
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 25 червня 2020 року 

 

Про надання науковим виданням грифа 

затвердження вченої ради Херсонського  

державного університету  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

Омельчука С.А. про надання науковим виданням грифа затвердження вченої 

ради Херсонського державного університету,  

Вчена рада вирішила: 

Надати гриф затвердження вченої ради Херсонського державного 

університету: 

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

науки» (випуск 38, 2020 рік) (Головний редактор: д.е.н., доц. Шашкова Н.І.); 

- науковому журналу «Інсайт: психологічні виміри суспільства» / 

«Insight: the psychological dimensions of society» (випуск 3, 2020 рік). 

(Головний редактор: д.псих.н., проф. Попович І.С.); 

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

(випуск 81, 2020 рік). (Головний редактор: д.філ.н., проф. Ільїнська Н.І.); 

- збірнику наукових праць «Науковий вісник ХДУ. Серія 

«Германістика та міжкультурна комунікація» (випуск 1, 2020 рік) (Головний 

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

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

науки» (випуск 12, 2020 рік) (Головний редактор: д.геогр.н., проф. 

Пилипенко І.О.); 

- журналу «Чорноморський ботанічний журнал» (випуск 2, 2020 рік) 

(Головний редактор: д.б.н., проф. Ходосовцев О.Є.); 

- збірнику наукових праць «Information  Technologies in Education» 

(випуск 43, 2020 рік) (Головний редактор: д.пед.н., проф. 

Співаковський О.В.); 

- збірнику наукових праць «Природничий альманах (біологічні 

науки)» (випуск 28, 2020 рік). (Головний редактор: д.б.н., проф. 

Зав’ялов В.П.); 

- електронному збірнику «Реформування правової системи України 

під впливом євроінтеграційних процесів»: матеріали V Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції  (20 березня 2020 р.) 

(Відповідальний редактор: к.ю.н., доц. Петренко Н.О. Рецензенти: Куркова 

К.М. – к.ю.н., ст. досл., завідувачка відділу науково-правових експертиз та 

законопроектних робіт Науково-дослідного інституту публічного права. 

Соболь Є.Ю. – д.ю.н., проф., завідувач кафедри державно-правових 

дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. Володимира Винниченка); 



- електронному збірнику «Регіональна історія України: Матеріали ІV 

Усеукраїнської конференції молодих вчених, аспірантів та  студентів» 

(21 травня 2020 р.). (Відповідальний редактор: к.і.н., доц. Кузовова Н.М. 

Рецензенти: Куликова Л.Б. – д.пед.н., к.і.н., проф., перший проректор 

Херсонської державної морської академії. Татарченко О.Б. – к.і.н., доцент 

кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського 

національного технічного університету); 

- електронному збірнику «Сучасний мадіапростір: історія, проблеми, 

перспективи»: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції  (19 червня 2020 р.). (Головний редактор: к.філол., доц. 

Рембецька О.В. Рецензенти: Іванова О.А. – доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, декан факультету журналістики, реклами та 

видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. Любченко Ю.В. - кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент, завідувачка кафедри журналістики Запорізького національного 

університету). 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  
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