 
agribusiness // 

CEUR 

Workshop 

ProceedingsVolu

me 2104, 2018, 

Pages 263-277 

(Scopus) 

П3. 

1.Синякова 

К.М.. 

Макроекономік
а : навч. посіб. 

для студ. вищ. 

навч.закладів / 

К. М. Синякова, 

Н. А. Тюхтенко. 

– Херсон : Вид-

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444130&amp;eid=2-s2.0-85048369027
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202441312&amp;eid=2-s2.0-85048369027
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444052&amp;eid=2-s2.0-85048369027
https://www.scopus.com/sourceid/21100218356?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100218356?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100218356?origin=recordpage


Монографії, розділи у 

монографіях: 

1. Управління операційними 

бізнес-процесами на 

підприємствах сфери послуг 

та промисловості: колективна 

монографія / за заг.ред. Н.І. 

Шашкової, Н.А.Тюхтенко. 

Херсон: ТОВ «ВКФ «СТАР» 

ЛТД». – С.47-97; С.103-132.  
2. Синякова К.М., Тюхтенко 

Н.А. Чинники забезпечення 

стратегічної орієнтованості 

кадрової політики 

підприємства в сучасних 

вимогах / Економіка 

південного регіону: проблеми, 

стратегії, моніторинг: кол. 

моногр. / за заг. ред. 

Ушкаренко Ю.В. – Херсон, 

вид-во ПП Вишемирський 

В.С., 2017. – С. 125-137. – 
0,71д.а. 

3. Синякова К.М., Задирака 

О.О. Імплементація 

інструментів стратегічного 

аналізу в дослідженні 

маркетингового середовища 
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