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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова 

Берегова Г. Д. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет (Україна) 

 

Співголови 

Новак-Дземянович М. (Mirosіawa Nowak-Dziemianowicz) – доктор 

педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічних наук 

Опольського університету (Польща); 

 

Бойко А. І. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

філософських і політичних наук Черкаського державного технологічного 

університету (Україна) 

 

Муляр В. І. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

гуманітарних і соціальних наук Державного університету «Житомирська 

політехніка» (Україна);  

 

Кивлюк О. П. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 

методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова (Україна) 

 

Члени організаційного комітету: 

Варнавська І. В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної 

освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (Україна); 

 

Дубовик Л. П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (Україна); 

 

Герасименко М. В. – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри 

професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(Україна); 

 

Черемісін О. В. – доктор історичних наук, професор кафедри професійної освіти 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (Україна); 
 

Дробітько А. І. – викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (Україна); 
 

Андрушкевич Фабіан (Fabian Andruszkiewicz) доктор педагогічних наук, 

професор Інституту педагогічних наук Опольського університету (Польща); 
 

Бак Мирослав (Mirosław Bąk) – доктор філософських наук, Інститут вивчення 

освіти Опольського університету (Польща); 
 

Едвард Ніц (Edward Nycz) – доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора Інституту педагогічних наук Опольського університету (Польща). 
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

21 листопада 2019 року 

 

14.00 – 14.30 – реєстрація учасників конференції (ауд. 101а) 

14.30 – 15.15 – пленарне засідання (ауд. 104) 

15.15 – 15.30 – перерва 

15.30 – 16.30 – секційні засідання (ауд. 101а, 102, 103, 104, 108, 110) 

17.00 – Оглядова екскурсія по історичному центру м. Херсона 

 

 

22 листопада 2019 року 

(продовження роботи конференції) 

 

09.00 – 09.30 – реєстрація учасників конференції (ауд. 101а) 

09.30 – 12.00 – секційні засідання (ауд. 101а, 102, 103, 104, 108, 110) 

12.00 – 12.10 – перерва 

12.10 – 12.30 – підведення підсумків роботи конференції (ауд. 104) 

12.30 – екскурсія до музею Херсонського державного аграрного 

             університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Виступ на секції – до 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(21 листопада 2019 року) 

ауд.104. 14.00. 

 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Берегова Галина Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

Кирилов Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» 
 

Аверчев Олександр Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» 
 

Грановська Вікторія Григорівна, доктор економічних наук, доцент, декан 

економічного факультету ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»  
 

ДОПОВІДІ 
 

Бак Мирослав (Bąk Mirosław), доктор філософських наук, Інститут вивчення 

освіти Опольського університету (м. Ополе, Польща) 

Dialtktyka oredownikow malych i duzych rozwiazan strukturalnych  

przy realizacji inteligentnego i zrownowazonego rozwoju 
 

Єрмолаєв Андрій Васильович, доктор філософських наук, директор 

академічного центру «Софія» (м. Київ, Україна) 

Базові концепти політичної філософії 
 

Бойко Анжела Іванівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри філософських і політичних наук Черкаського державного 

технологічного університету (м. Черкаси, Україна) 

Політична філософія у системі політичної діяльності 
 

Берегова Галина Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (м. Херсон, Україна) 

Концептуальна розбудова філософії освіти в Україні 
 

Танклевська Наталія Станіславівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Філософська інтерпретація функціонування публічних фінансів 
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СЕКЦІЯ 1. ПРИРОДА, СВІТ, КОСМОС 
           

 (початок роботи о 14.30, ауд. 104) 

Керівники секції: 

Олександр Вікторович Черемісін – доктор історичних наук, професор 

кафедри 

Людмила Петрівна Дубовик – кандидат педагогічних наук, доцент  

 

Корсак Костянтин Віталійович, доктор філософських наук, професор 

кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський 

медичний університет»  

Корсак Юрій Костянтинович, кандидат філософських наук, старший 

науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної Академії 

педагогічних наук України (м. Київ, Україна) 

НООЕРА вже надходить. Коли людство це помітить? 

 

Костючков Сергій Карпович, доктор філософських наук, професор кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 

державного університету (м. Херсон, Україна) 

Космогонічний дарвінізм: філософія еволюції Всесвіту  

 

Kostyuchkov Alexey Nikolaevich, Senior Lecturer in the Department of Social 

Sciences and Humanities, Vitebsk State University named after P.M. Masherova 

(м. Вітебськ, Білорусь) 

Globalization and the process of forming the international political image of a 

modern state 

 

Грановська Вікторія Григорівна, доктор економічних наук, доцент, декан 

економічного факультету ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (м. Херсон, Україна) 

Діячі Римського клубу про світову економіку майбутнього  

(за доповіддю «Сome On!», 2019)  

 

Корсак Костянтин Віталійович, доктор філософських наук, професор 

кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський 

медичний університет»;  

Антонюк  Людмила Анатоліївна, старший викладач кафедри університетської 

освіти і права Університету менеджменту освіти НАПН України (м. Київ, 

Україна) 

Київський клуб «Антиколапс» - український послідовник Римського клубу 

 

Бокшань Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Міфологічна картина світу в художній прозі В. Шевчука і Г. Пагутяк 
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Дударенко Людмила Валеріївна, кандидат філологічних наук, завідувач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Міжнародна академія 

екології та медицини» (м. Київ, Україна) 

Перспективи розвитку візуальної екології 

 

Морозов Володимир Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, 

професор кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Морозов Олексій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор кафедри науки про Землю ДВНЗ «Херсонського державного 

аграрного університет»; 

Керімов Алі Нариманович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри рослинництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Філософські аспекти вирішення проблем оптимізації еколого-

меліоративного режиму сухостепових зрошуваних ландшафтів 

 

Пріц Василь Юрійович, аспірант Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Світоглядне значення принципу екстраполяції в космології 

 

Соболь Ольга Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Сучасні підходи до гуманізації регулювання  

чисельності безпритульних тварин  

 

Мельниченко Софія Геннадіївна, здобувач другого (магістерського) рівня 

вищої освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. 

Херсон, Україна) 

Використання загальнонаукової та філософської методології  

в науках про Землю 

 

Михайлов Володимир Сергійович, кандидат філософських наук, провідний 

науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем 

Збройних Сил України (м. Херсон, Україна) 

Проблеми усвідомлення історичної динаміки через призму філософії історії 

 

Тарасов Олексій, фахівець у галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 

(м. Київ, Україна) 

Дослідження старих об’єктів Всесвіту 

 

Панамаренко Андрій Віталійович, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Глобальний характер екологічних проблем 
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СЕКЦІЯ 2. ЛЮДИНА ТА СФЕРА СВІДОМОСТІ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 101а) 

Керівники секції: 

Сергій Карпович Костючков – доктор філософських наук, професор  

Тетяна Вікторівна Лєнь – кандидат філософських наук, доцент    

 

Бак Мирослав (Bąk Mirosław), доктор філософських наук Інституту вивчення 

освіти Опольського  університету (м. Ополе, Польща) 

Dialtktyka oredownikow malych i duzych rozwiazan strukturalnych  

przy realizacji inteligentnego i zrownowazonego rozwoju 

 

Ємельяненко Ганна Дмитрівна, доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії, соціально-політичних і правових наук ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна) 

Антропологічні виміри духовного самоздійснення особистості  

у філософії С.К’єркегора  

 

Бойчук Олена Сергіївна, старший викладач кафедри педагогіки і психології, 

керівник Психологічної служби ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»;  
Корсак Костянтин Віталійович, доктор філософських наук, професор 

кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський 

медичний університет» (м. Київ, Україна) 

Критичний аналіз поняття «інтелект людства» 

 

Ясінський Михайло Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії та філософії ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне, Україна) 

Особливості формування образу національної свідомості 

 

Бовдир Олена Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Херсон, 

Україна) 

Проблеми морального вибору особистості та роль ціннісних орієнтацій у 

системі людської діяльності 

 

Муляр Володимир Ілліч, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри гуманітарних і соціальних наук Державного університету 

«Житомирська політехніка» (м. Житомир, Україна) 

Гармонія соціального суб’єкта: деякі методологічні  

кроки дослідження 
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Герасименко Микола Володимирович, кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (м. Херсон, Україна) 

Світогляд особистості як рівень філософського осмислення світу 

 

Литвинчук Оксана Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

гуманітарних і соціальних наук Державного університету «Житомирська 

політехніка» (м. Житомир, Україна) 

Гуманітарне мислення в пошуках ідентичності 

 

Дереш Валентина Станіславівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Херсонського державного університету; 

Буганова Анна Сергіївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна) 

Душа і свідомість: співвідношення понять 

 

Зарівняк Ірина Святославівна, викладач кафедри загальноекономічної 

підготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна)  

Гуманізація освітнього простору – стимул до самореалізації особистості 

 

Коваленко Алла Григорівна, вчитель української мови та літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. О. С. Пушкіна (м. Херсон, Україна) 

Філософське осмислення реальності в ліриці Миколи Зерова 

 

Ковальов Юрій Володимирович, викладач Глухівського агротехнічного 

інституту Сумського НАУ (м. Глухів, Україна) 

Свідомість в контексті відношень людини до світу 

 

Лєнь Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Херсон, 

Україна) 

Ціннісні основи комунікації особистості в процесі  

розбудови громадянського суспільства 
 

Кругляк Марина Едуардівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

гуманітарних і соціальних наук Державного університету «Житомирська 

політехніка» (м. Житомир, Україна) 

Погляд на релігію у творчості Еріка-Емманюеля Шмітта 
 

Жильцов Олександр Леонідович, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри 

загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського 

факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Херсон, 

Україна) 

Філософсько-правове розуміння прав людини 
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Ляшенко Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(м. Київ, Україна) 

Філософія людини про теорії появи функції мовлення 

 

Малімон Віталій Іванович, кандидат наук з державного управління, доцент 

кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ, 

Україна) 

Криза особистісної ідентичності та самотність в культурі постмодерна 

 

Сарнавська Оксана В’ячеславівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії Національного університету водного господарства та 

природокористування (м. Рівне, Україна) 

Філософсько-естетичне осмислення жесту як феномену комунікації 

 

Чумаченко Олена Петрівна, кандидат культурології Криворізького коледжу 

Національного авіаційного університету (м. Кривий Ріг, Україна) 

Трактування поняття творчість у контексті філософської  

 концепції Ф. Ніцше 

 

Стельмах Світлана Миколаївна, вчитель історії і правознавства Херсонського 

академічного ліцею імені О. В. Мішукова при ХДУ (м. Херсон, Україна) 

Розвиток критичного мислення: тренінг для вчителів 

 

Тимченко Віталій Миколайович, кандидат філософських наук Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) 

Нігілізм лінійного мислення проти реальності як дару 
 

Черкашина Тетяна Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології соціально-

психологічного факультету Херсонського державного університету; 

Недоступ Валерія Вячеславівна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня Херсонського державного університету (м. Херсон, 

Україна) 

Аб'юз як соціально-психологічне явище 

 

Володченко Євгенія, кінезіолог, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Кінезіологія – наука майбутнього 

 

Смолянова Ольга Володимирівна,  викладач Лозівської філії Харківського 

державного автомобільно-дорожнього коледжу (м. Лозова, Україна) 

«Історико-філософський аналіз понять «свобода», «цінність», «творчість» 
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Черкашина Тетяна Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології соціально-

психологічного факультету Херсонського державного університету; 

Ващенко Владлена Володимирівна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня Херсонського державного університету (м. Херсон, 

Україна) 

Вплив кіно на поведінку і свідомість молоді 

 

Волошина Валерія Миколаївна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Фрустрація як особливий прояв емоційного стану 

 

Андрієвський Максим Русланович, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Еколого-правова культура 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3. СУСПІЛЬСТВО ТА СУСПІЛЬНА ІСТОРІЯ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 102) 

Керівники секції: 

Федір Григорович Семенченко – доктор політичних наук, професор  

Інна В’ячеславівна Варнавська –  кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Афанасьєв Олександр Іванович, доктор філософських наук, професор кафедри 

філософії та методології науки Одеського національного політехнічного 

університету; 

Василенко Ірина Леонідівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

політології, соціології і соціальних комунікацій Одеської національної академії 

зв’язку ім. О.С. Попова (м. Одеса, Україна) 

Наука як детермінант історичної пам’яті 

 

Адвокатова Надія Олександрівна, кандидат економічних наук, асистент 

кафедри економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»; 

Боярчук Альона Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

зовнішньоекономічної діяльності Херсонського національного технічного 

університету (м. Херсон, Україна) 

Філософські підходи до забезпечення сталого розвитку агропродовольчої 

сфери регіонів України 
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Бойко Людмила Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (м. Херсон, Україна) 

Філософські основи бізнесу в органічному землеробстві 

 

Черемісін Олександр Вікторович, доктор історичних наук, професор кафедри 

професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м.Херсон, Україна) 

Міська традиція на Півдні України в другій половині ХІХ ст. 

 

Бойко Вікторія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Діагностика бізнес-середовища: філософські засади 

 

Семенченко Федір Григорович, доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного 

технічного університету (м. Херсон, Україна) 

Філософські аспетки розвитку сучасної політичної науки 

 

Бойков Олег Юрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, 

археології та методики викладання Херсонського державного університету; 

Бойкова Євгенія Леонідівна, викладач кафедри загальноправових та соціально-

гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного 

університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна) 

Ідея протекторату як елемент зовнішньополітичної  

стратегії України у XVII – XX ст. 
 

Михайленко Галина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри  

історії, археології та методики викладання Херсонського державного 

університету (м. Херсон, Україна) 

Інтелектуальна біографія як відображення  

багатовимірність життєвого простору 
 

Бойценюк Христина Іванівна, здобувач ступеня доктор філософії  ІЗЗ НААН 

(м. Київ, Україна) 

Взаємини філософії і агрономії в історичній ретроспективі 
 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Соціологічні концепції членів женевського гуртка  
 

Варлашин Андрій Андрійович, вчитель історії Херсонської Спеціалізованої 

школи №30 (м. Херсон, Україна) 

Реформи першого президента Турецької республіки Кемаля Ататюрка та їх 

вплив на формування сучасної самосвідомості турецького суспільства 
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Бухтєєва Любов Сергіївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня біолого-технологічного факультету ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет»; 

Герасименко Микола Володимирович, кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (м. Херсон, Україна) 

Ідея як фактор суспільної життєдіяльності 

 

Дробітько Антон Ігорович, викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Теоцентризм як основна соціальна парадигма епохи Середньовіччя 

 

Ковтун Валентина Андріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (м. Херсон, Україна) 

Теортико-методологічні основи ефективності аграрного виробництва 

України в умовах глобального інноваційно-інвестиційного середовища 

 

Момоток Олена Миколаївна, старший викладач кафедри філософії, 

політології та українознавства Херсонського національного технічного 

університету (м. Херсон, Україна) 

Гуманізація освіти як фактор гуманізації суспільних відносин 

 

Карнаушенко Алла Сергіївна, кандидат економічних наук, асистент кафедри 

економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Сучасні парадигми державного управління: теоретико-філософське 

осмислення 

 

Ковальова Аліна Олександрівна, здобувач ступеня доктор філософії ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Філософські підходи до формування стратегії фінансового забезпечення, 

функціонування аграрних підприємств 

 

Нікітенко Катерина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Філософські підходи до надання інформації у соціальних мережах 

 

Романовський Олександр Олексійович, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного 

технічного університету; 

Кругла Наталія Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

філософії, політології та українознавства Херсонського національного 

технічного університету (м. Херсон, Україна) 
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Проблеми комунікації сучасності 

 

Семенченко Максим Федорович, здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна) 

Роль філософії у формуванні демократичних цінностей сучасного 

українського суспільства 

 

Татарченко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

філософії, політології та українознавства Херсонського національного 

технічного університету (м. Херсон, Україна) 

Роль православної церкви у формуванні духовної культури в  

Південній Україні 

 

Шарій Віктор Олександрович, здобувач ступеня доктора філософії, молодший 

науковий співробітник Інститут зрошуваного землеробства НААН України (м. 

Херсон, Україна) 

Духовне життя давньогрецького суспільства і землеробство 

 

Ярмоленко Віталіна Вікторівна, асистент кафедри економіки та фінансів 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Проблемна сфера філософії страхування 

 
Черкашина Тетяна Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології соціально-

психологічного факультету Херсонського державного університету; 

Данієлян Ліліт Володимирівна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня Херсонського державного університету (м. Херсон, 

Україна) 

Вплив лайкінгу на розвиток особистості 

 
Черкашина Тетяна Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології соціально-

психологічного факультету Херсонського державного університету; 

Чихун О. В., здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна) 

Діти трудових емігрантів як соціальна група 

 

Trybushna Karyna Kostyantynivna, third year student of politology, faculty of 

International relationships and Politology, University of Lodz (м. Лодз, Польша)  

Ukraine in world political relations 

 
Назаренко Марія Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна) 

Природа в філософії романтизму та дауншифтинг ХХІ століття 
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Борко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент ВП 

«Миколаївська філія Київського національного університету культури і 

мистецтв»; 

Чампой Наталія Анатоліївна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури 

і мистецтв» (м Миколаїв, Україна) 

Особливості ефективної протидії та запобігання  

політичній корупції в Україні 

 

Ртіщева Віталія Сергіївна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Фінансова грамотність як невід’ємна  

складова успішного суспільства 

 

Ротаєнко Олена Вікторівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Сутність державного регулювання економіки 

 
 
 

СЕКЦІЯ 4. ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 103) 

Керівники секції: 

Галина Дмитрівна Берегова – доктор філософських наук, професор  

Антон Ігорович Дробітько – викладач   

 

Нежива Ольга Миколаївна, доктор філософських наук, доцент кафедри 

сучасних європейських мов Київського національного торгівельно-

економічного університету (м. Київ, Україна) 

Поняття освітня політика у сучасному філософсько-освітньому дискурсі 

 

Zagorulko Regina Vladimirovna, Associate Professor, Educational Establishment 

“Vitebsk State P.M. Masherov University”, the Chair of Pedagogics, Associate 

Professor 

Teterina Vera Vladimirovna, Associate Professor, Educational Establishment 

“Vitebsk State P.M. Masherov University”, the Chair of Pedagogics, Associate 

Professor (м. Вітебськ, Білорусь) 

Objectives of Education in the Context of Culture 

 

Кузнєцов Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор кафедри 

фізико-математичних дисциплін НаУКМА, головний науковий співробітник 

відділу логіки та методології науки Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди 

НАН України (м. Київ, Україна) 

Багатоваріантність розвитку систем наукового знання 
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Дробітько Антон Ігорович, викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Платформа MOODLE як засіб дистанційного навчання 

 

Камінська Марина Олександрівна, старший викладач кафедри іноземних мов 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Герменевтика як специфічна методологія гуманітарних наук 

 

Янушевич Ірина Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та методології науки Одеського національного політехнічного 

університету (м. Одеса, Україна) 

Роль філософських спецкурсів на іноземній мові в розвитку сучасних 

практик філософської рефлексії в ВНЗ 
 

Колесник Влада Олександрівна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня біолого-технологічного факультету ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»; 

Лишевська Валентина Михайлівна, кандидат фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри загальноекономічної підготовки ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Погляд античних філософів на фізичну культуру 

 

Колотило Мар’яна Олексіївна, кандидат філософських наук, викладач 

кафедри філософії КПІ ім. Ігоря Сікорського (м. Київ, Україна) 

Сучасний університет: рух по експоненті 

 

Зик Олена Ігорівна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

Херсонського державного університету;  

Костючков Сергій Карпович, доктор філософських наук, професор кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 

державного університету (м. Херсон, Україна) 

Філософська культура студента сучасного українського вишу 

 

Кривицька Євгенія Олександрівна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Філософські виміри соціальної роботи 

 

Шпачинський Ігор Леонідович, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

політології Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна) 

Навчати з гумором, навчати гумору 
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Качмар Ніна Валеріївна, викладач кафедри загальноправових та соціально-

гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного 

університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна) 

Вивчення юридичної термінології на заняттях іноземної мови  

за професійним спрямуванням у вищий школі 
 

Кучеренко Алла Алимівна, кандидат історичних наук, доцент, викладач 

Херсонської академії неперервної освіти (м. Херсон, Україна) 

Модернізація освіти в Україні та її виховний ідеал 
 

Саннікова Світлана Борисівна, старший викладач кафедри гуманітарних і 

соціальних наук Державного університету «Житомирська політехніка» 

(м. Житомир, Україна) 

Роль української мови у вихованні студентів 

 

Смірнова Ірина Миколаївна, кандидат фізичного виховання та спорту, 

старший викладач Херсонської філії Національного університету кораблебудування 

імені Адмірала Макарова (ХФ НУК); 

Лишевська Валентина Михайлівна, кандидат фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри загальноекономічної підготовки ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Методологічний та аналітичний потенціал  

філософських концепцій освіти 
 

Поліщук Ростислав Миколайович, кандидат філософських наук, старший 

викладач кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету 

фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів, Україна) 

Спорт як квазірелігія 
 

Фостик Петро Петрович, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Камінська Марина Олександрівна, старший викладач кафедри іноземних мов 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Поняття герменевтики як науки 
 

Фурман Iрина Дмитрiвна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня Херсонського державного університету;  

Костючков Сергій Карпович, доктор філософських наук, професор кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 

державного університету (м. Херсон, Україна) 

Модель полікультурної освіти в контексті філософського знання 
 

Хоменко Глеб Володимирович, аспірант, молодший науковий співробітник 

кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ, 

Україна)  

Концептуалізація поняття освіта миру у дискурсі філософії освіти 
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Шалар Олег Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

олімпійського та професійного спорту Херсонського державного університету 

(м. Херсон, Україна) 

Оцінка стану здоров’я та чинників здорового способу життя студентів 

 

Шаповал Сергій Іванович, старший викладач кафедри загальноекономічної 

підготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Федько Валерія Сергіївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня факультету рибного господарства та природокористування ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Проблеми фізичного виховання в Україні другої пол. ХІХ поч. ХХ ст. 

 
Ткаченко Світлана Петрівна, директор НМЦ ПТО в Херсонській області (м. 

Херсон, Україна) 

Відкритість освіти ЗП(ПТ)О в контексті формування громадянського 

суспільства в Україні  

 

Местарі Алі, graduate student of SHEI “Kherson state agricultural university” 

(Sophie, Morocco) 

The history of education in Marocco 

 

Малютін Нікіта, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Ташкент, Узбекистан) 

Етапи становлення інституту освіти в Узбекистані 

 
Карнаух Катерина Андріївна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Екологічне виховання та освіта 

 

Казарінова Тетяна Володимирівна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Сучасні методи викладання економічних дисциплін 

 
 
 
 

СЕКЦІЯ 5. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 108) 

Керівники секції: 

Анжела Іванівна Бойко – доктор філософських наук, професор 

Ольга Миколаївна Лебідь – кандидат філологічних наук, доцент 
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Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, кафедри 

іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський 

медичний університет» (м. Київ, Україна) 

Медосвіта як педагогічна технологія розвитку професійної 

компетентності студентів 

 

Галат Лариса Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

загальноекономічної підготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (м. Херсон, Україна) 

Методичні підходи до вивчення еволюції предмету економічної теорії 
 

Кірик Тамара Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський 

медичний університет» (м. Київ, Україна) 

Філософський аналіз створення і поширення ноолексикону  

у вищій школі України 
 

Дубовик Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. 

Херсон, Україна) 

Актуальність професійної освіти в глобальному світі 

 

Бабаніна Вікторія Володимирівна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Інтерактивні методи викладання фінансових дисциплін 
 

Боліла Світлана Юріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри менеджменту організацій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»  (м. Херсон, Україна) 

Соціальна роль маркетингу для  індустрії гостинності та туризму  
 

Варнавський Олексій Васильович, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Філософські концепції природи економіки 
 

Виноградова Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри загальноекономічної 

підготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Особливості використання інтерактивних методів навчання в процесі 

вивчення дисципліни «Психологія управління» 
 

Морозова Олена Сергіївна, кандидат економічних  наук, доцент кафедри 

готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Процес професійної підготовки фахівців сфери туризму 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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Гентош Богдан Сергійович, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Застосування методів STEM-освіти під час вивчення економіки 

 

Дашевська Лариса Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Організація дистанційного навчання іноземної мови  

на базі комп’ютерних комунікацій у ВНЗ  

 

Дробітько Антон Ігорович, викладач кафедри професійної освіти ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Професійна освіта: структура, характеристика та перспективи розвитку 

 

Камінська Марина Олександрівна, старший викладач кафедри іноземних мов 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Реалізація індивідуального підходу в процесі  

самостійної роботи з іноземної мови 

 

Киселевич Ірина Валентинівна, старший викладач кафедри загальноправових 

та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського 

державного університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна) 

Лінґвокультурні особливості та переклад англійських юридичних термінів 

 

Ковтун Валентина Андріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна)  

Методологічні та методичні підходи до стратегії інноваційно-

інвестиційного розвитку аграрних підприємств 

 

Каранфілова Олена Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, політології, психології та права Одеської державної академії 

будівництва та архітектури; 

Засухіна Марина Олексіївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня Одеської державної академії будівництва та архітектури (м. Одеса, 

Україна) 

Філософія архітектури в сучасному соціокультурному суспільстві освіти 

 

Макухіна Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Левченко Інна Сергіївна, здобувач ступеня доктора філософії ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Удосконалення професійної компетентності викладача вищої школи 
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Мамренко Максим Аркадійович, вчитель історії та правознавства, здобувач 

вищої освіти ступеня доктора філософії КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» 

Професійні якості сучасного керівника ЗНЗ 

 

Мєлєшко Ірина Омелянівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Роль принципу систематизації і системного підходу в агрономічних 

дослідженнях  

 

Петрова Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Філософія Кайдзен як фактор підвищення конкурентоспроможності 

бізнесу 

 

Повод Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;  

Остапенко Аліна Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування Херсонського національного 

технічного університету (м. Херсон, Україна) 

Професійні компетентності майбутніх фахівців з фінансів 

 

Чеканович Валентина Григорівна, старший викладач кафедри готельно-

ресторанного та туристичного бізнесу ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Communicative approach in english vocabulary teaching 

 

Петриченко Вадим Володимирович, адміністратор сторінки, Миколаївська 

Академія третього віку (м. Миколаїв, Україна) 

Нова філософія освіти. Єланець 

 

Логінова Анна Олександрівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Предметна сфера філософії фінансів 

 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Фесюк Ірина Миколаївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський  державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Професійна освіта: проблеми та перспективи розвитку кадрового 

потенціалу держави 
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СЕКЦІЯ 6. ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 102) 

Керівники секції: 

Наталія Станіславівна Танклевська – доктор економічних наук, професор  

Валентина Михайлівна Лишевська – кандидат фізичного виховання та 

спорту, доцент 

 

Білецький Володимир Стефанович, доктор технічних наук, професор кафедри 

видобування нафти, газу та конденсату НТУ «Харківський політехнічний 

інститут» (м. Харків, Україна) 

Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, кафедри 

іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський 

медичний університет» (м. Київ, Україна) 

Ткаченко М.В., асистент Полтавського національного технічного університету 

(м. Полтава, Україна) 

Нове у вищій освіті: інженерна блогодидактика в навчальному процесі 

(на прикладі підготовки майбутніх фахівців нафтогазової сфери) 

 

Чорний Олег Віталійович, кандидат філософських наук, докторант 

Вінницького національного аграрного університету (м. Вінниця, Україна) 

Теорія міждисциплінарності в Україні: потреба в опрацюванні,  

перекладі та засвоєнні глобального міждисциплінарного дискурсу 

 

Кузнєцов Володимир Іванович, доктор філософських наук, професор кафедри 

фізико-математичних дисциплін НаУКМА, головний науковий співробітник 

відділу логіки та методології науки Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди 

НАН України (м. Київ, Україна) 

Багатоваріантність розвитку систем наукового знання 

 

Біла Тетяна Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри хімії та біології ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»;  

Ляшенко Євген Володимирович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії 

та біології ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»;  

Охріменко Олена Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії 

та біології ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Квазіпрофесійна діяльність як технологія формування професійної 

компетентності студентів 

 

Боліла Світлана Юріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри менеджменту організацій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»; 

Соколова М. П., здобувач вищої освіти економічного факультету ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Особливості інноваційних процесів в освітній сфері 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Особливості формування професійного самовизначення  

майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ 

 

Виноградова Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри загальноекономічної 

підготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Порівняльний аналіз традиційного та інтерактивного видів навчання 

 

Годлевський Петро Мечиславович, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри фізичного виховання Херсонської державної морської 

академії; 

Круглик Микола Іванович, старший викладач, кафедри фізичного виховання 

Херсонської державної морської академії (м. Херсон, Україна) 

Рухова активність-основа філософії здорового способу життя 

 

Дашевська Лариса Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Віртуальна комунікація як нова форма міжкультурного спілкування 

 

Казарінова Тетяна Володимирівна, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Сучасні методи викладання економічних дисциплін 

 

Лебідь Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна) 

Візуалізація навчального матеріалу: корисні ідеї та інструмент 

 

Лишевська Валентина Михайлівна, кандидат фізичного виховання та спорту, 

доцент кафедри загальноекономічної підготовки ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»; 

Шаповал Сергій Іванович, старший викладач кафедри загальноекономічної 

підготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Інноваційна діяльність у фізичному вихованні  

 

Макухіна Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри іноземних мов 

Херсонського державного аграрного університету (м. Херсон, Україна) 

Концепція інноваційних трансформацій вищої освіти 
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Пархоменко Валерія Іванівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського)  

рівня Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна) 

Українські вищі навчальні заклади в Чехії як осередки збереження 

національної культури 

 

Похресник Анатолій Костянтинович, кандидат філософських наук, доцент, 

директор Київського технікуму електронних приладів (м. Київ, Україна) 

Аналіз підстав стратегій змін вищої освіти України 

 

Шепель Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного 

університету (м. Херсон, Україна) 

Шляхи підвищення ефективності сучасної лекції 

 

Подкупко Тетяна Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільних наук Одеського національного медичного університету (м. Одеса, 

Україна) 

Педагогічні інновації у викладанні історії України та української  

культури в Одеському національному медичному університеті 

 

Свирида Валерій Степанович, старший викладач кафедри фізичного 

виховання Херсонської державної морської академії (м. Херсон, Україна) 

Реалізація професійно-прикладної фізичної підготовки  

у системі фізичного виховання курсантів 

 

Пренько Яна Олегівна, викладач кафедри загальноправових та соціально-

гуманітарних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного 

університету внутрішніх справ (м. Херсон, Україна) 

Інноваційні педагогічні підходи під час вивчення іноземної мови 

 

Варнавська Інна В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

професійної освіти  ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Морозов Сергій Олексійович, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Основні відмінності у визначенні понять регіонального  

та локального ринку праці 

 

Топал Віктор Володимирович, старший викладач кафедри фізичного 

виховання Херсонської державної морської академії (м. Херсон, Україна) 

Використання педагогічних іновацій у  

професійній підготовці студентів 
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Юськів Сергій Миколайович, майстер спорту, виконуючий обов’язки 

завідувача кафедри фізичного виховання Херсонської державної морської 

академії (м. Херсон, Україна) 

Удосконалення психофізіологічної готовності морських фахівців до 

професійної діяльності засобами фізичного виховання 

 

Гречишкіна Тамара Андріївна, асистент кафедри ботаніки та захисту рослин 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Проблеми реформування системи вищої освіти 

 

Хоменко Владислав Вікторович, викладач кафедри фізичного виховання 

Херсонської державної морської академії (м. Херсон, Україна) 

Реалізація професійно-прикладної фізичної підготовки у системі фізичного 

виховання курсантів 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 7. НАУКОВІ СТУДІЇ ТА ДИСКУСІЇ 
 

(початок роботи о 14.30, ауд. 110) 

Керівники секції: 

Микола Володимирович Герасименко – кандидат філософських наук, 

старший викладач 

Галина Миколаївна Михайленко – кандидат історичних наук, доцент 
 

Алєщенко Людмила Олександрівна, асистент кафедри менеджменту 

організацій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна); 

Світовий досвід розвитку молодіжного підприємництва  

в галузі сільського туризму 

 

Андрієнко Марія Яшарівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня Херсонського державного університету ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Професійна та професійно-технічна освіта 

 

Кириченко Наталя Валеріївна,  кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри менеджменту ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Боліла Світлана Юріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри менеджменту організацій ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (м. Херсон, Україна) 

Сучасні засоби ділового адміністрування для підвищення конкурентно-

спроможності територіальних громад в правових реаліях України 
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Варнавський Олексій Васильович, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня Херсонського державного університету ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Модернізація інформаційного забезпечення сфери зайнятості  

населення: проблеми й перспективи 

 

Ведмеденко Олена Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент, завідувач кафедри технології виробництва продукції тваринництва 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Корбич Наталія Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Мед – міф та реальність 

 

Вибранський Віталій Вадимович, здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Філофське осмислення поняття «управління маркетингом» 

 

Дереш Валентина Станіславівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 

Херсонського державного університету; 

Гаценко Катерина Валеріївна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня Херсонського державного університету (м. Херсон, 

Україна) 

Моральні основи соціальної роботи 

 

Гузар Віктор Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичного виховання Херсонської державної морської академії (м. 

Херсон, Україна) 

Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки морських фахівців на 

професійну діяльність 

 

Дашковська Вікторія Іванівна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня біолого-технологічного факультету ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Моральні аспекти ведення бізнесу у ветеринарії 

 

Добрич А.М., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Міждисциплінарний характер ціннісних орієнтацій сучасника 

 

Каранфілова Олена Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент 

кафедри філософії, політології, психології та права Одеської державної академії 

будівництва та архітектури; 

Боднарюк Дарія Віталіївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 
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рівня Одеської державної академії будівництва та архітектури (м. Одеса, 

Україна) 

Інноваційні технології в благоустрою відкритих просторів  

урбаністичного середовища 

 

Карнаушенко Алла Сергіївна, кандидат економічних наук, асистент кафедри 

економіки та фінансів ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

(м. Херсон, Україна); 

Сучасні парадигми державного управління: теоретико-філософське 

осмислення 

 

Лишевська Валентина Михайлівна, кандидат наук з фізичного виховання та 

спорту, доцент кафедри загальноекономічної підготовки ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет»; 

Кулініч Ю. О., здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Формування знань з теорії і методики спортивної підготовки (історичні 

аспекти) 

 

Любенко Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри ТВПТ ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»; 

Кривий Владислав Валерійович, асистент кафедри ТВПТ ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Особливості функціонування ринку продукції птахівництва в світі та 

Україні 

 

Маєвська Ксенія Андріївна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Підбір рослин для озеленення даху факультету 

 

Пасєчко Дітрих-Володимир Дмитрович, асистент кафедри технології 

виробництва продукції тваринництва ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет»; 

Соболь Ольга Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Аналіз аграрної науки України і країн-сусідів  

за даними платформи WEB OF SCIENCE 

 

Коршун Тетяна Васильовна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри соціальної роботи і соціології Херсонського державного університету; 

Огородник Вікторія Олександрівна, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня Херсонського державного університету (м. Херсон, 

Україна) 

Сучасне інклюзивне середовище: мета, структура, функції 
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Олійник Віктор Сергійович, здобувач ступеня доктор філософії ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Наукове пізнання сутності інвестицій 

 

Омелянова Вікторія Юріївна, здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Аналіз історичних форм взаємин філософії і агрономії 

 

Петрожалко Владислав Володимирович, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня факультету бізнесу та сфери обслуговування (гр. ТЗ-5) 

Державного університету «Житомирська політехніка (м. Житомир, Україна) 

Чи існує у відеоіграх сексизм 

 

Петрушкевич Іван Іванович, викладач кафедри загальноекономічної 

підготовки ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, 

Україна) 

Репродуктивне здоров'я та шляхи його підтримки у форматі здорового 

способу життя 

 

Піддубко Олександр Андрійович, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня ДВНЗ «Херсонського державного аграрного 

університету» (м. Херсон, Україна); 

Особливості Півдня України в кінці XVIII – поч. XIX ст. 

 

Рибка Наталія Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент Одеського 

національного політехнічного університету; 

Некрилова Марія Сергіївна, кандидат філософських наук, доцент Одеського 

національного політехнічного університету (м. Одеса, Україна) 

Інтерсекційна дискримінація молодих фахівчинь  

на ринку праці в Україні 

 

Жарких Володимир Юрійович, завідувач кафедри філософії та методології 

науки, доктор філософських наук, професор Одеського національного 

політехнічного університету (м. Одеса, Україна) 

Истина и ложность в виртуальном пространстве 

 

Стеценко Ірина Ігорівна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон, Україна) 

Становлення агрономічної науки й основні етапи її розвитку 

 

Тарасов Олексій, фахівець у галузі радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 

(м. Київ, Україна) 

Деякі причини некритичного прийняття парадигм 
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Федорова Ольга Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, Херсонського 

державного університету; 

Швець Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, Херсонського 

державного університету (м. Херсон, Україна); 

Мода як фактор самоідентифікації 

 

Черкашина Тетяна Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології соціально-

психологічного факультету Херсонського державного університету; 

Каранда Віра Олександрівна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна) 

Вплив засобів масової інформації на особистість 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПІДСУМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
(ауд. 104) 
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