
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 26 червня 2021 року (протокол № 17) 

 

Про надання науковим виданням  

грифа затвердження вченої ради  

Херсонського державного університету 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Омельчука С.А. щодо 

надання науковим виданням грифа затвердження вченої ради Херсонського 

державного університету, 

Вчена рада вирішила: 

Надати гриф затвердження вченої ради Херсонського державного 

університету: 

- науковому журналу «Інсайт: психологічні виміри суспільства» / 

«Insight: the psychological dimensions of society», випуск 5, 2021 (головний 

редактор: д.психол.н., проф. Попович І.С.); 

- збірнику наукових праць «Науковий вісник ХДУ. Серія: Економічні 

науки», випуск 42, 2021 (головний редактор: д.е.н., доц. Шашкова Н.І.). 

- збірнику наукових праць «Педагогічні науки», випуск 95, 2021 

(головний редактор: к.пед.н., проф. Пермінова Л.А.). 

- збірнику наукових праць «Південний архів (філологічні науки)», 

випуск 86, 2021 (головний редактор: д.філол.н., проф. Ільїнська Н.І.). 

- збірнику наукових праць «Information  Technologies in Education», 

випуск 47, 2021 (головний редактор: д.пед.н., проф. Співаковський О.В.). 

- збірнику наукових праць «Природничий альманах (біологічні науки)», 

випуск 30, 2021 (головний редактор: д.б.н., проф. Зав’ялов В.П.). 

- збірнику наукових праць «Науковий вісник ХДУ. Серія 

«Германістика та міжкультурна комунікація», випуск 1, 2021 (головний 

редактор: д.філ.н., проф. Ребрій О.В.). 

- збірнику наукових праць «Науковий вісник ХДУ. Серія: Географічні 

науки», випуск 14, 2021 (головний редактор: д.геогр.н., проф. 

Мальчикова Д.С.). 

- науковому довіднику «Ендемічні рослини Миколаївської області» 

(автори: Мойсієнко І.І., Ширяєва Д.В., Винокуров Д.С., Скобель Н.О., 

ДеркачО.М., Клименко В.М., Захарова М.Я., Коломієць Г.В., Драбинюк Г.В., 

Мельник Р.П., Кириленко В.В.). 

- матеріалам V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми історії та 

археології: регіональний та глобальний вимір», 20 травня 2021 р., м. Херсон 

(відповідальний редактор: Кузовова Н.М., кандидатка історичних наук, 

доцентка, завідувачка кафедри історії, археології та методики викладання 

Херсонського державного університету). 

- матеріалам ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Роль інтеграційних процесів у формуванні національних правових систем», 



28 травня 2021 року, м. Херсон (голова редакційної колегії Риженко І.М., 

кандидатка юридичних наук, доцентка, в.о. завідувачки кафедри публічного 

та міжнародного права і правоохоронної діяльності факультету бізнесу і 

права Херсонського державного університету). 

- матеріалам VI Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Реформування правової системи України під впливом 

євроінтеграційних процесів», 31 березня 2021 року, м. Херсон 

(відповідальний редактор Стратонов В.М., доктор юридичних наук, 

професор, професор кафедри галузевого права факультету бізнесу і права 

Херсонського державного університету). 

- електронному виданню «Науково-допоміжний анотований 

бібліографічний покажчик дисертацій ХДУ (1982-2020)» (упорядники: 

Арустамова Н. А., Блінова О .М., Рудченко С.А.). 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


