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Шановні колеги! 
Вітаємо Вас на Всеукраїнському науковому форумі  

(із міжнародною участю) «Херсонський державний 
університет у контексті вітчизняної та 

європейської вищої освіти»! Зичимо плідної наукової 
діяльності, цікавого спілкування,  

натхнення й творчості! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент роботи конференції 
Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповідь на платформі – до 10 хв. 
Виступ під час обговорення – до 5 хв. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ ФОРУМУ 
 

Час 
проведення Назва заходу Місце 

проведення 
15 листопада 2017 року 

Протягом дня Заїзд та поселення учасників Форуму студмістечко 
ХДУ 

16 листопада 2017 року 
Реєстрування учасників Форуму 9.00–10.00 
Презентування міні-експозицій «Наукові досягнення 
ХДУ» 

хол головного 
корпусу   

10.00–10.20 Відкриття Форуму 
10.20–13.00 Пленарне засідання Форуму 

конференц-зала 
(ауд. 256) 

13.00–14.00 Обідня перерва кафе-піцерія 
«Універ» 

14.00–14.30 Відвідування музею історії ХДУ музей історії 
ХДУ 

Робота платформ Форуму  
Актуальні питання медіаосвіти в Україні та світі ауд. 580 (корп. 2) 

Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в 
аспекті реформування освітньої галузі 

ауд. 217 
(головн. корп.) 

Відновлення та корекція психосоматичного здоров’я 
людини: оздоровчо-лікувальні можливості регіону 

ауд. 725 
(головн. корп.) 

Генезис національного законодавства у світлі 
євроінтеграції 

ауд. 304 
(головн. корп.) 

Заповідна справа і сталий розвиток регіонів ауд.721 
(головн. корп.) 

Мистецька освіта в контексті культурного розвитку 
суспільства 

ауд. 266 
(головн. корп.) 

Інформаційні технології, математична та фізична освіта 
на Херсонщині: історія, сьогодення та перспективи 
розвитку 

ауд. 507 
(головн. корп.) 

Олімпійська освіта в системі освітнього процесу 
факультетів фізичного виховання та спорту ВНЗ 

ауд. 322 
(головн. корп.) 

Освітній менеджмент у Херсонському державному 
університеті: теорія, історія, практика 

ауд. 314 
(головн. корп.) 

Теоретичні, методологічні та практичні аспекти 
конкурентоспроможного розвитку підприємств регіону  

ауд. 319 
(головн. корп.) 

Психолого-історико-соціальні дослідження: перспективи 
та виклики 

ауд. 414 (корп. 5) 

Стратегії вдосконалення підготовки кадрів для 
природничої освіти та системи корекційно-
реабілітаційної допомоги 

ауд. 623 
(головн. корп.) 

Сучасні технології в підготовці педагогів, майстрів та 
фахівців готельно-ресторанної справи 

ауд. 116 (корп. 3) 

Філологічні науки й лінгводидактика: ідеї, постаті, 
контакти 

ауд. 460 (корп. 2) 

14.30–17.00 

Формування науково-практичних засад ефективного 
розвитку та управління економічною діяльністю підпри-
ємств в умовах зміцнення зовнішньоекономічних зв`язків 

ауд. 305-в 
(головн. корп.) 

18.00–19.00 Вечеря   
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ 
 

 
Голова програмного комітету: 

Тюхтенко Наталія Анатоліївна  – кандидат економічних наук, професор 
Заступник голови програмного комітету: 

Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, професор 
 
 
Члени програмного комітету: 

Галунько Віра Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент 
Глущенко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Гоштанар Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Ільїнська Ніна Іллівна, доктор філологічних наук, професор 
Казанчан Андрій Аркадійович, кандидат юридичних наук, доцент 
Кедровський Борис Григорович, кандидат технічних наук, професор 
Корольова Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Кузнецов Сергій Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент 
Кузьмич Валерій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Лаврикова Оксана Валентинівна, кандидат біологічних наук, професор 
Левченко Микола Григорович, кандидат педагогічних наук, професор 
Олексенко Володимир Павлович, доктор філологічних наук, професор 
Пилипенко Ігор Олегович, доктор географічних наук, доцент 
Петухова Любов Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор 
Поліщук Ірина Євгенівна, кандидат філософських наук, доцент 
Соловйов Андрій Ігорович, кандидат економічних наук, доцент 
Чабан Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Чепок Володимир Іванович, кандидат педагогічних наук, професор 
Шапошникова Ірина Василівна, доктор соціологічних наук, професор 
 
 

Члени організаційного комітету: Арустамова Н. А., Береза Ю. О., 
Блах В. С., Богомолова М. Ю., Лавриненко Л. П., Компаній О. В., 
Кузнецова М. В., Могулян Г. О., Самсакова І. В., Селуянова М. В., 
Череватова Ю.В. 
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ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 
 

10.00 – 10.20                                                                     конференц-зала (ауд. 256) 
 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА 
 

Співаковський Олександр Володимирович, 
перший заступник голови комітету з питань науки і освіти  

Верховної Ради України, доктор педагогічних наук, професор,  
заслужений працівник освіти України,  

член-кореспондент НАПН України 
Стріха Максим Віталійович, 

заступник Міністра освіти і науки України, доктор фізико-математичних 
наук, професор, віце-президент Академії наук вищої школи України,  

віце-президент Асоціації українських письменників  
Саух Петро Юрійович,  

академік-секретар відділення вищої освіти Національної академії педагогічних 
наук України, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, 

професор, заслужений працівник освіти України 
Тюхтенко Наталія Анатоліївна, 

голова програмного комітету Форуму, проректор з навчальної  
та науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, професор,  

заслужений працівник освіти України  
 
 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ФОРУМУ 
 

10.20-13.00                                                                       конференц-зала (ауд. 256) 
 

Доповіді 
 
Університетська освіта: між історичною 
місією і реальною перспективою  
Саух Петро Юрійович, академік-секретар відділення вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук України, член-кореспондент НАПН України, 
доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти 
України 

 
Ключові виклики реформування 
вітчизняної вищої освіти  
Левківський Казимир Михайлович, заступник директора Інституту модернізації 

змісту освіти, кандидат історичних наук, професор  
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Сучасний освітній процес в університеті 
як основа формування конкурентноздатного 
фахівця ХХІ століття 
Тюхтенко Наталія Анатоліївна, проректор із навчальної та науково-

педагогічної роботи Херсонського державного університету, кандидат 
економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, 
академік Академії економічних наук України 

 
Досвід міжнародної мобільності студентів 
як результат трансформації взаємодії ВНЗ- 
партнерів в освітньому середовищі (на прикладі 
співпраці Поморської Академії (м. Слупськ, Польща) і 
Херсонського державного університету (Україна) 
Осадовський Збігнев, ректор Поморської Академії в м. Слупськ (Польща), 

доктор біологічних наук, професор 
 
Directions of Kutaisi University activity  in international work 
Lela Kelbakiani, Professor, Rector of Kutaisi University (Georgia) 
 
Достижения, проблемы и перспективы  
сотрудничества в рамках евроинтеграционных процессов 
Дубешко Наталія Григорівна, завідувач кафедри дошкільної освіти і технологій 

закладу освіти Барановицького державного університету (м.Барановичи, 
Білорусь) 

 
Імплементація програми «Подвійні дипломи» -  
майбутнє українських студентів (на прикладі 
співпраці ХДУ та Поморської Академії в Слупську (Польща) 
Співаковська Євгенія Олександрівна, викладач Інституту педагогіки ПА в 

Слупську (Польща), доктор педагогічних наук, доцент 
 
Фребельпедагогіка як інноваційна освітня  
технологія підготовки фахівців європейського рівня 
Петухова Любов Євгеніївна, декан факультету дошкільної та початкової освіти 

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України 

Анісімова Олена Едуардівна, доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук 

 
Розвиток медико-біологічного напряму в  
Херсонському державному університеті  
Ромаскевич Юрій Олексійович, головний лікар Херсонського обласного центру 

громадського здоров`я, доктор медичних наук, професор 
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Ключова роль Херсонського державного університету  
в об`єднанні зусиль і впровадженні Європейських  
природоохоронних директив на Херсонщині (погляд зі сторони)   
Гавриленко Віктор Семенович, старший науковий співробітник біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна, кандидат 
біологічних наук 

 
Лідерство як стратегія формування сучасного  
університетського викладача  
Бондарева Олена Євгенівна, проректор із науково-методичної соціально-

гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор філологічних наук, професор 

 
Актуальні питання медіаосвіти в Україні 
Різун Володимир Володимирович, директор Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних 
наук, професор, голова науково-методичної комісії з журналістики та 
інформації, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук 
вищої школи України 

 
Освітні проекти Академії української преси 
Іванов Валерій Феліксович, завідувач кафедри реклами та зв`язків з 

громадськістю Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор філологічних наук, професор, президент Академії 
української преси, член Комісії з журналістської етики 

 
Розвиток національної системи післядипломної педагогічної освіти 
в умовах інтеграції в європейський освітній простір 
Зубко Анатолій Миколайович, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради, доктор філософії, професор, 
заслужений працівник освіти України 

 
Реальні права дітей з особливими освітніми потребами на якісну освіту 
Синьов Віктор Миколайович, декан факультету корекційної педагогіки та 

психології Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор 

 
Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів  
в умовах реформування освітньої галузі в Україні 
Шеремет Марія Купріянівна, завідувач кафедри логопедії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних 
наук, професор, заслужений працівник освіти України, почесний академік 
НАПН України 
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Соціальні технології формування  
професійної активності в умовах  
вищого навчального закладу  
Шапошникова Ірина Василівна, декан факультету психології, історії та 

соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних 
наук, професор 

 
Причини трансформації структури  
економіки в епоху інформаціоналізму 
Савіна Галина Григорівна, проректор з наукової роботи Херсонського 

національного технічного університету, доктор економічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України 

 
Перспективи розвитку психодіагностики в Україні 
Бурлачук Леонід Фокович, завідувач кафедри психодіагностики та клінічної 

психології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

 
Роль фізмату ХДУ в підготовці вчителів фізики області 
Кияновський Артем Олександрович, директор КЗ «Навчально-виховний 

комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, 
кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України 

 
Науковий простір Херсонського державного 
університету: спадкоємність традицій –  
сучасна парадигма – бачення майбутнього 
Омельчук Сергій Аркадійович, проректор з наукової роботи Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член Української академії акмеології 
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РОБОТА ПЛАТФОРМ ФОРУМУ 
  

Платформа 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДІАОСВІТИ  

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ» 
 

14.30-17.00                                                                                       ауд. 580 (корп. 2) 
 
Модератори: 
Різун Володимир Володимирович, директор Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних 
наук, професор, голова науково-методичної комісії з журналістики та 
інформації, заслужений працівник освіти України, академік Академії наук 
вищої школи України 

Іванов Валерій Феліксович, завідувач кафедри реклами та зв`язків із 
громадськістю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор філологічних наук, професор, президент Академії української преси, 
член Комісії з журналістської етики 
Секретар: 
Рембецька Ольга Віталіївна, завідувач кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 
ВИСТУПИ 

 

Комунікативні стратегії привернення уваги в публічному виступі 
Бронікова Світлана Анатоліївна, завідувач кафедри мовної підготовки і 

комунікації в публічному управлінні Національної академії державного 
управління при Президентові України, доктор наук із державного 
управління, професор 

 

Інноваційні методи та технології в процесі впровадження 
медіаграмотності: досвід і перспективи 
Іванова Тетяна Вікторівна, професор кафедри соціальних комунікацій 

Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор  

 

Акме-медіаосвіта журналістів в Україні: 
гармонійний аспект  
Антонов Валерій Миколайович, професор кафедри АПЕПС Національного 

технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат 
технічних наук, доцент 

 

Медіаосвітні технології в сучасній вищій школі  
Гаврилова Яна Леонідівна, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент 
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Шляхи формування продуктивної мотивації учасників медіаосвітнього 
процесу  
Загороднюк Василь Степанович, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 

Медіаосвіта у вищій школі: мета, функції, принципи 
Коваль Тетяна Леонтіївна, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 

Апробація курсів за вибором із медіакультури та медіаінформаційної  
грамотності в Херсонському державному університеті  
Орлова Наталя Василівна, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент 

 

Медіаосвіта в Україні: сучасний стан і перспективи 
Рембецька Ольга Віталіївна, завідувач кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 

Історія медіаосвітнього руху в Україні  
Цуркан Ігор Миколайович, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 

Медіаосвіта як засіб розвитку культури професійного мовлення педагогів у 
післядипломній освіті 
Марецька Людмила Петрівна, доцент кафедри теорії і методики викладання 

навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук 

 
Медіатекст як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх 
журналістів 
Божко Олена Петрівна, старший викладач кафедри журналістики  та 

інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту 
розвитку людини ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»” 

 
Мовна особистість політика в комунікативній ситуації ток-шоу: стратегії і 
тактики спілкування 
Завальська Любов Володимирівна, старший викладач кафедри прикладної 

лінгвістики Національного університету «Одеська юридична академія», 
кандидат філологічних наук 

 
Фатичність в інавгураційній промові як жанрі політичного дискурсу  
Стрій Людмила Іванівна, доцент кафедри прикладної лінгвістики Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова, кандидат філологічних наук 
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Активізація міжнародної співпраці у сфері розбудови медіаінформаційної 
грамотності студентів ХДУ  
Юріна Юлія Миколаївна, старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук 
 
Сугестія в рекламних слоганах: проблема перекладу 
Добровольська Діана Михайлівна, здобувач кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 
 
Активізація мотиваційно-вольової сфери студентів у процесі вивчення 
іноземних мов у режимі онлайн-навчання 
Плетена Олена Олексіївна, викладач англійської мови Морського коледжу 

Херсонської державної морської академії, аспірант 
загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури імені 
проф. О. Мішукова Херсонського державного університету 

 
Полікодовість рекламного дискурсу: графодеривація в рекламних 
слоганах 
Костенко Марія Андріївна, аспірант кафедри прикладної лінгвістики Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова 
 
Формування субкультури студентів під впливом соціальних мереж 
Смутченко Ольга Сергіївна, аспірантка Херсонського державного університету 
 
Шляхи запровадження основ інформаційної безпеки в середній і старшій 
школі  
Юрченко Анастасія Юріївна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
 
Моделі та технології медіаосвіти в сучасних закладах освіти 
Акулова Дар`я Дмитрівна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
 
Ази медіаграмотності в початковій школі: проблеми і перспективи 
дисципліни 
Глазунов Олександр Андрійович, магістрант 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
 
Роль соціальних ресурсів у формуванні медіаграмотного покоління  
Ковтун Ганна Сергіївна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
 
Досвід розвитку медіаосвіти в зарубіжних країнах 
Осташевська Ганна Сергіївна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
 
Медіакультура як чинник інтеграції громадянського суспільства 
Перунова Анастасія Сергіївна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
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Медіаосвіта як засіб протистояння агресії  
Стрельник Олександра Олексіївна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
 
Медіаграмотність громадян як складник політичної культури 
українського суспільства  
Федічева Олена Володимирівна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
 
Роль медіаосвіти у вихованні патріотизму сучасної української молоді 
Фесенко Денис Віталійович, магістрант 2 року навчання спеціальності 

«Журналістика» Херсонського державного університету 
 
 
 

Платформа 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

В АСПЕКТІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ» 
 

14.30-17.00                                                                            ауд. 217 (головн. корп.) 
 
Модератори: 
Петухова Любов Євгеніївна, декан факультету дошкільної та початкової освіти 

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України 

Коваль Людмила Вікторівна, декан факультету психолого-педагогічної освіти 
та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, доктор 
педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України  

Секретар: 
Лось Оксана Миколаївна, доцент кафедри дошкільної освіти Херсонського 

державного університету, кандидат психологічних наук 
 

ВИСТУПИ 
 

Творчий потенціал співпраці факультетів де готують першого вчителя: 
погляд крізь роки  
Коваль Людмила Вікторівна, декан факультету психолого-педагогічної освіти 

та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету, доктор 
педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України 

 
Підготовка майбутніх учителів початкової школи: досвід співпраці ХДУ та 
університету К.Д. Ушинського 
Скворцова Світлана Олексіївна, завідувач кафедри математики та методики її 

навчання ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет ім. К.Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України 
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Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів до навчання 
української мови в початкових класах 
Нагрибельна Інна Анатоліївна, завідувач кафедри філології Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, доцент 
 
Перспективи і суперечності впровадження концепції «Нової української 
школи» 
Гриценко Ірина Валентинівна, доцент кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Готовність майбутніх учителів початкової школи до роботи з 
обдарованими учнями 
Саган Олена Валеріївна, завідувач кафедри природничо-математичних 

дисциплін та логопедії Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Актуальні проблеми дошкільної освіти в аспекті реформування освітньої 
галузі в наукових дослідженнях 
Цюпак Ірина Миколаївна, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової 

освіти Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук 
 
Інновації у змісті мовної початкової освіти 
Мельничук Юлія Юріївна, доцент кафедри філології Херсонського державного 

університету, кандидат педагогічних наук 
 
Нова українська школа: специфіка мовної освіти дітей на засадах 
словоцентризму 
Полєвікова Ольга Борисівна, доцент кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 
 

Компетентністний підхід до формування мовленнєвої особистості вчителя 
початкової школи 
Cугейко Любов Григорівна, доцент кафедри філології Херсонського державного 

університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Особистість учителя у творчому доробку Івана Франка 
Комінарець Тетяна Вільямівна, завідувач кафедри теорії й методики 

дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Медіаграмотність сучасного вчителя початкової школи  
Стребна Ольга Володимирівна,  доцент кафедри теорії й методики дошкільної, 

початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних 
наук, доцент 
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Дослідницька діяльність молодших школярів: формування критичного 
мислення 
Раєвська Ірина Миколаївна, старший викладач кафедри теорії й методики 

дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, кандидат 
педагогічних наук  

 
Текстосприймання та текстотворення в аспекті формування мовної 
особистості в початковій школі 
Компаній Олена Вікторівна, фахівець відділу з питань інтелектуальної 

власності Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук 

 
Сучасний підхід у формуванні природознавчої компетентності майбутніх 
фахівців початкової освіти відповідно до вимог концепції «Нової 
української школи» 
Бальоха Альона Сергіївна, викладач кафедри природничо-математичних 

дисциплін та логопедії Херсонського державного університету, аспірант 
кафедри педагогіки початкової та дошкільної освіти Херсонського 
державного університету 

 
Виховання організованості як умова оптимізації навчально-творчої 
діяльності молодшого школяра 
Селуянова Марина Володимирівна, керівник відділу по роботі з обдарованою 

молоддю Херсонського державного університету 
 
Архітектоніка спецкурсу «Гувернерство» 
Соценко Юлія Юріївна, викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової 

освіти Херсонського державного університету 
 
Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи  
Жакоміна Наталя Миколаївна, учитель вищої категорії, старший учитель 

початкових класів Зеленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 38 Херсонської міської ради 

Данилюк Олена Болеславівна, учитель початкових класів, спеціаліст І категорії 
Зеленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Херсонської 
міської ради 

 
Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розкриття та розвиток 
творчого потенціалу дитини на основі реалізації принципів науково- 
педагогічного проекту «Росток»  
Дубко Надія Ярославівна, учитель-методист, учитель початкових класів 

Зеленівської ЗОШ № 38 Херсонської міської ради 
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Платформа 
«ВІДНОВЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ПСИХОСОМАТИЧНОГО  

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ОЗДОРОВЧО-ЛІКУВАЛЬНІ  
МОЖЛИВОСТІ РЕГІОНУ» 

 

14.30-17.00                                                                            ауд. 725 (головн. корп.) 
 

Модератори: 
Гурова Антоніна Іванівна, завідувач кафедри фізичної терапії та здоров’я 

людини Херсонського державного університету, кандидат біологічних 
наук, доцент 

Дегтяренко Тетяна Володимирівна, професор кафедри біології та основ 
здоров’я Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К. Д. Ушинського, доктор медичних наук, професор  

Секретар:  
Козій Тетяна Петрівна, доцент кафедри фізичної терапії та здоров’я людини 

Херсонського державного університету, кандидат біологічних наук, доцент 
 

ВИСТУПИ 
 

Біотичні та екологічні аспекти антропогенетики в концепції ноосферної 
освіти 
Дегтяренко Тетяна Володимирівна, професор кафедри біології та основ 

здоров’я Південноукраїнського національного педагогічного університету 
імені К. Д. Ушинського, доктор медичних наук, професор 

 

Стратегії якості підготовки фахівців для  
спеціальної освіти на сучасному етапі  
Лаврикова Оксана Валентинівна, проректор із міжнародних зв’язків, науково-

педагогічної роботи та комунікаційних технологій Херсонського 
державного університету, кандидат біологічних наук, професор 

 

Response to Intervention and Assessment in Inclusive Context 
Renata Ticha, Phd, Director of Global Resource Center for Inclusive Education, 

Institute on Community Integration, University of Minnesota, United State of 
America 

 

Inclusive Service Learning 
Brian H Abery, Phd, Co-Director Educational Assessment & Intervention Program, 

Institute on Community Integration, University of Minnesota, United State of 
America 

 

Сервісне управління та основні напрями функціонування санітарно-
курортних підприємств регіону  
Вишневська Людмила Василівна, доцент кафедри хімії та фармації 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент 
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Іванищук Світлана Миколаївна, завідувач кафедри хімії та фармації 
Херсонського державного університету, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, заслужений працівник освіти України 

Пилипчук Людмила Львівна, доцент кафедри хімії та фармації Херсонського 
державного університету, кандидат біологічних наук, доцент 

Рябініна Ганна Олександрівна, доцент кафедри хімії та фармації Херсонського 
державного університету, кандидат технічних наук  

Юрченко Віктор Володимирович, завідувач кафедри туризму Херсонського 
державного університету, кандидат економічних наук, доцент 

 

Утилізація побутових відходів як засіб покращення екологічного стану 
Херсонщини  
Волкова Світлана Андріївна, доцент кафедри органічної та біологічної хімії 

Херсонського державного університету, кандидат хімічних наук, доцент 
Пилипчук Людмила Львівна, доцент кафедри хімії та фармації Херсонського 

державного університету, кандидат біологічних наук, доцент 
Бородіна Олена Євгенівна, старший викладач хімії Херсонського академічного 

ліцею імені О.В.Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському 
державному університеті, учитель-методист 

 

Як зупинити згубну дію солей важких металів на чорноземи України? 
Волкова Світлана Андріївна, доцент кафедри органічної та біологічної хімії 

Херсонського державного університету, кандидат хімічних наук, доцент 
 

Фізична реабілітація хворих із малими аномаліями серця 
Возний Сергій Степанович, доцент кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент 

 

Стан захворюваності на подагру в Олешківському районі Херсонської 
області та рекомендації щодо фізичної реабілітації хворих 
Гурова Антоніна Іванівна, завідувач кафедри фізичної терапії та здоров’я людини 

Херсонського державного університету, кандидат біологічних наук, доцент 
 

Вплив аеробного та анаеробного навантаження на функціональний стан 
серцево-судинної системи жінок першого зрілого віку  
Карпухіна Юлія Вікторівна, доцент кафедри фізичної терапії та здоров’я 

людини Херсонського державного університету, кандидат біологічних 
наук, доцент 

 

Вплив різних напрямків оздоровчого фітнесу на фізичний стан організму 
жінок середнього віку  
Козій Тетяна Петрівна, доцент кафедри фізичної терапії та здоров’я людини 

Херсонського державного університету, кандидат біологічних наук, доцент 
 

Рекреаційний потенціал Херсонської області та особливості його 
використання  
Котовський Ігор Миколайович, доцент кафедри туризму Херсонського 

державного університету, кандидат географічних наук, доцент 
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Хімічний склад мулових грязей Херсонської області в контексті 
бальнеологічних досліджень  
Попович Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри хімії та фармації Херсонського 

державного університету, кандидат технічних наук, доцент 
 
Здоров’язбережувальні технології в системі вищої та післядипломної освіти 
Туркот Тетяна Іванівна,  доцент кафедри теорії і методики дошкільної, початкової 

освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Корекція психомоторних функцій дітей зі слабким слухом засобами гри в 
баскетбол 
Гацоєва Лілія Степанівна, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного 

виховання та спорту Херсонського державного університету, кандидат 
наук з фізичного виховання та спорту  

 
Механізм упровадження інноваційних методів обслуговування в 
рекреаційно-оздоровчих комплексах  
Шарко Віталій Володимирович, доцент кафедри туризму Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук  
 
Перспективи використання аеробних навантажень у туристичних  
походах  
Сидорович Єгор Сергійович, старший викладач кафедри туризму Херсонського 

державного університету, кандидат історичних наук 
 
Фізичне виховання з учнями спеціальної медичної групи 
Гетманська Ольга Миколаївна, викладач кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету     
 

 
 

Платформа 
«ГЕНЕЗИС НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 
 

14.30-17.00                                                                            ауд. 304 (головн. корп.) 
 
Модератори: 
Казанчан Андрій Аркадійович, декан юридичного факультету Херсонського 

державного університету, кандидат юридичних наук, доцент 
Хутковський Костянтин Валентинович, начальник Головного територіального 

управління юстиції в Херсонській області 
Секретар: 
Волкович Олена Юріївна, доцент кафедри адміністративного і господарського 

права та правоохоронної діяльності Херсонського державного 
університету, кандидат юридичних наук 
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ВИСТУПИ 
 
Розвиток юридичної науки в Херсонському державному університеті 
Стратонов Василь Миколайович, професор кафедри галузевого права, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України 
 
Міжнародні стандарти адміністративно-правової охорони 
Єщук Ольга Михайлівна, доцент кафедри адміністративного і господарського 

права та правоохоронної діяльності Херсонського державного 
університету, доктор юридичних наук, доцент 

 
Привілейовані вбивства: проблеми кваліфікації 
Сотула Олександр Сергійович, професор кафедри галузевого права 

Херсонського державного університету, доктор юридичних наук, доцент 
 
Міжнародні стандарти кримінального судочинства в судовому 
провадженні України 
Коровайко Олександр Іванович, голова апеляційного суду Херсонської області, 

доктор юридичних наук 
 
Втілення принципу верховенства права в кримінальний процес України 
Мокіна Інна Володимирівна, голова Ради адвокатів Херсонської області 
 
Реформування органів юстиції України в контексті євроінтеграції 
Хутковський Костянтин Валентинович, начальник Головного територіального 

управління юстиції в Херсонській області 
 
Джерела конституційного права України в умовах євроінтеграції 
Задорожня Надія Олександрівна, завідувач кафедри історії та теорії 

міжнародного та національного права Херсонського державного 
університету, кандидат філософських наук, доцент 

 
Сімейний бізнес: європейський досвід та проблеми правового регулювання 
національного законодавства 
Риженко Ірина Миколаївна, завідувач кафедри адміністративного і 

господарського права та правоохоронної діяльності Херсонського 
державного університету, кандидат юридичних наук, доцент 

 
Реформування адміністративних послуг у контексті запровадження 
європейських стандартів у вітчизняному законодавстві 
Волкович Олена Юріївна, доцент кафедри адміністративного і господарського 

права та правоохоронної діяльності Херсонського державного 
університету, кандидат юридичних наук 

 
Правове регулювання біоетики в Україні  
Новікова Марія Миколаївна, доцент кафедри історії та теорії міжнародного та 

національного права Херсонського державного університету, кандидат 
юридичних наук 

 



17 

Правовий механізм реалізації права на доступ до екологічної інформації в 
Україні 
Алябов Юрій Васильович, старший викладач кафедри галузевого права 

Херсонського державного університету 
 
Нормативно-правове регулювання використання науково-технічних 
засобів у слідчій діяльності: історичний аспект 
Корчагіна Анастасія Миколаївна, аспірантка кафедри галузевого права 

Херсонського державного університету 
 
 
 

Платформа  
«ЗАПОВІДНА СПРАВА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ» 

 
14.30-17.00                                                                             ауд.721 (головн. корп.) 
 
Модератори: 
Пилипенко Ігор Олегович, декан факультету біології, географії і екології 

Херсонського державного університету, доктор географічних наук, доцент 
Юрченко Анатолій Петрович, директор Чорноморського біосферного 

заповідника, кандидат сільськогосподарських наук 
Секретар: 
Сімченко Сергій Валентинович, асистент кафедри екології та географії 

Херсонського державного університету 
 

ВИСТУПИ 
 

Бореальні і неморальні оази бріофлори в причорноморських степах 
Бойко Михайло Федосійович, професор кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету, доктор біологічних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України 

 
Рослини з Додатку 6 Оселищної директиви на Херсонщині 
Мойсієнко Іван Іванович, професор кафедри ботаніки Херсонського державного 

університету, доктор біологічних наук, професор 
 
Стан популяції Ostericum palustre (Besser) Besser на території 
Олешківських пісків 
Мойсієнко Іван Іванович, професор кафедри ботаніки Херсонського державного 

університету, доктор біологічних наук, професор 
Мельник Руслана Петрівна, доцент кафедри ботаніки Херсонського державного 

університету, кандидат біологічних наук  
Захарова Марина Ярославівна, аспірант кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету  
Садова Олена Федорівна, аспірант кафедри ботаніки Херсонського державного 

університету  
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Розбудова регіональних ландшафтних парків на Херсонщині 
Ходосовцев Олександр Євгенович, професор кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету, доктор біологічних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України 

 
Новітні методи і підходи в проектуванні і створенні об’єктів ПЗФ 
Пилипенко Ігор Олегович, декан факультету біології, географії і екології 

Херсонського державного університету, доктор географічних наук,  
доцент 

 
Історія дослідження фіторізноманіття та ліхенобіоти НПП 
«Нижньодніпровський» 
Ходосовцев Олександр Євгенович, професор кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету, доктор біологічних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України 

Пономарева Альона Анатоліївна, заступник директора з наукової роботи, 
начальник наукового відділу НПП «Нижньодніпровський» 

Клименко Віталій Миколайович, викладач кафедри ботаніки Херсонського 
державного університету 

Наумович Ганна Олексіївна, викладач кафедри ботаніки Херсонського 
державного університету 

Дармостук Валерій Вікторович, аспірант кафедри ботаніки Херсонського 
державного університету 

Дзеркаль Вікторія Миколаївна, аспірант кафедри ботаніки Херсонського 
державного університету 

 
Методичні аспекти аналізу структури землекористування в 
агрогеннотрансформованих регіонах 
Мальчикова Дар’я Сергіївна, доцент кафедри соціально-економічної географії 

Херсонського державного університету, доктор географічних наук, доцент 
 
Наукова студентська група як організаційна форма підготовки майбутніх 
біологів і екологів у контексті парадигми сталого розвитку Херсонщини 
Сидорович Марина Михайлівна, професор кафедри біології людини та 

імунології Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

 
Екологізація освіти як перспективний напрям розвитку освітньої галузі в 
Україні 
Примакова Віталія Володимирівна, професор кафедри теорії і методики 

дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, доктор 
педагогічних наук, доцент 

 
Development of modern standards of service’ quality in the sphere of Rural 
Tourism: Slovakia’s experience 
Jana Kucherova, Professor of Mateja Bela University (Slovakia) 
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Application of innovation technologies in E-Tourism 
Philipp Corradini, Master of Arts, Researcher of EURAC Research Institute for 

Regional Development (Italy) 
 

Регіональні особливості адаптації населення до кліматичних змін 
Гасюк Олена Миколаївна, завідувач кафедри біології людини та імунології 

Херсонського державного університету, кандидат біологічних наук, доцент 
Бесчасний Сергій Павлович, старший викладач кафедри біології людини та 

імунології Херсонського державного університету, кандидат біологічних 
наук 

Шкуропат Анастасія Вікторівна, доцент кафедри біології людини та 
імунології Херсонського державного університету 

 

Різноманіття морфоскульптур НПП «Нижньодніпровський» 
Давидов Олексій Віталійович, завідувач кафедри екології та географії 

Херсонського державного університету, кандидат географічних наук, 
доцент 

 

Актуальні аспекти підготовки вчителів географії в системі післядипломної 
педагогічної освіти 
Філончук Зоя Володимирівна, доцент кафедри теорії і методики викладання 

навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Особливості організації природоохоронної діяльності на базі біосферного 
заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна   
Гавриленко Віктор Семенович, кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-
Фейна 

 

Актуалізація екологічних знань у шкільній освіті як компонент сталого 
розвитку регіону 
Лановенко Олена Геннадіївна, доцент кафедри біології людини та імунології 

Херсонського державного університету, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент  

Запорожець Олена Петрівна, доцент кафедри біології людини та імунології 
Херсонського державного університету, кандидат біологічних  
наук, доцент  

Головченко Ігор Валентинович, доцент кафедри біології людини та імунології 
Херсонського державного університету, кандидат біологічних наук 

Гайдай Микола Іванович, доцент кафедри біології людини та імунології 
Херсонського державного університету, кандидат біологічних наук,  
доцент 

 

Бріофлористичний компонент пам’ятки природи «Деревостій акації білої» 
як приклад впливу заліснення на степову бріофлору 
Загороднюк Наталія Володимирівна, доцент кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету, кандидат біологічних наук 
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ГІС у природоохоронній справі 
Саркісов Аршавір Юрійович, доцент кафедри соціально-економічної географії 

Херсонського державного університету, кандидат географічних наук 
 

Нормування антропогенного навантаження на ландшафти 
Козачелагерської арени Олешківських пісків 
Молікевич Роман Сергійович, асистент кафедри соціально-економічної 

географії Херсонського державного університету, кандидат географічних 
наук 

 

Інтерпретація екологічної освіти на Херсонщині 
Крючкова Тетяна Миколаївна, начальник відділу екологічної освіти НПП 

«Нижньодніпровський» 
 

Особливості організації природоохоронної діяльності на базі НПП 
«Олешківські піски» 
Непрокін Андрій Вікторович, директор НПП «Олешківські піски» 
 

Особливості організації природоохоронної діяльності на базі НПП 
«Нижньодніпровський»  
Чачібая Олексій Григорович, в.о директора НПП «Нижньодніпровський» 
 

Особливості організації природоохоронної діяльності на базі 
Чорноморського біосферного заповідника 
Юрченко Анатолій Петрович, директор Чорноморського біосферного 

заповідника 
 

Видове різноманіття ліхенобіоти в природно-заповідних об'єктах яружно-
балкової системи Нижнього Дніпра 
Гавриленко Любов Миколаївна, викладач кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету 
 

Стан та перспективи вивчення водоростей природоохоронних територій 
Скребовська Світлана Вікторівна, викладач кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету 
 

Вплив берегозахисного будівництва на біорізноманіття молюсків 
Північного Причорномор’я 
Акімова Марія Олександрівна, асистент кафедри екології та географії 

Херсонського державного університету 
 

Значення геоморфологічних особливостей території в проектуванні й 
створенні об’єктів ПЗФ 
Сімченко Сергій Валентинович, асистент кафедри екології та географії 

Херсонського державного університету 
 

Особливості територіальної організації та сільськогосподарської 
діяльності в Україні 
Богадьорова Вікторія Сергіївна, аспірант кафедри соціально-економічної 

географії Херсонського державного університету 
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Раціональне землекористування як шлях до екологічної реабілітації 
степових агроландшафтів Херсонської області 
Дайнеко Поліна Михайлівна, аспірант кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету 
 

Стан та перспективи природно-заповідного фонду на Нижньодніпровських 
пісках 
Захарова Марина Ярославівна, аспірант кафедри ботаніки Херсонського 

державного університету 
 

Процес формування територіальних громад на прикладі Херсонської 
області 
Нападовська Ганна Юріївна, аспірант кафедри екології та географії 

Херсонського державного університету 
 

Агроперетворені грунти об’єктів ПЗФ (на прикладі Новотроїцького району 
Херсонської області та НПП «Азово-Сиваський») 
Польова Ірина Сергіївна, магістрант кафедри соціально-економічної географії 

Херсонського державного університету 
 

Шляхи оптимізації природокористування в межах коси-острова 
Джарилгач 
Ціомашко Оксана Валеріївна, магістрант кафедри соціально-економічної 

географії Херсонського державного університету 
 

Різноманіття морських морфоскульптур об’єктів ПЗФ Херсонщини 
Герасимчук Анастасія Миколаївна, студентка 4 курсу спеціальності 6.040104. 

Географія* Херсонського державного університету 
 
 
 

Платформа 
«МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО  

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» 
 

14.30-17.00                                                                            ауд. 266 (головн. корп.) 
 
Модератори: 
Левченко Микола Григорович, декан факультету культури і мистецтв 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник культури України 

Лимаренко Лідія Іванівна, завідувач кафедри культурології Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений 
працівник культури України 

Секретар: 
Думасенко Сергій Анатолійович, доцент кафедри культурології Херсонського 

державного університету, кандидат мистецтвознавства 
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ВИСТУПИ 
 
Формування художньо-стильової компетентності майбутніх викладачів 
мистецьких дисциплін  
Левченко Микола Григорович, декан факультету культури і мистецтв 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник культури України 

 
Теоретичні засади діяльності студентського театру в системі професійної 
підготовки майбутніх педагогів 
Лимаренко Лідія Іванівна, завідувач кафедри культурології Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений 
працівник культури України 

 
Кафедра інструментального виконавства у структурі Херсонського 
державного університету з підготовки фахівців музичного мистецтва 
Марцинковський Святослав Леонтійович, професор кафедри 

інструментального виконавства Херсонського державного університету, 
заслужений працівник культури України 

 
Використання авторських методик у процесі підготовки майбутніх 
педагогів-музикантів 
Ширінський Харіс Ганеєвич, професор кафедри вокалу та хорових дисциплін 

Херсонського державного університету, народний артист України 
 
Місце сучасної сценографії у формуванні художнього образу  
Гоноболіна Ольга Чарльзівна, доцент кафедри образотворчого мистецтва і 

дизайну Херсонського державного університету, заслужений художник 
України 

 
Системно-синергетичні особливості вокально-методичної підготовки 
майбутнього педагога-музиканта 
Гунько Наталія Олександрівна, завідувач кафедри вокалу та хорових дисциплін 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Сучасне мистецтво Херсона в дискурсі світового художнього процесу 
Думасенко Сергій Анатолійович, доцент кафедри культурології Херсонського 

державного університету, кандидат мистецтвознавства, доцент 
 
Глобалізація як фактор акультурації сучасного українського суспільства в 
контексті соціокультурних перетворень 
Форостян Анатолій Федорович, доцент кафедри культурології Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

Становлення хореографічної освіти на Херсонщині 
Рехліцька Алла Євгенівна, завідувач кафедри хореографічного мистецтва 

Херсонського державного університету, доцент, заслужений працівник 
культури України 
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Використання українського народного танцю в репертуарах 
хореографічних колективів факультетів ХДУ 
Васяк Валентин Анатолійович, доцент кафедри хореографічного мистецтва 

Херсонського державного університету 
 

Використання вокально-педагогічного досвіду в сучасній підготовці 
майбутнього педагога-музиканта 
Гурба Віктор Тихонович, доцент кафедри вокалу та хорових дисциплін 

Херсонського державного університету, заслужений артист України 
 

Європейська інтеграція у сфері вищої мистецької освіти 
Корнішева Тетяна Леонідівна, доцент кафедри інструментального виконавства 

Херсонського державного університету 
 

Основні напрями розвитку сучасного вітчизняного образотворчого 
мистецтва 
Постолова Надія Вікторівна, доцент кафедри образотворчого мистецтва і 

дизайну Херсонського державного університету 
 

Розвиток аналітико-рефлексивних навичок майбутніх художників-
педагогів на заняттях із живопису  
Ракович Віталій Володимирович, доцент кафедри образотворчого мистецтва і 

дизайну Херсонського державного університету, член Національної спілки 
художників України 

 

Використання міжпредметних зв’язків на практичних заняттях із 
музичного мистецтва 
Чехуніна Аліна Олександрівна, доцент кафедри вокалу та хорових дисциплін 

Херсонського державного університету, кандидат мистецтвознавства, доцент 
 

Акмеологічний підхід до професійної підготовки магістрів музичного 
мистецтва 
Щедролосєва Катерина Олександрівна, доцент кафедри інструментального 

виконавства Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 

Сучасні проблеми розвитку художньої освіти в навчальних закладах 
України 
Гуріч Зоя Владиславівна, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 

і дизайну Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, член Національної спілки художників України 

 

Педагогічна майстерність викладача спеціальних музичних дисциплін 
щодо всебічного розвитку майбутнього магістра музичного мистецтва 
Марцинковська Інна Миколаївна, старший викладач кафедри інструментального 

виконавства Херсонського державного університету 
 

Міжнародна діяльність спеціальності «Хореографія» ХДУ 
Терешенко Наталя Віталіївна, старший викладач кафедри хореографічного 

мистецтва Херсонського державного університету 



24 

Корифеї хореографічного мистецтва у стінах  ХДУ 
Шиліна Ольга Олексіївна, старший викладач кафедри хореографічного 

мистецтва Херсонського державного університету 
 
Розвиток коучингової компетентності педагога дисциплін мистецького 
спрямування 
Білоусенко Інна Валеріївна, викладач кафедри хореографічного мистецтва 

Херсонського державного університету 
 
Символіка кольору в сучасному українському живописі 
Кашуба Ганна Вікторівна, викладач кафедри образотворчого мистецтва і 

дизайну Херсонського державного університету, член Національної спілки 
художників України 

 
Інноваційні методи роботи в дитячих танцювальних колективах 
Ходос Ганна Анатоліївна, викладач кафедри хореографічного мистецтва 

Херсонського державного університету 
 
Використання інтерактивних методів навчання музичних дисциплін для 
студентів у хореографії ВНЗ 
Бистрянцева Наталя Митрофанівна, провідний концертмейстер кафедри 

хореографічного мистецтва Херсонського державного університету 
 
Естетика постановки навчального натюрморту в академічній художній 
освіті  
Гриценко Юлія Вікторівна, асистент кафедри образотворчого мистецтва і 

дизайну Херсонського державного університету 
 
Становлення особистісних цінностей дитини в освітньому середовищі 
музичної школи 
Вєтрова Наталія Вікторівна, викладач  із фаху флейта дитячої музичної школи 

№ 3 м. Херсона 
 
Реалізація педагогічних умов особистісно орієнтованого виховання в 
освітньому просторі музичної школи 
Жаркова Алефтина Іванівна, викладач  із теоретичних дисциплін дитячої 

музичної школи № 3 м. Херсона 
 

Змістові характеристики образу “Я” учня музичної школи в особистісному 
вимірі 
Непроста Надія Володимирівна, викладач  із теоретичних дисциплін дитячої 

музичної школи № 3 м. Херсона 
 

Методичний супровід освітнього процесу музичної школи: особистісний 
вимір 
Петров Костянтин Валерійович, викладач  із фаху баян дитячої музичної 

школи № 3 м. Херсона 
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Становлення особистості вихованця музичної школи на засадах 
особистісно орієнтованої освіти 
Смулаковська Ірина Борисівна, викладач  із фаху фортепіано дитячої музичної 

школи № 3 м. Херсона 
 
Формування духовного “Я” дитини в освітньому середовищі музичної 
школи 
Шарапова Ольга Вікторівна, викладач  із фаху фортепіано дитячої музичної 

школи № 3 м. Херсона 
 

 
Платформа 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕМАТИЧНА ТА ФІЗИЧНА 
ОСВІТА НА ХЕРСОНЩИНІ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 
 

14.30-17.00                                                                           ауд. 507 (головн. корп.) 
 
Модератори: 
Кузьмич Валерій Іванович, декан факультету фізики, математики та 

інформатики Херсонського державного університету, кандидат фізико-
математичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України 

Шарко Валентина Дмитрівна, завідувач кафедри фізики та методики її 
навчання Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

Секретар: 
Самчинська Ярослава Борисівна, доцент кафедри інформатики, програмної 

інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету, кандидат економічних наук 

 
ВИСТУПИ 

 
Внесок кафедри фізики та методики її навчання у становлення й розвиток 
фізичної освіти в Україні 
Шарко Валентина Дмитрівна, завідувач кафедри фізики та методики її 

навчання Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

 
Dissemination and Exploitation of Master program in Information System (за 
результатами проміжного звіту міжнародного проекту MASTIS) 
Львов Михайло Сергійович, професор кафедри інформатики, програмної 

інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету, доктор фізико-математичних наук, професор  

Песчаненко Володимир Сергійович,  професор кафедри інформатики, 
програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського 
державного університету, доктор фізико-математичних наук, професор 
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Вінник Максим Олександрович, доцент кафедри інформатики, програмної 
інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук 

Кушнір Наталія Олександрівна, доцент кафедри інформатики, програмної 
інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук 

Тарасіч Юлія Геннадіївна, викладач кафедри інформатики, програмної 
інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету  

Uros Rajkovic,  PhD, Associate Professor University of Maribor (Slovenia) 
 
Історія розвитку науково-дослідної лабораторії з фізики та її внесок у 
розвиток фізики твердого тіла  
Одінцов Валентин Володимирович, професор кафедри фізики та методики її 

навчання Херсонського державного університету, доктор фізико-
математичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, 
академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності 

 
Херсонська академія неперервної освіти як етап розвитку фізико-
математичної освіти 
Зубко Анатолій Миколайович, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради, доктор філософії, професор, заслужений 
працівник освіти України, академік Міжнародної академії наук педагогічної 
освіти  

 
Навчально-пізнавальна компетентність як основа академічної 
обдарованості учнів 
Бургун Ірина Василівна, провідний науковий співробітник Інституту 

обдарованої дитини НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент 
 
Актуальні проблеми загальної астрономічної освіти 
Кузьменков Сергій Георгійович, професор кафедри фізики та методики її 

навчання Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

 
Упровадження компетентнісного підходу в методичну підготовку 
майбутніх учителів фізики 
Коробова Ірина Володимирівна, доцент кафедри фізики та методики її навчання 

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, доцент  
 
Імплементація вимог роботодавців через фахові компетентності на ринку 
праці (за результатами проміжного звіту міжнародного проекту MASTIS) 
Кобець Віталій Миколайович, завідувач кафедри інформатики, програмної 

інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету, кандидат економічних наук, доцент  

Кравцов Геннадій Михайлович, доцент кафедри інформатики, програмної 
інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент 
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Kestutis Kapocius, PhD, Associate Professor Kaunas University of Technology 
(Lithuania) 

Tommaso Federici, PhD, Associate Professor LUISS "Guido Carli" University (Italy) 
Осипова Наталія Володимирівна, доцент кафедри інформатики, програмної 

інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету, кандидат технічних наук 

Полторацький Максим Юрійович,  викладач кафедри інформатики, програмної 
інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету 

 
Розвиток системи післядипломної освіти в Херсонському державному 
університеті 
Кушнір Наталія Олександрівна, завідувач центру післядипломної освіти 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук 
 
Курс загальної фізики в Херсонському державному аграрному університеті 
Кияновський Олександр Моісейович, завідувач кафедри фізики ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет», кандидат хімічних наук, 
доцент 

 
Роль фізико-математичної освіти в підготовці фахівців морської галузі 
Сокол Ігор Васильович, перший проректор Морського інституту післядипломної 

освіти ім. контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова, кандидат 
педагогічних наук, професор 

 
Обласний ліцей як середовище розвитку фізико-математичного мислення 
сільської учнівської молоді  
Рябуха Михайло Іванович, директор Херсонського ліцею обласної ради, 

кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, 
учитель фізики, спеціаліст вищої категорії  

 
Стан та перспективи розвитку фізико-математич-ної освіти у вищих 
морських навчальних закладах 
Чернявський Василь Васильович, декан факультету судноводіння Херсонської 

державної морської академії, кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Розвиток математичної та фізичної освіти дівчат на Херсонщині в другій 
половині ХІХ – початку ХХ століття 
Кохановська Олена Вікторівна, старший викладач кафедри теорії і методики 

викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук 

 
Херсонський ФТЛ як фундамент інтелектуального розвитку творчої 
особистості 
Пашко Максим Іванович, завідувач кафедри фізики фізико-технічного ліцею 

Херсонської міської ради при ХНТУ та ДНУ, заслужений учитель  
України 
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Системи статичного аналізу програм 
Тарасіч Юлія Геннадіївна, викладач кафедри інформатики, програмної 

інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету, аспірант кафедри 

 
Особливості вивчення фізики в спеціалізованій фізико-математичній 
школі  
Барнаш Оксана Вікторівна, директор Херсонської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 30, заслужений працівник освіти України,  
учитель-методист 

 
Особливості викладання дисциплін природничого циклу в школах 
гуманітарної спрямованості  
Бистрянцев Максим Віталійович, учитель інформатики навчально-виховного 

комплексу «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради 
 
Особливості вивчення математики в спеціалізованій фізико-математичній 
школі 
Зівакіна Олена Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Херсонської спеціалізованої школи І -ІІІ ступенів № 30, учитель-методист 
 
Формалізація та алгебраїчна перевірка юридичних вимог 
Полторацький Максим Юрійович, аспірант кафедри інформатики, програмної 

інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного 
університету 

 
Перспективи розвитку шкільної математичної освіти на Херсонщині  
Пономаренко Юлія Іванівна, методист навчально-методичної лабораторії 

математики, фізики та астрономії КВНЗ «Херсонської академії 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 
Технологія модульного навчання в середній школі 
Співак Інна Наумівна, заступник директора з навчально-методичної роботи 

Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 46, учитель-
методист 

 
Особливості підготовки школярів до Всеукраїнської олімпіади з 
математики 
Хорець Михайло Олександрович, учитель-методист Херсонського академічного 

ліцею імені О.В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському 
державному університеті, заслужений учитель України 
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Платформа 
«ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА В СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ФАКУЛЬТЕТІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ВНЗ» 
 

14.30-17.00                                                                         ауд. 322  (головн. корп.) 
 
Модератори: 
Кедровський Борис Григорович, декан факультету фізичного виховання та 

спорту Херсонського державного університету, кандидат технічних наук, 
професор 

Смульський Валерій Леонідович, завідувач кафедри медико-біологічних основ   
фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор 

Секретар: 
Гацоєва Лілія Степанівна, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного 

виховання та спорту Херсонського державного університету, кандидат 
наук із фізичного виховання та спорту 

 
ВИСТУПИ 

 

Передумови вдосконалення фізичного виховання сучасної системи  
освіти в Україні 
Куц Олександр Сергійович, професор кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

 

Влияние физической нагрузки на содержание глутатиона и продуктов 
перекисного окисления липидов в крови гребцов–академистов в 
Олимпийском цикле подготовки 
Смульський Валерій Леонідович, завідувач кафедри медико-біологічних основ   

фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор  

 

Олімпійська акмеологічна освіта: кіберакмеологічний аспект 
Антонов Валерій Миколайович, професор кафедри АПЕПС Національного 

технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат 
технічних наук, доцент 

 

Парадигма впровадження здоров’язбережувальних технологій у 
Європейському просторі 
Андрєєва Реґіна Ігорівна, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного 

виховання та спорту Херсонського державного університету, кандидат 
наук із фізичного виховання та спорту, доцент 

 

Психофізіологічне забезпечення підготовки спортсменів високого рівня 
Голяка Сергій Кіндратович, доцент кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету, 
кандидат біологічних наук, доцент 
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Розвиток педагогічної майстерності вчителя фізичної культури сучасної 
української школи 
Моїсеєв Сергій Олександрович, доцент кафедри теорії та методики виховання, 

психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Волонтерська діяльність у контексті формування професійно-соціальних 
компетенцій у підготовці майбутніх фахівців із фізичної культури та спорту  
Маляренко Ірина Валентинівна, завідувач кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету, кандидат наук із 
фізичного виховання та спорту, доцент 

 
Оптимізація якості освіти в ХДУ із залученням досвіду провідних 
європейських вишів  
Стрикаленко Євгеній Андрійович, завідувач кафедри олімпійського та 

професійного спорту Херсонського державного університету, кандидат 
наук із фізичного виховання та спорту, доцент 

 
Консолідація української та європейської освіти з фізичного виховання та 
спорту  
Шалар Олег Григорович, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 

Міні-теніс у техніко-тактичній підготовці юних тенісистів  
Городинська Інна Володимирівна, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 

Аналіз розвитку дитячо-юнацького туризму в Херсонській області  
Грабовський Юрій Антонович, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 

Історія дефлімпійського руху на Херсонщині  
Гацоєва Лілія Степанівна, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного 

виховання та спорту Херсонського державного університету, кандидат 
наук із фізичного виховання та спорту 

 

Фізкультурно-спортивна діяльність як засіб виховання студентів вишу  
Коваль Вікторія Юріївна, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук 

 

Ефективність формування еколого-правової компетентності майбутнього 
вчителя в системі Олімпійської освіти 
Глухов Іван Геннадійович, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного 

виховання та спорту Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук 
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Підвищення мотивації школярів до занять фізичною культурою і спортом 
засобами олімпійської освіти  
Кольцова Ольга Сергіївна, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
Особливості харчування та фізичної активності спортсменок масових 
розрядів 14-16 років  
Пришва Олесь Борисович, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
Аналіз діяльності херсонського регіонального відділення Олімпійської 
академії України  
Степанюк Світлана Іванівна, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту, доцент 

 
Формування аксіосфери учнів США засобами шкільного спорту  
Турчик Ірина Хусенівна, доцент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка, кандидат наук із фізичного виховання та спорту 

 
Підготовка спортсменів-гімнастів Олімпійських видів спорту 
Савченко Микола Іванович, доцент кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету  
 
Аналіз позитивного ставлення до олімпізму учнів загальноосвітніх шкіл  
Ткачук Віра Петрівна, викладач циклової комісії теорії та методики фізичного 

виховання Івано-Франківського коледжу фізичного виховання 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
кандидат педагогічних наук 

 
Олімпійська освіта в системі навчального процесу ВНЗ України  
Кірсанов Сергій Федорович, голова Херсонського відділення Національного 

олімпійського комітету України, срібний олімпійський призер, триразовий 
чемпіон світу, сімнадцятиразовий чемпіон СРСР  

 
Оптимізація фізичного стану студентів ВНЗ під час секційних занять із 
фізичного виховання 
Григор’єв Валерій Геннадійович, викладач кафедри медико-біологічних основ 

фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету 
 
Методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з різними групами 
населення  
Руденко Вікторія Сергіївна, викладач кафедри теорії та методики фізичного 

виховання Херсонського державного університету 
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Упровадження олімпійської освіти в ЗНЗ України  
Гопкало Любов Григорівна, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист 

Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

Розвиток олімпійського руху України  
Кірсанова Луіза Іванівна, виконавчий директор Херсонського обласного 

відділення НОК України 
 

Передумови залучення молоді до занять масовими та професійними 
видами спорту  
Коваль Андрій Валерійович, аспірант кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 
Роль олімпійської освіти у вихованні молоді 
Кострікова Катерина Сергіївна, аспірант кафедри теорії та методики 
фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету 
 
 

 
Платформа 

«ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ПРАКТИКА» 

 
14.30-17.00                                                                            ауд. 314 (головн. корп.) 
 
Модератори: 
Корольова Ірина Іванівна, завідувач загальноуніверситетської кафедри 

педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

Радул Валерій Вікторович, завідувач кафедри педагогіки та освітнього 
менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, 
професор 

Секретар: 
Александрова Ганна Михайлівна, доцент загальноуніверситетської кафедри 

педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського 
державного університету, кандидат психологічних наук 

 
ВИСТУПИ 

 
Психолого-педагогічні аспекти формування іміджу Збройних сил України 
серед студентської молоді 
Будак Валерій Дмитрович, ректор Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського, доктор технічних наук, професор, дійсний член 
НАПН України 

 
Innovation Projects in educational sphere 
Maia Ukleba, Professor, Vice Rector of Tavatkiladze Teaching University (Georgia) 
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Dual education: problems and prospects in Ukraine and Germany  
Wolfgang Fuchs, Professor of  “Dual education High school” University (Germany) 
 
Project’s activity in educational environment 
Niclas Schapper, Professor, Coordinator of Tempus IV CruiseT Project, University of 

Paderborn (Germany) 
 
Громадське самоврядування та державно-громадське управління у  
сфері освіти України як вагомий складник національної гуманітарної 
політики 
Лопушинський Іван Петрович, завідувач кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування Херсонського національного технічного 
університету, доктор наук із державного управління, професор, 
заслужений працівник освіти України 

 
Самоосвітня компетентність учителя нової української школи як 
соціально-педагогічна проблема 
Коновал Олександр Андрійович, завідувач кафедри фізики та методики її 

навчання ДВНЗ «Криворізький національний університет», доктор 
педагогічних наук, професор 

 
Філософські та соціально-педагогічні аспекти сучасних проблем освіти 
Радул Валерій Вікторович, завідувач кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, 
професор 

Радул Ольга Сергіївна, професор кафедри педагогіки дошкільної та початкової 
освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор 
 

Технологія роботи з науковим текстом за магістерськими програмами у 
вищій школі 
Федяєва Валентина Леонідівна, професор загальноуніверситетської кафедри 

педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, професор, заслужений 
працівник освіти України 

 
Формування наукової картини світу учнів: проблеми і перспективи 
Кузьменко Василь Васильович, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту 

освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради, доктор педагогічних наук, професор 

 
Труднощі і суперечності реалізації трудової підготовки молоді України на 
зламі ХХ-ХХІ століть 
Слюсаренко Ніна Віталіївна, професор кафедри педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту Херсонського державного університету, доктор 
педагогічних наук, професор 
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Менеджмент інноваційної діяльності в освітньому просторі навчального 
закладу 
Жорова Ірина Ярославівна, перший проректор КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської обласної ради, професор кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти, доктор педагогічних наук, доцент 

 
Особливості управління учнівським колективом 
Яцула Тетяна Володимирівна, професор загальноуніверситетської кафедри 

педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, доцент 

 
Психологічний супровід системи освіти за роки незалежності України  
Александрова Ганна Михайлівна, доцент кафедри педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту Херсонського державного університету, кандидат 
психологічних наук 

 
Роль академічних ліцеїв у системі вищої освіти в умовах європейської 
інтеграції  
Бібік Галина Володимирівна, директор Херсонського академічного ліцею 

ім.О.В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському 
державному університеті, кандидат педагогічних наук 

 
А.С. Макаренко як педагогічна персоналія в історичній ретроспективі 
Бєлан Ганна Валеріївна, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Ретроспектива наукових досліджень кафедри педагогіки, психології й 
освітнього менеджменту Херсонського державного університету 
Блах Валерія Сергіївна, доцент загальноуніверситетської кафедри педагогіки, 

психології й освітнього менеджменту Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Дослідження формування педагогічної майстерності в історії педагогіки 
Бутенко Наталія Іванівна, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
«Дитина, батьки, учитель» у контексті концепції «Нова українська школа» 
Єсьман Ірина Володимирівна, доцент кафедри початкової, дошкільної та 

професійної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Шляхи формування професійної компетентності майбутніх менеджерів 
освітньої галузі в умовах вищого навчального закладу 
Корольова Ірина Іванівна, завідувач загальноуніверситетської кафедри 

педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
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Парубочі й дівочі громади східних слов`ян в етнографічних дослідженнях 
ХІХ – початку ХХ століття 
Окольнича Тетяна Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних  
наук, доцент 

 
Психологічні основи формування лідерських якостей у студентів 
університету 
Олексюк Оксана Євгенівна, доцент кафедри педагогіки та дитячої психології 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, 
кандидат педагогічних наук, доцент   

 
Педагогічна наука в Україні в 20–30-ті роки ХХ століття 
Сараєва Олена Вікторівна, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Визначення мети виховання в сучасних умовах  
Шипко Андрій Леонідович, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Наукові стратегії підготовки майбутніх докторів філософії PHD в контексті  
реформування вищої освіти 
Штепенко Олександра Геннадіївна, завідувач відділу аспірантури та 

докторантури Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Професійна підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до 
педагогічної діяльності в сучасній школі 
Юркова Тетяна Федорівна, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Технології диференційованого навчання в умовах нової української  
школи 
Юзбашева Галина Сергіївна, завідувач кафедри теорії і методики викладання 

навчальних дисциплін КВНЗ  «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Перспективи використання творчих здобутків професійно-технічної освіти 
південного регіону України в другій половині ХХ століття в умовах 
сьогодення 
Данилова Олена Іванівна, доцент кафедри педагогіки й менеджменту освіти 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної 
ради, кандидат педагогічних наук 
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Готовність майбутніх учителів до інноваційної діяльності в школі 
Щербина Віталій Юрійович, старший викладач кафедри педагогіки, психології 

й освітнього менеджменту Херсонського державного університету, 
кандидат педагогічних наук 

 
Організаційно-педагогічне забезпечення розвитку початкової освіти в 
Україні в 20-30-х рр. ХХ століття в контексті концепції соціального 
виховання 
Богомолова Марина Юріївна, докторант загальноуніверситетської кафедри 

педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук 

 
Розвиток системи освіти дорослих в Україні в контексті вищої освіти 
Єрашов Євген Олександрович, директор Херсонського обласного центру 

зайнятості 
Шоркіна Людмила Миколаївна, начальник відділу організації професійного 

навчання Херсонського обласного центру зайнятості 
 
Особливості використання елементів естетотерапії в роботі сучасного 
вчителя 
Рідкоус Олеся Володимирівна, старший викладач кафедри педагогіки й 

менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради 

 
Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек 
Арустамова Нателла Артемівна, директор наукової бібліотеки Херсонського 

державного університету, викладач загальноуніверситетської кафедри 
філософії та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного 
університету 

 
Специфіка управління освітнім процесом особистісно орієнтованої 
музичної школи 
Полєвіков Ігор Олексійович, директор дитячої музичної школи № 3 м. Херсона, 

кандидат педагогічних наук 
 
Сучасні підходи у формуванні мовленнєвої культури майбутніх фахівців в 
умовах вищого навчального закладу 
Токарева Ольга Вікторівна, викладач англійської мови Морського коледжу 

Херсонської державної морської академії, аспірант Херсонського 
державного університету 

 
Українськомовна підготовка іноземних студентів у Херсонському 
державному університеті 
Костюшко Вікторія Іванівна, асистент загальноуніверситетської кафедри 

мовної освіти Херсонського державного університету, аспірант кафедри 
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Платформа 
«ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ  
ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ» 

 
14.30-17.00                                                                            ауд. 319 (головн. корп.) 
 
Керівник: 
Соловйов Андрій Ігорович, декан факультету економіки і менеджменту 

Херсонського державного університету, кандидат економічних наук, 
доцент 

Савіна Галина  Григорівна, проректор з наукової роботи Херсонського 
національного технічного університету, доктор економічних наук, 
професор  

Секретар: 
Макаренко Сергій Миколайович, доцент кафедри менеджменту і 

адміністрування Херсонського державного університету, кандидат 
економічних наук 

 
ВИСТУПИ 

 
NBIG-технології і умови, що необхідні для їх створення 
 Міщенко Ганна Володимирівна, завідувач кафедри хімії та екології 

Херсонського національного технічного університету, доктор технічних 
наук, професор 

 
Управління розвитком малих підприємств у регіоні 
Мохненко Андрій Сергійович, завідувач кафедри економіки, фінансів і 

підприємництва Херсонського державного університету, доктор 
економічних наук, професор 

 

Маркетингові дослідження попиту на ринку реалізації полімерної 
продукції в Херсонській області 
Шашкова Ніна Ігорівна, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 

Херсонського державного університету, доктор економічних наук, доцент 
Шаповалов Владислав Анатолійович, магістрант 2 року навчання спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки і 
менеджменту Херсонського державного університету 

 
Power-efficiency as the global problem and Georgia’s challenges 
Tamriko Koblianidze, Professor of the Business Department at Caucasus 

International University (Georgia) 
 
Удосконалення корпоративного управління на основі стейкхолдер-
орієнтованого підходу 
Жнакіна Ельвіра Григорівна, доцент кафедри економічної теорії та 

міжнародних економічних відносин Херсонського державного 
університету, кандидат економічних наук, доцент 
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Каур Аліса Олександрівна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 
«Економіка (Економічна теорія)» факультету економіки і менеджменту 
Херсонського державного університету 

 
Формування оптимального податкового навантаження як основи виплати 
гідної заробітної плати працівникам підприємства 
Макаренко Сергій Миколайович, доцент кафедри менеджменту і 

адміністрування Херсонського державного університету, кандидат 
економічних наук 

 
Виробництво органічної продукції в Україні та світі: перспективи 
Херсонської області 
Чмут Анна Володимирівна, старший викладач кафедри економічної теорії та 

міжнародних економічних відносин Херсонського державного 
університету, кандидат економічних наук 

 
 

 
Платформа 

«ПСИХОЛОГО-ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ»  

 
14.30-17.00                                                                                       ауд. 414 (корп. 5) 
 
Модератори: 
Шапошникова Ірина Василівна, декан факультету психології, історії та 

соціології Херсонського державного університету, доктор соціологічних 
наук, професор  

Бурлачук Леонід Фокович, завідувач кафедри психодіагностики та клінічної 
психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
академік НАПН України, засновник української наукової школи з 
проблеми теорії та практики психологічної оцінки особистості, доктор 
психологічних наук, професор 

Секретар: 
Одінцова Анастасія Миколаївна, старший викладач кафедри загальної та 
соціальної психології Херсонського державного університету, кандидат 
психологічних наук 
 

ВИСТУПИ 
 
Соціально-психологічні основи створення іміджу університету  
Блинова Олена Євгенівна, завідувач кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, 
професор 
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Реформація як чинник формування новоєвропейської цивілізації (до 500-
річчя європейської Реформації) 
Андрєєв Віталій Миколайович, завідувач кафедри всесвітньої історії та 

історіографії Херсонського державного університету, доктор історичних 
наук, професор 

 
Роль науково-педагогічних традицій Херсонського державного 
університету в становленні сучасного вчителя 
Голобородько Євдокія Петрівна, професор кафедри педагогіки і менеджменту 

освіти КВНЗ «Херсонської академії неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України 

 
Реформування місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в 
Україні 
Лопушинський Іван Петрович, завідувач кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування Херсонського національного технічного 
університету, доктор наук із державного управління, професор 

 
Історія історичної науки в Херсонському державному університеті 
Андрєєв Віталій Миколайович, завідувач кафедри всесвітньої історії та 

історіографії Херсонського державного університету, доктор історичних 
наук, професор 

Андрєєва Світлана Серафимівна, доцент кафедри всесвітньої історії та 
історіографії Херсонського державного університету, кандидат історичних 
наук, доцент 

 
Історія Херсонщини в цивілізаційному контексті  
Водотика Сергій Григорович, професор кафедри історії України та методики 

викладання Херсонського державного університету, доктор історичних 
наук, професор 

 
Конфліктне повсякдення влади Гетьманату як джерело реконструкції 
соціальних відносин у ранньомодерній Україні 
Горобець Віктор Миколайович, керівник сектору соціальної історії відділу 

історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії 
України НАН України, доктор історичних наук, професор 

 
Учительська контрреволюційна організація українських націоналістів 
«Павільйон». 1938 рік: конструювання карної справи 
Коник Олександр Олександрович, професор кафедри всесвітньої історії та 

історіографії Херсонського державного університету, доктор історичних 
наук, професор 

 
П’ять років роботи науково-дослідного інституту історичної урбаністики  
Константінова Вікторія Миколаївна, директор НДІ Історичної урбаністики 

Бердянського державного педагогічного університету, доктор історичних 
наук, професор 
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Сучасні психологічні практики в життєздійсненні особистості  
Шебанова Віталія Ігорівна, доцент кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, 
доцент 

 
До питання розкриття потенціалу сучасної студентської спільноти на 
шляху гуманізації та демократизації вищої освіти 
Бабатіна Світлана Іванівна, доцент кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, 
доцент 

 
Духовне життя Палестини під мандатом Великої Британії  
Батенко Ганна В’ячеславівна, доцент кафедри історії України та методики 

викладання Херсонського державного університету, кандидат історичних 
наук, доцент 

 
Історична освіта як елемент формування державної ідеології 
Бойков Олег Юрійович, доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії 

Херсонського державного університету, кандидат історичних наук,  
доцент 

 
Соціально-економічна політика держави в умовах трансформації 
управління 
Вермієнко Тетяна Григорівна, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Функції громадських організацій в процесі соціалізації студентів ВНЗ 
Волошин Олександр Володимирович, доцент кафедри соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та соціології Херсонського державного університету, 
кандидат соціологічних наук 

 
Вплив протестантизму на філософію Григорія Сковороди 
Галіченко Максим Володимирович, викладач загальноуніверситетської кафедри 

філософії та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного 
університету, кандидат філософських наук 

 
Розвиток протестантизму на Херсонщині наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ століть 
Герінбург Ольга Вікторівна, доцент загальноуніверситетської кафедри 

філософії та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного 
університету, кандидат історичних наук 

 
Вплив реформації на розвиток європейської культури ХVІ–ХVІІ століть 
Гришанов Ігор Володимирович, доцент загальноуніверситетської кафедри 

філософії та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного 
університету, кандидат філософських наук, доцент 
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Актуальні проблеми формування професійної готовності майбутніх 
соціальних працівників у процесі навчальних практик 
Гуріч Володимир Олексійович, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Психологічні ресурси особистості в умовах сучасних суспільних 
трансформацій 
Казібекова Вікторія Федорівна, доцент кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, 
доцент 

 
Стан та проблеми паліативної та хоспісної допомоги в умовах 
територіальної громади м. Херсона 
Коршун Тетяна Василівна, завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Стратегія модернізації професійної підготовки магістрів соціальної роботи 
Копилова Світлана Вікторівна, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент  

 
Радянська міфологія: історична ретроспектива діяльності партархіву 
Херсонського обкому КП(б)У  
Кузовова Наталія Миколаївна, доцент кафедри історії України та методики 

викладання Херсонського державного університету, кандидат історичних 
наук, доцент 

 
Освітні проблеми початку ХХ ст. на українських теренах у висвітленні 
О. Лотоцького 
Михайленко Галина Миколаївна, доцент кафедри всесвітньої історії та 

історіографії Херсонського державного університету, кандидат історичних 
наук, доцент 

 
Контрреволюційна організація «української інтелігенції» в Херсонському 
інституті народної освіти (20-ті рр. ХХ ст.)  
Павленко Віктор Якович, доцент кафедри історії України та методики 

викладання Херсонського державного університету, кандидат історичних 
наук, доцент 

 
Сучасний стан та перспективи розвитку протестантизму в незалежній 
Україні 
Петрик Артем Миколайович, викладач загальноуніверситетської кафедри 

філософії та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного 
університету, кандидат історичних наук 
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Дослідження М.Вебером протестантської етики у світлі актуальних 
проблем сучасності 
Поліщук Ірина Євгенівна, завідувач загальноуніверситетської кафедри філософії 

та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного університету, 
кандидат філософських наук, доцент 

 
Соціальні очікування студента в інформаційному просторі сучасного вузу 
Попович Ігор Степанович, доцент кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, 
доцент 

 

Трансформація життєвої позиції особистості: психологічний аналіз у 
історичному дискурсі 
Тавровецька Наталія Іванівна, завідувач кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук, 
доцент 

 

Підготовка студентів до реабілітаційної роботи з дітьми в реабілітаційних 
центрах 
Федорова Ольга Віталіївна, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент  

 
Формування опозиційного світогляду молодіжного середовища повоєнної 
України (за матеріалами Херсонщини)  
Цибуленко Геннадій Володимирович, доцент кафедри історії України та 

методики викладання Херсонського державного університету, кандидат 
історичних наук, доцент 

 

«Великий терор» та вчительство в німецьких національних районах 
Півдня України 
Цибуленко Лариса Олександрівна, завідувач кафедри історії України та 

методики викладання Херсонського державного університету, кандидат 
історичних наук, доцент 

 
Участь міського самоврядування в розвитку середніх навчальних закладів 
Херсона другої половини XIX – початку XX ст.   
Черемісін Олександр Вікторович, доцент кафедри філософії і соціально-

гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету, 
кандидат історичних наук, доцент 

 

Творчий потенціал особистості – властивість соціально-історична  
Бєлікова Валентина Венедиктівна, доцент  Криворізького державного 

педагогічного університету, кандидат мистецтвознавства, заслужений 
працівник культури України 

 
Історичний огляд питань генези особистості в психології  
Головкова Наталія Олександрівна, доцент кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук 
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Сучасні можливості для розвитку особистості вищих навчальних закладів 
Дудка Тетяна Миколаївна, доцент кафедри загальної та соціальної  

психології Херсонського державного університету, кандидат 
психологічних наук 

 

Емоційна саморегуляція особистості в соціально-психологічних вимірах 
Цілинко Ірина Олександрівна, доцент кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук 
 
Просвітницька  діяльність П.С. Коробки 
Бровка Альона Григорівна, старший викладач кафедри всесвітньої історії та 

міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, кандидат історичних наук 

 

Внесок Мартіна Лютера у становлення політичної культури Німеччини 
Корунчак Лариса Анатоліївна, викладач загальноуніверситетської кафедри 

філософії та соціально-гуманітарних наук Херсонського державного 
університету 

 
Особливості сімейних уявлень дітей, позбавлених батьківського 
піклування  
Крупник Іван Романович, старший викладач кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету, кандидат 
психологічних наук 

 

Доступ осіб з інвалідністю (глухих і слабочуючих) до вищої освіти 
Лопатко Любов Анатоліївна, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук 

 

Технології вирішення міжособистісних конфліктів у навчальному закладі  
Одінцова Анастасія Миколаївна, старший викладач кафедри загальної та 

соціальної психології Херсонського державного університету, кандидат 
психологічних наук 

 

Вікові особливості переживання самотності  
Олейник Нарміна Оруджівна, викладач кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету, кандидат 
психологічних наук 

 

Новітні технології в професійній діяльності практичного психолога 
Самкова Олеся Миколаївна, викладач кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук 
 
Історія розвитку молодіжного руху на Херсонщині: від зародження до 
сучасності 
Черкашина Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського державного 
університету, кандидат соціологічних наук 
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Генезис духовних цінностей в онтогенезі особистості 
Чхаідзе Анна Олександрівна, викладач кафедри практичної психології 

Херсонського державного університету, кандидат психологічних наук 
 
Ювенальні технології як основа соціальної роботи з неповнолітніми, які 
перебувають у конфлікті із законом 
Швець Тетяна Михайлівна, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної 

педагогіки та соціології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук 

 
Херсонський державний університет: шлях довжиною в 100 років 
Самсакова Ірина Владиленівна, керівник музейно-архівного центру 

Херсонського державного університету 
 
Асертивність як чинник статусної поведінки студентів у вищому 
навчальному закладі  
Мойсеєнко Вікторія Василівна, аспірант кафедри загальної та соціальної 

психології Херсонського державного університету 
 
Дитячий будинок як історична необхідність в умовах формування 
радянського тоталітарного режиму (за матеріалами Півдня України)  
Букрєєв Тарас Борисович, аспірант кафедри історії України та методики 

викладання Херсонського державного університету 
 
Радянські агітаційні плакати як джерело дослідження боротьби з 
алкоголізмом на Херсонщині в 20-30-х рр. ХХ ст.  
Марквас Катерина Федорівна, аспірантка кафедри історії України та методики 

викладання Херсонського державного університету 
 
Тривожність як фактор дезадаптації особистості в процесі соціалізації  
Чиньона Інна Ігорівна, аспірант кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонського державного університету 
 
 
 

Платформа 
«СТРАТЕГІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ 

ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ТА СИСТЕМИ КОРЕКЦІЙНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ» 

 
14.30-17.00                                                                            ауд. 623 (головн. корп.) 
 
Модератори: 
Яковлева Світлана Дмитрівна, завідувач кафедри корекційної освіти 

Херсонського державного університету, професор кафедри, доктор 
психологічних наук, доцент  
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Синьов Віктор Миколайович, декан факультету корекційної педагогіки та 
психології Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор 

Секретар: 
Полещук Сабіна Вікторівна, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського 

державного університету, кандидат біологічних наук, доцент 
 

ВИСТУПИ 
 

Новітні досягнення в галузі природничих наук та актуальність їх 
упровадження в освітній процес ВНЗ  
Близнюк Валерій Миколайович, професор кафедри хімії та фармації 

Херсонського державного університету, доктор хімічних наук, професор 
Шевряков Микола Вікторович, доцент кафедри хімії та фармації Херсонського 

державного університету, кандидат біологічних наук, доцент  
 
Сучасний стан науки про полімери та особливості формування знань про 
них у вищих навчальних закладах  
Бордюк Микола Анатолійович, професор кафедри фізики Рівненського 

державного гуманітарного університету, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент 

Волошин Олег Михайлович, професор кафедри фізики Рівненського державного 
гуманітарного університету, кандидат хімічних наук, доцент  

Шевчук Тетяна Миколаївна, доцент кафедри фізики Рівненського державного 
гуманітарного університету, кандидат фізико-математичних наук,  
доцент 

 
Реформування процесу підготовки фахівців у ВНЗ України з метою 
створення загальноєвропейського наукового та освітнього простору  
Кузьміна Тетяна Олегівна, професор кафедри товарознавства, стандартизації та 

сертифікації Херсонського національного технічного університету, доктор 
технічних наук 

 
Підготовка кадрів для інклюзивної освіти дітей із психофізичними вадами: 
стан, проблеми, перспективи  
Яковлева Світлана Дмитрівна, завідувач кафедри корекційної освіти 

Херсонського державного університету, доктор психологічних наук, 
доцент  

 
Принципи та методи психодіагностики обдарованості особистості в умовах 
учнівського колективу 
Слободенюк Лідія Іванівна, проректор із навчально-методичної  

роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради, доцент кафедри теорії та методики  
виховання, психології та інклюзивної освіти, кандидат психологічних 
наук, доцент  
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Формування готовності вчителів-дефектологів до ефективної співпраці з 
батьками  
Глущенко Ірина Іванівна, декан факультету природознавства, здоров’я людини і 

туризму, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук  

 
Прикладна хімія як інтеграційний курс наукових знань у підготовці 
вчителів хімії  
Іванищук Світлана Миколаївна, завідувач кафедри хімії та фармації 

Херсонського державного університету, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент 

Вишневська Людмила Василівна, доцент кафедри хімії та фармації 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

Попович Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри хімії та фармації Херсонського 
державного університету, кандидат технічних наук, доцент  

 
Використання інтерактивних технологій у викладанні спеціальної 
психології  
Полещук Сабіна Вікторівна, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського 

державного університету, кандидат біологічних наук, доцент 
 
Розробка комплексної навчальної комп’ютерної програми з органічної 
хімії  
Решнова Світлана Федорівна, доцент кафедри органічної та біологічної хімії 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

Речицький Олександр Наумович, доцент кафедри органічної та біологічної хімії 
Херсонського державного університету, кандидат хімічних наук, доцент  

 
Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності 
вчителя-дефектолога  
Товстоган Володимир Святославович, доцент кафедри корекційної освіти 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент   

 
Формування індивідуального стилю діяльності майбутніх педагогів як 
психолого-педагогічна проблема  
Ляшко Віра Віталіївна, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського 

державного університету, кандидат психологічних наук  
 
Умови розвитку творчої компетентності фахівців спеціальної освіти 
Єременко Галина Юріївна, аспірант, асистент кафедри корекційної освіти 

Херсонського державного університету 
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Платформа 
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ  
ПЕДАГОГІВ, МАЙСТРІВ ТА ФАХІВЦІВ  
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ» 

 
14.30-17.00                                                                                       ауд. 116 (корп. 3) 

 
Модератори: 
Чепок Володимир Іванович, декан факультету технологій та сфери 

обслуговування Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, професор  

Барбіна Єлизавета Сергіївна, професор кафедри професійної освіти 
Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України  

Секретар: 
Носова Ірина Олександрівна, доцент кафедри готельно-ресторанної справи 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
 

ВИСТУПИ 
 

Особливості гуманістичного виховання студентів, його роль та місце у 
формуванні особистості майбутнього інженера-педагога 
Барбіна Єлизавета Сергіївна, професор кафедри професійної освіти 

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України 

 
Науково-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів 
Гедзик Андрій Миколайович, професор Уманського державного педагогічного 

університету ім. Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор 
 
Розвиток управлінського потенціалу у сфері готельно-ресторанного бізнесу 
Жуйков Геннадій Євгенович, перший проректор Міжнародного університету 

бізнесу і права (м. Херсон), доктор економічних наук, професор 
 
Професійні компетенції викладача технічного вишу 
Селіванов Станіслав Євгенович, завідувач кафедри судноводіння та безпеки 

життєдіяльності на морі Херсонської державної морської академії, віце-
президент Міжнародної академії наук екології безпеки людини, доктор 
технічних наук, почесний працівник транспорту 

 
Нова механічна ножна медогонка 
Чепок Володимир Іванович, декан факультету технологій та сфери 

обслуговування Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, професор  

Чепок Роман Володимирович, завідувач кафедри професійної освіти 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
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Сучасні інноваційні акме-технології в підготовці педагогів 
Антонов Валерій Миколайович, професор кафедри АПЕПС Національного 

технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат 
технічних наук, доцент 

 
Компетентнісні домінанти сучасної технологічної освіти 
Гаврилюк Галина Михайлівна, завідувач навчально-методичної лабораторії 

технологій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор 
філософії 

 
Проблеми і перспективи використання системи якості ХААСП у 
виробництві харчової продукції 
Бурак Валентина Геннадіївна, завідувач кафедри інженерії харчового 

виробництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 
кандидат технічних наук, доцент 

 
Готовність майбутнього фахівця технологій до креативної професійної 
діяльності 
Шпак Лариса Миколаївна, завідувач кафедри технологічної освіти та 

побутового обслуговування Херсонського державного університету, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Проблеми та перспективи розвитку ресторанних господарств Херсонщини 
Дзюндзя Оксана Валентинівна, доцент кафедри готельно-ресторанної справи 

Херсонського державного університету, кандидат технічних наук 
 
Особливості підготовки майбутніх фахівців готельного господарства до 
управлінської діяльності 
Носова Ірина Олександрівна, доцент кафедри готельно-ресторанної справи 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Мультимедійні лекції як засіб удосконалення підготовки майбутніх 
магістрів початкової освіти 
Пінчук Ірина Олександрівна, в.о. доцента кафедри теорії і методики початкової 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук 

 
До питання вдосконалення навчально-методичного забезпечення 
викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» 
Разлівінських Юрій Олександрович, доцент кафедри технологічної освіти та 

побутового обслуговування Херсонського державного університету, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Використання в лабораторних практикумах технічних дисциплін 
математичного планування досліджень 
Скирденко Олег Іванович, доцент кафедри професійної освіти Херсонського 

державного університету, кандидат технічних наук, доцент 
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Підвищення професійних компетентностей майбутніх учителів технологій 
за умови використання дистанційного навчання  
Шкворець Олена Володимирівна, доцент кафедри технологічної освіти та 

побутового обслуговування Херсонського державного університету, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Оцінювання знань студентів у сучасних умовах підготовки 
Саух Олександр Миколайович, старший викладач кафедри професійної освіти 

Херсонського державного університету 
 
Аспекти професійного самовизначення учнів старшої школи 
Фокіна Ірина Олексіївна, директор Херсонського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» № 8 Херсонської міської ради 

 

Іншомовна підготовка фахівців готельно-ресторанної справи в сучасних 
умовах  

Кан Олена Юріївна, асистент кафедри мовної освіти Херсонського державного 
університету 

 
 

 
Платформа 

«ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Й ЛІНГВОДИДАКТИКА:  
ІДЕЇ, ПОСТАТІ, КОНТАКТИ» 

 
14.30-17.00                                                                                     ауд. 460 (корп. 2) 

 
Модератори: 
Олексенко Володимир Павлович, декан факультету філології та журналістики 

Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, 
професор, академік Української академії акмеології, заслужений працівник 
освіти України 

Ільїнська Ніна Іллівна, завідувач загальноуніверситетської кафедри світової 
літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного 
університету, доктор філологічних наук, професор 

Секретар: 
Омельчук Юлія Олександрівна, викладач кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету 
 

ВИСТУПИ 
 

Метафорична вербалізація імпліцитних смислів у художньому епічному 
тексті  
Заболотська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри англійської мови та 

методики її викладання Херсонського державного університету, доктор 
педагогічних наук, професор 
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Наукова літературознавча школа професора О. Мішукова: традиції та 
перспективи  
Ільїнська Ніна Іллівна, завідувач загальноуніверситетської кафедри світової 

літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського державного 
університету, доктор філологічних наук, професор 
 

Соціальний гештальт особи крізь призму мовного етикету  
Морозова Ірина Борисівна, професор кафедри граматики англійської мови 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор 
філологічних наук, професор 

 

Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання російської мови як 
іноземної 
Михайловська Галина Олександрівна, професор кафедри слов`янської філології  

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор 
 

Засоби формування життєвої компетентності майбутніх фахівців у 
контексті міжкультурної комунікації  
Князян Марія Олексіївна, професор кафедри французької філології Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова, доктор педагогічних 
наук, професор 
 

Художні відображення запровадження християнства в трагікомедії 
Феофана Прокоповича «Владимир» 
Кузнецов Сергій Володимирович, проректор із соціально-гуманітарної та 

науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету, 
кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України 
 

Національно-культурні особливості німецьких загадок 
Гамзюк Микола Васильович, завідувач кафедри німецької філології Київського 

лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор 
 
Агонально-аргументативні мовленнєві жанри українського політичного 

дискурсу 
Кондратенко Наталія Василівна, завідувач кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор 
філологічних наук, професор 
 

Лінгвокультурний типаж «авантюристка» в художньому втіленні: 
гендерний і семантико-когнітивний аспекти  
Ніконова Віра Григорівна, завідувач кафедри англійської філології і перекладу 

Київського національного лінгвістичного університету, доктор 
філологічних наук, професор 

 

До проблеми структурних одиниць дискурсу 
Прохоров Володимир Федорович, професор кафедри німецької філології і 

перекладу Запорізького національного університету, доктор філологічних 
наук, доцент 
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Мовна особистість ХХІ ст. через призму інтернет-ресурсів 
Тропіна Ніна Павлівна, професор кафедри слов`янської філології Херсонського 

державного університету, доктор філологічних наук, доцент 
 
Семантическая таксономия абстрактных объектов «жизнь» и «смерть» в 
«больших стихотворениях» Иосифа Бродского 
Бєляєв Юрій Іванович, радник ректора Херсонського державного університету, 

кандидат філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти 
України 

 
Глобалізаційні вияви в українському префіксальному словотворенні 
початку ХХІ сторіччя 
Олексенко Володимир Павлович, декан факультету філології та журналістики 

Херсонського державного університету, доктор філологічних наук, 
професор, академік Української академії акмеології 

 
Таврійські мотиви в художньо-публіцистичному дискурсі Олеся Гончара 
(лінгвістичний та аксіологічний аспект) 
Степаненко Микола Іванович, ректор Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор філологічних 
наук, професор 

 
Особливості змісту і структури мовної освіти в контексті Закону України 
«Про освіту» 
Пентилюк Марія Іванівна, професор кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України 

 
Експресивні можливості різнорівневих мовних одиниць у художньому 
тексті  
Гладкова Рита Яківна, завідувач кафедри слов`янської філології Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Базова таксономія електронної літератури: роди та види  
Пожарицька Олена Олександрівна, доцент кафедри граматики англійської мови 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Транспозиційні зміни в граматичних категоріях староруської мови 
Прохоренков Василь Миколайович, доцент кафедри слов`янської філології 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 
Темпоральні модифікації в німецькій лінгвістичній сомнології 
Прохорова Поліна Володимирівна, докторант кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови Запорізького національного університету, 
кандидат філологічних наук, доцент 
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Семантика німецького слова «Gleichgültig»  
Романова Наталя Василівна, професор кафедри німецької та романської 

філології, доктор  філологічних наук, доцент 
 
Дискурс як наукова категорія 
Андрієць Олена Миколаївна, доцент кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Міфологема долі в поетичній творчості М. Вінграновського та Л. Талалая 
Бахтіарова Тетяна Василівна, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 
Вектори літературознавчих досліджень проф. І. Луценка  
Бєляєва Світлана Іванівна, доцент загальноуніверситетської кафедри світової 

літератури та культури імені проф. О.Мішукова Херсонського державного 
університету, кандидат філологічних наук, доцент 

 
Вивчення художнього тексту на уроках української літератури в Новій 
українській школі 
Бондаренко Лідія Григорівна, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Інноваційні підходи до формування риторичної компетентності майбутніх 
фахівців-нефілологів у ВНЗ 
Воробйова Алла Вікторівна, доцент загальноуніверситетської кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
Когнітивні підходи у вивченні мовно-чуттєвих явищ  
Гайдаєнко Ірина Василівна, доцент кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Своєрідність художнього мовомислення С. Жадана 
Гайдученко Галина Миколаївна, доцент кафедри української мови Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Таксонімія категорій художнього тексту-дискурсу 
Галаур Світлана Петрівна, доцент кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Антитоталітарний прозовий текст в українській літературі 20-30-х років: 
художньо-прагматичний аспект  
Горбонос Ольга В’ячеславівна, доцент загальноуніверситетської кафедри 

світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського 
державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
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Архітектоніка хронотопів воєнної прози Е. М. Ремарка (на матеріалі збірки 
“Der Feind“) 
Гоштанар Ірина Вікторівна, декан факультету іноземної філології Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент  
 
Роль фахових текстів у формуванні мовної особистості студентів-
нефілологів 
Грицина Валентина Іванівна, доцент загальноуніверситетської кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету, кандидат філологічних 
наук, доцент 

 
Розвиток традицій вертепної драми в п’єсах Миколи Куліша «Маклена 
Граса» і «Патетична соната» 
Демченко Алла Вікторівна, завідувач кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 
Засоби вербальної експлікації полівалентної естетики постмодернізму в 
текстах сучасної англомовної літератури 
Димитренко Лариса Вікторівна, доцент кафедри англійської мови та методики 

її викладання Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Неологізована суспільно-політична лексика в українській мові 
Карабута Олена Павлівна, доцент кафедри української мови Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Природа найпоширеніших синтаксичних помилок під час перекладання з 
англійської мови на українську  
Кіщенко Юлія Володимирівна, завідувач кафедри практики іноземних мов 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Словотвірна активність морфем перехідного типу в українській мові (на 

матеріалі сучасних медіа-текстів Херсонщини) 
Климович Світлана Миколаївна, завідувач кафедри української мови 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 
Новоутвори в сучасній німецькій комунікації 
Ковбасюк  Лариса Анатоліївна, доцент кафедри німецької та романської 

філології Херсонського державного університету, кандидат філологічних 
наук, доцент  

 
Особливості світогляду Миколи Чернявського  
Корівчак Людмила Денисівна, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 
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Неологічна картина світу англомовного суспільства початку ХХІ століття  
Лебедєва Аеліта Володимирівна, заступник декана факультету іноземної 

філології Херсонського державного університету з навчально-методичної 
роботи і практик, кандидат філологічних наук, доцент 

 
Проблемы лингвокульторологии и межкультурной коммуникации. 
Культурные концепты: лингвистический аспект изучения  
Лебедєва Надія Михайлівна, доцент кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Способи вираження в українській мові асоціативності як ономасіологічної 
категорії  
Левакіна Тетяна Василівна, доцент кафедри слов`янської філології  Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Мовні пріоритети студентів Херсонського державного університету 
Мартос Світлана Андріївна, доцент кафедри української мови Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Уживання вербалізаторів емоцій у сучасних британських авторів 
Мелконян Валентина Миколаївна, доцент кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Формування правописної компетенції в процесі опанування фахової 
термінології в курсі «Українська мова за професійним спрямуванням» 
Місяк Наталія Володимирівна, доцент загальноуніверситетської кафедри 

мовної освіти Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Художній світ лірики Івана Киризюка  
Немченко Галина Вікторівна, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 

Поетика ліричного доробку Андрія Леготи  
Немченко Іван Васильович, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент 

 

Поетика американського постмодернізму: проблеми та шляхи вивчення в 
системі вищої філологічної освіти  
Нев’ярович Наталя Юріївна, доцент загальноуніверситетської кафедри світової 

літератури та культури імені проф. О.Мішукова Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений учитель 
України 

 

Нові оцінно-конотативні значення іменників у художній літературі 
Мироненко Оксана Василівна, доцент кафедри філології Херсонського 

державного університету, кандидат  філологічний наук, доцент 
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Культуромовний підхід до професійної підготовки майбутніх філологів 
Окуневич Тетяна Григорівна, доцент кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Відтворення лінгвістичних особливостей роману «Голодні ігри» в 
українському та російському перекладах 
Свиридов Олександр Федорович, доцент загальноуніверситетської кафедри 

мовної освіти Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Специфіка сталих словесних комплексів та їх функціонування в 
політичному дискурсі (на матеріалі німецької преси) 
Солдатова Світлана Миколаївна, в.о. завідувача кафедри німецької та 

романської філології Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

  
Методика навчання рідної мови в початкових класах у світлі новітніх 
лінгводидактичних технологій 
Степаненко Ніна Степанівна, завідувач кафедри філологічних дисциплін та 

методики їх викладання Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка, кандидат філологічних наук,  
доцент 

 
Проблема мови та культури півдня України в художній літературі 
Тихоша Валентина Іванівна, доцент кафедри української мови Херсонського 

державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
 
Сучасна жіноча література Німеччини в коротких оповіданнях Юдіт 
Германн 
Хмельковська Світлана Володимирівна, доцент кафедри німецької та 

романської філології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Загальнопрофесійна складова мовної компетенції майбутніх фахівців-
нефілологів 
Чабан Наталія Іванівна, завідувач загальноуніверситетської кафедри мовної 

освіти Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 
Фразеологизмы и прецедентные тексты в заголовках газет 
Черкун Людмила Іванівна, доцент кафедри слов`янської філології Херсонського 

державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 
Метафора в художній картині світу В. Шевчука 
Борисенко Наталія Миколаївна, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, кандидат 
філологічних наук 
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Об’єктивація концепту ЖИТТЯ ву романі Рея Бредбері «Кульбабове вино» 
Заболотська Олександра Володимирівна, доцент кафедри англійської мови та 

методики її викладання Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук 

 

Питання історизму в науковому доробку Л.С.Литвиненко  
Клімчук Оксана Вікторівна, доцент загальноуніверситетської кафедри світової 

літератури та культури імені проф. О.Мішукова Херсонського державного 
університету, кандидат філологічних наук 

 

Метаморфоза в англійській поетичній творчості 
Москвичова Оксана Анатоліївна, докторант кафедри англійської мови та 

методики її викладання Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук 

 

Розвиток умінь діалогічного мовлення учнів основної школи 
Мунтян Світлана Віталіївна, доцент кафедри слов`янської філології 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук 
 

Концепт КРАСА в Інтернет-дискурсі: репрезентація в текстах соцмереж 
Пономаренко Тетяна Вікторівна, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, кандидат 
філологічних наук 

 

Граматичні оказіоналізми в сучасному художньому поетичному дискурсі  
Семененко Олександра Юріївна, доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, кандидат 
філологічних наук 

 

Ідеї Просвітництва в науковому доробку Т.М.Громової  
Хома Тетяна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент 
 

Міфологічні інтертексти й авторська міфотворчість у романах Галини 
Пагутяк «Зачаровані музиканти» і «Магнат» 
Чухонцева Наталія Дмитрівна, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 
 

Наукові підходи до розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 
літератури   
Чумак Лариса Володимирівна, доцент кафедри теорії й методики виховання, 

психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук 

 

Особливості формування німецькомовної компетентності в читанні 
студентів молодших курсів 
Ленюк Наталія Михайлівна, старший викладач загальноуніверситетської 

кафедри мовної освіти Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук 
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Специфіка оповідної інстанції в детективних текстах Даніеля Пеннака 
Єрмоленко Інесса Ігорівна, викладач  кафедри німецької та романської філології 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук 
 
Абревіація як спосіб творення астрономічної термінології української мови 
другої половини ХХ – початку ХХІ століть 
Соломахін Андрій Федорович, викладач загальноуніверситетської кафедри 

мовної освіти Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук 

 
Коммуникативная направленность в процессе обучения русскому языку 
иностранных студентов 
Милостива Оксана Іванівна, провідний фахівець відділу аспірантури і 

докторантури Херсонського державного університету, доцент кафедри 
філології Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук 

 
Функціональні особливості вживання особових займенників та їх переклад 
українською мовою 
Гончаренко Олена Миколаївна, доцент кафедри німецької та романської 

філології Херсонського державного університету 
 
Релікти міфологічного мислення в образотворенні американських 
фольклорних балад 
Суворова Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри англійської мови та 

методики її викладання Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук 

 
Історія російського роману як предмет наукових розвідок професора 
І. Федірка  
Бєлоус Ольга Михайлівна, старший викладач загальноуніверситетської кафедри 

світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського 
державного університету 

 
Агітаційний слоган: структура і семантика 
Билінська Олександра Сергіївна, старший викладач кафедри прикладної 

лінгвістики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, 
кандидат філологічних наук 

 
Проблема екології в щоденникових записах Олеся Гончара  
Галаган Валентина Володимирівна, старший викладач кафедри української 

літератури Херсонського державного університету 
 
Культурологічний підхід до викладання зарубіжної літератури у ВНЗ  
Соловцова Ірина Віталіївна, старший викладач загальноуніверситетської 

кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова 
Херсонського державного університету 
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Інтерпретація проблем історизму в працях проф. О.Мішукова  
Уколов Євген Юрійович, старший викладач загальноуніверситетської кафедри 

світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського 
державного університету 

 
Засоби відтворення ритміко-ритмічних схем Ф.Г.Лорки в 
українськомовних та російськомовних перекладах 
Федоров Олексій Володимирович, старший викладач кафедри німецької та 

романської філології Херсонського державного університету 
 
Специфічні властивості мовленнєвих актів та імплікатур у поезії 
німецькомовного напрямку «Нової діловитості» 
Бандурко Зінаїда Валеріївна, викладач кафедри німецької та романської 

філології Херсонського державного університету 
 
Транспозиційні переходи в межах особових форм 
Власенко Любов Валентинівна, викладач кафедри української мови 

Херсонського державного університету 
 
Мовні особливості в прозі В.Камінера 
Діденко Наталя Вікторівна, викладач кафедри німецької та романської 

філології Херсонського державного університету 
 
Дискурсивна компетенція як основа навчання іноземних мов у вищих 
навчальних закладах 
Ізмайлова Оксана Андріївна, викладач кафедри німецької та романської 

філології Херсонського державного університету 
 
Образ автора в сучасному художньому дискурсі: лінгвопрагматичний 
аспект 
Кіщенко Алла Миколаївна, викладач кафедри прикладної лінгвістики Одеського 

національного університету ім. І.І. Мечникова 
 
Особливості  сприйняття кінооповіді у творах екранних мистецтв різних 
жанрів 
Кузьміч Тетяна Олександрівна, викладач кафедри теорії і методики виховання, 

психології та інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук 

 
Проблеми мемуаристики та їх інтерпретація в працях проф. О.Мішукова 
Мельников Олександр Сергійович, викладач загальноуніверситетської кафедри 

світової літератури та культури імені проф. О.Мішукова Херсонського 
державного університету 

 
Когнітивна структура концепту LIE в англомовних псевдоновинах 
Омельчук Юлія Олександрівна, викладач кафедри мовознавства Херсонського 

державного університету 
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Специфіка англійськомовної канадської картини світу (на матеріалі 
поетичних текстів)  
Просяннікова Яна Миколаївна, викладач кафедри практики іноземних мов 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук 
 
Міфо-фольклорна основа поетичних текстів Василя Симоненка  
Цепкало Тетяна Олександрівна, викладач кафедри української літератури 

Херсонського державного університету 
 
Похідні прийменники мети як аксіологічні маркери в сучасному художньо-
публіцистичному дискурсі 
Кисла Наталія Вікторівна, аспірантка кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка  
 
«Міфологізація», «деміфологізація» і «реміфологізація» як процес творення 
міфа про Дон Жуана (на матеріалі творчості Х. Грау і М. де Унамуно) 
Крижна Анастасія Віталіївна, аспірантка загальноуніверситетської кафедри 

світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського 
державного університету 

 
Лінгвопрагматичні аспекти дослідження англійськомовної проповіді 
Масалова Тетяна Миколаївна, аспірантка кафедри англійської мови та 

методики її викладання Херсонського державного університету 
 
Специфіка перекладу мовленнєвих актів в українському та російському 
перекладах англомовної драми Е. Олбі «Who’s Afraid of Virginia Woolf» 
Пасенчук Наталія Вадимівна, аспірантка кафедри перекладознавства та 

прикладної лінгвістики Херсонського державного університету 
 
Мовні особливості текстів судових рішень: монологічність судового 
дискурсу 
Просяна Альона Вікторівна, аспірантка кафедри прикладної лінгвістики 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
 
Інтеррогатив як інструмент розширення інформаційного поля 
комуніканта 
Степаненко Ольга Олександрівна, аспірантка кафедри граматики англійської 

мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
 
Нові формати публіцистичних текстів на прикладі літературно-художніх 
журналів 
Чаура Наталія Сергіївна, аспірантка кафедри української літератури 

Херсонського державного університету 
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Платформа 
 

«ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД  
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗМІЦНЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ`ЯЗКІВ» 

 
14.30-17.00                                                                        ауд. 305-в (головн. корп.) 

 
Модератор: 
Ушкаренко Юлія Вікторівна, завідувач кафедри економічної теорії та 

міжнародних економічних відносин Херсонського державного 
університету, доктор економічних наук, професор 

Секретар: 
Кримцева Тетяна Іванівна, асистент кафедри економічної теорії та 

міжнародних економічних відносин Херсонського державного 
університету 

 
ВИСТУПИ 

 
Сучасні проблеми та питання ефективного розвитку діяльності 
підприємств харчової промисловості 
Ушкаренко Юлія Вікторівна, завідувач кафедри економічної теорії та 

міжнародних економічних відносин Херсонського державного 
університету, доктор економічних наук, професор 

Бутівчак Катерина Юріївна, магістрантка 2 року навчання спеціальності 
«Економіка (Економічна теорія)» Херсонського державного університету 

 
The preferable direction of the development of Georgian economy under the 
regional integration 
Romani Mamuladze,  Professor, Dean of the School of Business and Management of 

the Batumi Maritime Academy (Georgia) 
 
International activity in modern conditions of European integration 
Viachaslau Nikitsin, Professor, Project Coordinator, University of Paderborn 

(Germany) 
 

Тіньова економіка як чинник дестабілізації економічного стану України 
Демченко Олена Григорівна, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин Херсонського державного університету, кандидат 
економічних наук, доцент 

Зеленський Микола Миколайович, магістрант 1 року навчання спеціальності 
«Економіка (Економічна теорія)»  Херсонського державного університету 

 

Іноземні інвестиції в економіку України: тенденції та перспективи 
Федяєва Марія Сергіївна, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин Херсонського державного університету, кандидат 
економічних наук 
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Гончаренко Сергій Олександрович, магістрант 1 року навчання спеціальності 
«Економіка (Економічна теорія)» Херсонського державного університету 

 
Теоретико-методичні засади забезпечення ефективності функціонування 
підприємства 
Бурик Юлія Іванівна, аспірантка Херсонського національного технічного 

університету 
 
Удосконалення процесів планування потреби та формування 
інвестиційних ресурсів: на прикладі ринку житла  
Шкворченко Анна Володимирівна, магістрантка 1 року навчання спеціальності 

«Менеджмент (Бізнес-адміністрування)» Херсонського державного 
університету 

 
Удосконалення системи працевлаштування безробітних осіб як основи 
підвищення якості життя населення 
Капліна Євгенія Олегівна, студентка 4 курсу спеціальності «Менеджмент» 

Херсонського державного університету 
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