


Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Миколаївської ОДА 

Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

Миколаївський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти 

Національна спілка краєзнавців України 

(Миколаївська обласна організація) 

 

 

МИКОЛАЇВЩИНА  

І ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я:  

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 

ХI Всеукраїнська науково-практична конференція, 

приурочена до 30-річчя Незалежності України 

 

ПРОГРАМА  

 

8 жовтня 2021 р. 

 

 

 

 

 

Миколаїв  

2021



  

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 
Круглий стіл «Регіональна журналістика: виклики та 

перспективи» 

 

Дискусійна платформа № 1 «Історія і перспективи 

розвитку Миколаївщини та Північного 

Причорномор’я» 

 

Дискусійна платформа № 2 «Соціокультурний 

розвиток Миколаївщини та Північного 

Причорномор’я 

 

Дискусійна платформа № 3 «Розвиток психологічної 

думки на Півдні України» 

 

Дискусійна платформа № 4 «Медіа, освіта і наука 

Миколаївщини та Північного 

Причорномор’я» 
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Регламент роботи конференції 
 

8 жовтня 2021 р. 

09.30-10.00  Реєстрація учасників конференції  

(хол ауд. Д-5) 

10.00-11.30  Пленарне засідання (ауд. Д-5) 

12.00-13.00  Фуршет (студентське кафе «Камбуз») 

13.00-15.00  Круглий стіл «Регіональна 

журналістика: виклики та перспективи» 

(ауд. 352)  

13.00-15.00  Дискусійні платформи за напрямами 

роботи конференції (ауд. 328, 414, 

 547, 645) 

 

 

Регламент виступів 

 

Доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповідь на дискусійній платформі – до 10 хв. 

Обговорення доповідей – до 3 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(ауд. Д-5) 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Вітальне слово 

Трушляков Євген Іванович – кандидат 

технічних наук, професор, ректор Національного 

університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова  

 

Веліховська Алла Борисівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент, директор Департаменту 

освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації  

 

Буберенко Олена Олександрівна – директор 

Управління культури, національностей та релігій 

Миколаївської обласної державної адміністрації 

 

Петров Анатолій Леонідович –  заступник 

міського голови з гуманітарних питань м. Миколаєва  
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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 

 

Філософія нооосвітнього середовища 

Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти у співпраці  

з Національним університетом кораблебудування 

імені адмірала Макарова  

Шуляр В. І., д. пед. н., доцент, професор кафедри 

теорії і методики мовно-літературної та 

художньо-естетичної освіти, Заслужений 

учитель України, директор МОІППО 

Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  м. Миколаїв 
 

Місця пам'яті історії дипломатії Миколаєва періоду 

національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. 

Тригуб О.  П., д. іст. н., професор кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили, м. Миколаїв 
 

Сучасний стан археологічних досліджень городища 

«Дикий Сад» і створення інтерактивного туру 

доповненої реальності  

Горбенко К. В., ст. викладач, керівник 

археологічної експедиції з досліджень городища 

«Дикий Сад» в м. Миколаїв  

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв 
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КРУГЛИЙ СТІЛ  
 

РЕГІОНАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА:  

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

(ауд. 352) 

Модератор: 

Клименко Наталя Григорівна, кореспондентка ТРК 

«НІС-ТВ», викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ: 

1) Регіональні ЗМІ як простір для позитивних 

новин: «за» чи «проти»  

2) Цінності і професійні стандарти журналістики:  

з досвіду регіональних медіа  

 

УЧАСНИКИ: 

Гордєй Олег, журналіст, провідний фахівець центру 

зв’язків із громадськістю НУК ім. адм. Макарова 

Дяченко Віктор, журналіст, ведучий 

міжрегіонального шоу «Ранок на Суспільному»  

на «UA: Перший»  

Єчкалова Наталя, журналіст 

Івашко Олена, кореспондент газети «Голос України» 

Левченко Федір, політолог, директор Центру 

комунікативних технологій «Статус»   
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Лисюк Володимир,  регіональний редактор  

ТРК «НІС-ТВ» 

Мехеда Віталій, директор ТРК «НІС-ТВ» 

Мілякіна Тетяна, редактор миколаївської філії  

«UA: Суспільне мовлення» 

Прокопенко Андрій, головний редактор  

ТОВ «Інформаційне Агентство «Свідок Інфо»  

Рибаков Артем, журналіст, керівник центру зв’язків 

із громадськістю НУК ім. адм. Макарова  

Родіна Лілія, журналістка студії «1+1» 

Синичків Христина, директорка комунального 

підприємства «Миколаївська обласна друкарня» 

Миколаївської обласної ради 

Тюрін Андрій, заступник головного редактора газети 

«Рідне Прибужжя» 

Чубаченко Анатолій, головний редактор онлайн-

медіа «Преступности.нет» (ТОВ «Інформаційне 

Агентство «Українська Медіа Група») 

Щерба Галина, т. в. о. продюсера миколаївської філії  

«UA: Суспільне мовлення» 
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Дискусійна платформа № 1  

ІСТОРІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МИКОЛАЇВЩИНИ ТА ПІВНІЧНОГО 

ПРИЧОРНОМОР’Я 

(ауд. 414) 
Модератори: 
Цубенко Валерія Леонідівна, доктор історичних наук, 
професор кафедри соціальної філософії, політології, 
психології та права Одеської державної академії 
будівництва та архітектури 
Бобіна Олег Валерійович, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

Секретар: 
Матвієнко Людмила Володимирівна, кандидат 
історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова 
 

Європа і Росія в сучасній історичній свідомості 
української молоді 

Вашкевич В. М., д-р філос. н., проф. 
Національний педагогічний університет імені 
Драгоманова, м. Київ 

 

Миколаївська сторінка в історії Кримської війни 
Додонов Р. О., д-р філос. н., проф. 
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 

 

Листування архієпископа Херсонського і 
Миколаївського Антонія з митрополитом Румунської 
православної місії в Трансністрії Віссаріоном (1943 р.) 

Михайлуца М. І., д-р іст. н., проф. 
Одеський національний морський університет, 
м. Одеса 
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Південь України як фронтір визвольних змагань 

1917‒1922 рр. 

Савченко В. А., д-р іст. н., доц. 

Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса 
 

Повноваження та функції суб'єктів публічного 

управління у розвитку територій Південного 

Причорномор'я 

Сивак Т. В., д-р  н. з держ. управ., проф. 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, м. Київ 
 

Уродженці Південної України в стінах Української 

господарської академії в Падебрадах (Чехословаччина) 

Степанчук Ю. С., д-р іст. н., проф. 

Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 
 

Національна політика Російської імперії в сучасній 

російській історіографії 

Федьков О. М., д-р іст. н., проф. 

Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський 
 

Пожежна команда міста Миколаїв у першій половині 

1920-х років 

Харламов М. І., д-р іст. н., доц. 

Національний університет цивільного захисту України, 

м. Харків 
 

Внесок православного духовентва Миколаєва  

у розвиток і будівництво міста (кінець XVIII ‒ ХІХ ст.) 

Цубенко В. Л., д-р іст. н., проф. 

Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м. Одеса 
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 «Історія України-Русі» М. М. Аркаса: фахове 

дослідження чи дилетантська розвідка 

Березовська Т. В., канд. іст. н., доц. 

Миколаївський національний аграрний університет,  

м. Миколаїв 
 

НУК в системі вищої освіти незалежної України і вікові 

традиції академічної культури 

Бобіна О. В., канд. іст. н., доц. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

Німецьке генеральне консульство в Миколаєві: 1918 р. 

Вовчук Л. А., канд. іст. н., доц. 

Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 
 

 «(Не)відомий Голокост»: дослідження злочину та теми 

прав людини засобами документального кіно 

Капарулін Ю. В., канд. юрид. н., доц. 

Херсонський державний університет, м. Херсон 
 

Діяльність міжнародних громадських організацій  

на території Миколаївської області: 

історія та перспективи співпраці 

Латишева В. В., канд. н. з держ. управ., доц. 

Державний університет «Одеська політехніка»,  

м. Одеса 
 

Видатні особистості історії Миколаєва  

ХІХ ‒ першої чверті ХХ ст. в скульптурній спадщині 

родини Макушиних 

Макушина Г. І., канд. іст. н., доц. 

Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, м. Одеса 
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Вплив поліетнічного фактору на реалізацію процесу 

децентралізації  на Миколаївщині 

Матвієнко Л. В., канд. іст. н., доц. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

Впровадження принципів електронного урядування   

як перспективний напрямок розвитку Миколаївського 

регіону 

Панченко Г. О., канд. н. з держ. управ., доц. 

Одеський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, м. Одеса 
 

Історія першого споживчого кооперативу Миколаєва 

Пятницькова І. В., канд. іст. н., доц. 

Донецький національний університет імені Василя 

Стуса, м. Вінниця 
 

Табори військовополонених на Миколаївщині 
Сугацька Н. В., канд. іст. н., доц. 
Миколаївський інститут права Національного 
університету «Одеська юридична академія», м. Миколаїв 

 

Науково-методичний семінар «Україна і Білорусь: 

історія і сучасність», сторінки історії 
Федоренко М. О., канд. іст. н., доц. 
Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Інституціональна історія транспортної інфраструктури 

Миколаївщини і Північного Причорномор’я в системі 

транспортних зв’язків українських земель:  

Огюстен де Бетанкур (1758‒1824) у публічному просторі 

комунікативно-культурної пам’яті сьогодення 
Ціватий В. Г., канд. іст. н., доц. 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, м. Київ 
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Морально-естетичне виховання Миколаївщини  

у другій половині ХХ століття 
Булгакова Т.М., ст. викл. 
Жукова Г.В., ст. викл. 
Національний університет фізичного виховання і 
спорту України, м. Київ 

 

Місцевий економічний розвиток територіальних 

громад Південного регіону 
Галунець Н. І., ст. викл. 
Миколаївський національний аграрний університет, 
м. Миколаїв 

 

Візуалізація історії Миколаївщини засобами 

інфографіки 
Гладун В. В., ст. викл. 
Миколаївський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, м. Миколаїв 

 

Григорьев Валентин Иванович ‒ священник и хирург 
Дем'яненко Ю. М., викл. 
Відокремлений структурний підрозділ Миколаївський 
будівельний фаховий коледж Київського 
Національного університету будівництва і архітектури, 
м. Миколаїв 

 

Кіммерійський цар Таргітай – засновник 

давньогрецької культури й скіфської держави 
Золотухін А. І., незалежний дослідник 
НДіПІ «Тайфун», м. Миколаїв 

 

Продаж жінок із Одеси в Константинополь у 1885 році 
Коваль Г. П., вчитель 
Новосафронівський загальноосвітній заклад 
Новоодеської міської ОТГ, с. Новосафронівка, 
Миколаївська область 
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З історії діяльності Новобузького освітнього товариства 

(1908‒1920 роки) 
Іванова Г. А., заст. нач. відділу інформації та 
використання документів 
Державний архів Миколаївської області, м. Миколаїв 

 

Утворення Ландауського (Карл-Лібкнехтівського) 

німецького національного району на Миколаївщині  

у 1925 р. 
Крикалова І. В., головний спеціаліст відділу 
інформації та використання документів 
Державний архів Миколаївської області, м. Миколаїв 

 

Пріоритетні напрями розвитку малого та середнього 

підприємництва на рівні регіону 

Ляшенко В. В., доц. 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» Миколаївський інститут розвитку людини, 

м. Миколаїв 
 

З історії діяльності Миколаївського музичного 

училища (1935‒1941 рр.) 

Мельник М. О., начальник відділу інформації та 

використання документів 

Державний архів Миколаївської області, м. Миколаїв 
 

Підсумки і відкриття археологічних досліджень 2021 р. 

на Миколаївщині 

Смірнов О. І., ст. викл. 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв 
 

Джон Говард – реформатор тюремної справи 

Томіліна Ю. Є., ст. викл. 

Херсонський державний університет, м. Херсон 
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Робота земських установ Херсонської губернії 

Томіліна Ю. Є., ст. викл. 

Бітюкова О., студентка 

Херсонський державний університет, м. Херсон 
 

Адміністративно-територіальне реформування 

Південного регіону у XVIII – початку ХХ ст. 

Томіліна Ю. Є., ст. викл. 

Літвінова К., студентка 

Херсонський державний університет, м. Херсон 
 

Великий фаворит 

Томіліна Ю. Є., ст. викл. 

Страшенко Н., студентка 

Херсонський державний університет, м. Херсон 
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Дискусійна платформа № 2 

 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 

МИКОЛАЇВЩИНИ ТА ПІВНІЧНОГО 

ПРИЧОРНОМОР’Я 

(ауд. 328) 
Модератори: 

Гончаренко Ірина Василівна, доктор економічних наук, 

професор кафедри публічного управління та 

адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського 

національного аграрного університету 

Патлайчук Оксана Віталіївна, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Секретар: 

Гончарова Олена Олександрівна, кандидат філософських 

наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

 

Перспективи інноваційного розвитку Миколаївської 

області 

Гончаренко І. В., д-р екон. наук, проф. 

Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв 

 

Інтернет-бідність в сучасному інформаційному 

суспільстві 

Кивлюк О. П., д-р філос. наук, проф. 

Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, м. Київ 
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Впровадження показових спортивних змагань 

громадян як нова урбаністична традиція 

Максимчук Б. А., д-р пед. наук, проф. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 

м. Ізмаїл 
 

Розвиток аматорської вокальної школи  

на Миколаївщині 

Кедіс О. Ю., Засл. діяч мистецтв України, проф. 

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», м Миколаїв 

 

Ментальні особливості заселення степу 

Аксьонова Н.В., канд. іст. наук, доц. 

Харківський національний університет імені Каразіна, 

м. Харків 

 

Темпоральність в умовах сучасного інформаційного 

суспільства 

Гончарова О. О., канд. філос. наук 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Порівняння норм Шаріату і трактування Шаріату  

в Афганістані в контексті прав жінок 

Гончарова О. О., канд. філос. наук 

Темірбулатов А. Р., імам м. Миколаєва, голова 

Мусульманської релігійної громади 

Назрієва З. Т., студентка 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Роль позааудиторної роботи у процесі формування 

соціокультурних  цінностей студентів 

Доній В. С., канд. філол. наук, доц. 

ВП « Миколаївська філія КНУКіМ», м. Миколаїв 
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Стратегії розвитку культурного туризму  

в Причорноморському регіоні 

Жукова О. В., канд. іст. наук, доц. 

Народна українська академія, м. Харків 

 

Соціальна робота в громадах: гендерний підхід 

Котловий С. А., канд. пед. наук, доц. 

Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир 

 

Роль політичної еліти в процесі розвитку 

Причорноморського регіону 

Кравчук О. Ю., канд. політ. наук, доц. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Тенденції забезпечення регіональної безпеки 

Української держави 

Кравчук О. Ю., канд. політ. наук, доц. 

Гостєва Д. В., студентка 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Організація показових спортивних виступів громадян 

різного віку під час міських свят 

Максимчук І. А., канд. пед. наук, доц. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет,  

м. Ізмаїл 

 

Стратегії інноваційного розвитку готельної справи на 

Миколаївщині в умовах COVID-19 

Матвієнко А. В., канд. екон. наук, доц. 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 
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Тенденції розвитку ринку круїзного туризму  

у Південному регіоні України 

Матвієнко С. В., канд. екон. наук, доц. 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 

 

Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної 

справи в Південному регіоні України 

Назаренко І. В., канд. с.-г. н., доц. 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 

 

Античні філософські вчення на Півдні України  

(VI-III ст. до Р.Х.) 

Патлайчук О. В., канд. філос. наук, доц. 

Ступак О. П., ст. викладач  

Худяєв О. В., студент 

Матвєєва А. П., студент 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Оновлення філософської та культурологічної освіти: 

досвід кафедри філософії та культурології НУК 

Патлайчук О. В., канд. філос. наук, доц. 

Ступак О. П., ст. викл. 

Макарчук О. М., викл. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Проблема інфраструктури готельного господарства 

Південної України для людей з особливими потребами 

Пилипенко С. М., канд. техн. наук, доц. 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 
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Розвиток музичного мислення майбутніх диригентів 

хору в умовах дистанційної освіти (на прикладі  

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ») 

Піхтар О. А., канд. пед. наук, доц. 

Клюєва С. В., провідний концертмейстер 

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», м. Миколаїв 
 

Миколаївщина як туристичний регіон: історико-

культурний потенціал 

Ревенко В. В., канд. іст. наук, доц. 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 
 

Вплив музейних установ Півдня України  

на соціокультурний розвиток регіону 

Шаповалова І. В., канд. філос. наук, доц. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

Філософія творчості (евристика) як нагальна 

необхідність сучасності 

Шпачинський І. Л., канд. філос. н., доц. 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв 
 

Тексти українського публіцистичного кіно: формула 

впливу (на матеріалі фестивальних фільмів м. Одеси) 

Щербак О. В., канд. філол. наук 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

IT-квест – інновація в екскурсійній діяльності 

Гаврилова О. В., ст. викл. 

Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв 
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Судові установи як одна з форм цивільної влади 

Північного Причорномор'я 

Гусенко А. А., ст. викл. 

Миколаївський національний аграрний університет,  

м. Миколаїв 

 

Курортологія на Півдні України: перспективи розвитку 

Зайва Я. В., ст. викл. 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 

 

Закриття культових закладів Бірзули в 1920-1930-х 

роках ХХ ст. на фоні антирелігійної політики СРСР 

Кобилюк О. В., директор 

Подільський міський краєзнавчий музей, м. Подільськ 

 

Соціокультурний розвиток сьогодення: проблеми  

та перспективи 

Кудлай І. В., ст. викл. 

Державний університет «Одеська політехніка»,  

м. Одеса 

 

Роль бібліотеки в соціокультурній діяльності 

університету 

Кузнецова І. В., зав. відділом наукової бібліотеки 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Послуги вражень як інструмент економіко-

екологічного розвитку Миколаївщини: основні 

теоретичні аспекти 

Ніколайчук Т. О., аспірант 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України, м. Одеса 
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Переформування екологічної асоціації «Зелений світ» 

у Народний рух України на Миколаївщині 

Побережець Г. С., асистент 

Миколаївський національний аграрний університет,  

м. Миколаїв 

 

Global modern problems of Mykolayiv region 

Stupak O. P., senior lecturer 

Li Chaojie, student 

Patlaichuk O. V., student 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Розвиток локального туризму в Миколаївській області 

Сонечко О. С., викл. 

Калініченко І. В., студент 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Внесок художника О. М. Корнєєва в історію 

образотворчого мистецтва Миколаївщини 

Чиаурелі О. В., лаборант 

Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, м. Миколаїв 
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Дискусійна платформа № 3 

РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ 

 НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

(ауд. 547) 
Модератори: 

Яблонський Андрій Іванович, доктор психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки та інклюзивної 

освіти Миколаївського національного університету імені 

В.О. Сухомлинського 

Чугуєва Інна Євгенівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Секретар: 

Ляшко Анастасія Валеріївна, викладач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Проблема девіантності у сучасному суспільстві 

Гошовський Я. О., д-р психол .н., проф.  

Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки, м. Луцьк 
 

Інформаційно-орієнтована основа соціально-

психологічної поведінки призовників та 

військовослужбовців 

Іванцова Н. Б., д. психол. н., проф. 

Булах І. О., магістрантка 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 
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Хронометрування як сучасний, надійний  

та об'єктивний метод психодіагностики 

Савенкова І. І., д-р психол. н., проф. 
Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса  
 

Психологічні засади антикорупційної поведінки  

у співробітників 

Трибулькевич К. Г., д-р  пед. н., доц. 
Національна академія СБ України, м. Київ  

 

Проблема психологічної безпеки як виклик сьогодення 

Яблонський А. І., д-р  психол. н., доц. 
Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв  
 

Тривожні та агресивні сюжети сновидінь у концепції 

позачасовості несвідомого 

Вербина Ю. В., канд. психол. н. 

Марценюк М. О., магістрантка 

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 
 

Психологічний супровід та допомога особам у «важких» 

життєвих ситуаціях 

Гошовська Д. Т., канд. психол. н., доц. 

Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки, м. Луцьк 
 

Психологічна думка на Півдні України: розвиток 

і перспективи  

Калениченко Р. А., канд. психол. н., доц.   

Отрошко П. А., студентка 

Київський національний університет будівництва та 

архітектури, м. Київ  
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Ланге Микола Миколайович як один  

з основоположників психологічної думки на Півдні  

Калениченко Р. А., канд. психол. н., доц. 

Коренюк Т. О., студентка 

Київський національний університет будівництва та 

архітектури, м. Київ  

 

Зміст і ознаки психологічних наукових шкіл Півдня 

України ХХ ст. 

Калениченко Р. А., канд. психол. н., доц. 

Рябчун О. В., студентка 

Київський національний університет будівництва та 

архітектури, м. Київ 

 

Впровадження системи штучного інтелекту для 

моніторингу та підтримки психологічного здоров’я 

особистості під час навчального процесу в учбових 

закладах півдня України  

Калениченко Р. А., канд. психол. н., доц. 

Долгополов С. Ю., студент 

Київський національний університет будівництва та 

архітектури, м. Київ  

 

Футурреальний підхід в психології як спосіб 

саморозвитку особистості та опори на майбутнє 

Коренєва Ю. П., канд. психол. н. 
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Ефективність діяльності громад: психологічний ракурс  

Котлова Л. О., канд. психол. н., доц.. 

Житомирський держаний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир   
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Заперечення COVID-19 як форма психологічного 

захисту 

Мороз Р. А., канд. психол. н., психолог-практик, 

психотерапевт, клінічний супервізор 
Асоціація професійного розвитку психологів і 

психотерапевтів в Україні, м. Миколаїв 

 

Сучасні психологічні школи Півдня України 

Мухіна Л. М., канд. психол. н. 
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Impact of education on coping with stress during  

COVID-19 (Вплив освіти на копінг-стратегії подолання 

стресу під час пандемії COVID-19) 

Наливайко О. О., канд. психол. н. , доц. 

Лихошвай К. Ю., студентка 
Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна, м. Харків 

 

Психологічні маркери хікікоморі у осіб юнацького віку 

в умовах карантинних обмежень 

Олексюк О. М., канд. пед. н. 

Саковська В. В., магістрантка 
Миколаївський національний університет імені  

В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв  

 

Професійні психологічні співтовариства: актуальні 

питання функціонування 

Опанасенко Л. А., канд. психол. н. 
Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 
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Освітні і психологічні аспекти впровадження 

інклюзивного навчання у закладах загальної середньої 

освіти 

Прасол Д. В., канд. психол. н., психолог-практик 
Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр 

№ 3» Миколаївської міської ради, м. Миколаїв 

 

Формування життєвого успіху особистості  

Тичина І. М., канд. психол. н., доц.  
Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир  

 

Особливості використання механізмів психологічного 

захисту у кризові періоди 

Фінів О. Я., канд. психол. н., доц. 
Львівський державний університет внутрішніх справ, 

м. Львів   

 

Борис Цуканов - видатний психолог-дослідник  

Півдня України та його Психологія часу 

Чугуєва І. Є., канд. психол. н. 
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Психологічні особливості джоб хоперів 

Чугуєва І. Є., канд. психол. н. 

Трофимчук Н. С., студентка 

Шепотило А. О., студентка 
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
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Психологічні особливості прекарної молоді 

Чугуєва І. Є., канд. психол. н. 

Мацик М. О., студент 

Фучило Д. С., студентка 
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Психологічні особливості життєвої філософії Slow Life 

Шевченко В. В., канд. психол. н., доц. 

Кузьміна М. О., студентка 

Ніколіна О. Т., студентка 
Миколаївський національний університет імені  

В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв  

 

Сучасні ігрові технології як ефективний психологічний 

інструмент розвитку soft skills у студентської молоді 

Буй Д. В., викл. 

Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 

 

Сучасні методи роботи з професійним визначенням 

старшокласників 

Гулькова Д. С., психолог-практик 

ТОВ «Міжнародна школа «Метрополітен», м. Одеса 

 

«Архетипічний квадрат» за Томом Четвіндом: 

аналітичне переосмислення миколаївських фахівців  

у сфері НЛП  

Ляшко А. В., викл. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
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Гендерні стереотипи в розумінні сучасної молоді 

України 

Ляшко А. В., викл. 

Діанова О. О., студентка 
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Використання арт-терапевтичних технiк у роботi 

психолога закладу освiти 

Рурик Г. Л., зав. наук. лаб. 
Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв  

 

Професійна компетентність практичних психологів 

Миколаївщини  

Шикирава Н. М., асистент 
Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир  
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Дискусійна платформа № 4  

МЕДІА, ОСВІТА І НАУКА МИКОЛАЇВЩИНИ 

ТА ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 

(ауд. 645) 
Модератори: 

Ковалевська Тетяна Юріївна, доктор філологічних наук, 

професор, завідувачка кафедри української мови Одеського  

національного університету імені І. І. Мечникова   

Гінкевич Ксенія Валентинівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова 
 

Секретар: 

Сонечко Ольга Сергіївна, викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 
 

Нейролінгвістична специфіка медійної сугестії 

Ковалевська Т. Ю., д-р філол. н., проф. 

Одеський національний університет імені 

І. І. Мечникова, м. Одеса 
 

Очередной этап изучения творческого наследия 

Дмитрия Креминя  

Гладишев В.В., д-р пед. н., проф. 

Кузнєцова А.М., ст. викл.  
Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, м. Миколаїв 
 

Розвиток освіти Миколаївщини в 1920-х роках 

Ніколаєв І. Є., д-р іст. н., проф.  
Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, м. Миколаїв 
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Комікс «Звитяга. Савур-могила» Дениса Фадєєва  

в художній системі мальописів про війну на Сході 

України 

Підопригора С. В., д-р філол. н., проф. 

Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 
 

Поезія М. Вінграновського в англомовних перекладах: 

специфіка перекладацьких трансформацій 

Підопригора С. В., д-р філол. н., проф. 

Кисіль В., магістрантка 

Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 
 

Література для дітей молодшого шкільного віку  

в англомовних перекладах В. Бойченка: «Димок» 

(«Smoky the Cowhorse») В. Джеймса 

Підопригора С. В., д-р філол. н., проф. 

Паховський І., магістрант 

Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили, м. Миколаїв 
 

Instructional strategies of teaching students: SIOP model 

Солодка А. К., д-р пед. н., проф.  

Миколаївський національний університет  

ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв 
 

Національна ідея у процесі формування позитивного 

іміджу України 

Філатова О. С., д-р філол. н., проф. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

Humanitarian aspect of the sustainable development in the 

context of university education 

Шарата Н. Г., д-р пед. н., доц.  

Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв 
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Автобіографічна ретроспектива мемуаристики  

К. Гордієнка як спроба самоусвідомлення «я» і «ми» 

Шарова Т. М., д-р філол. н., проф. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь 

 

Використання сучасних медійних англіцизмів в мові ЗМІ   

Бабич В. І., канд. філол. н.  

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 

 

Сучасні тенденції розвитку освіти та цифрової реальності 

Байлема Т. М., канд. іст. н., ст.. викл. 

Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 
 

Розвиток освіти Півдня України  

ІІ половини ХІХ –  І половини ХХ століття 

Болгов В. Є., канд. екон. н., доц.  

Ахновська І. О., канд. екон. н., доц. 

Донецький національний університет імені Василя 

Стуса, м. Вінниця 

 

Основні принципи формування  інформаційних потоків 

та середовища підприємства кораблебудівної галузі: 

досвід ДП «ДПЦК» 

Бондар Л. О., канд. філол. н. 

Державне підприємство «Дослідно-проектний центр 

кораблебудування», м. Миколаїв 

 

Розвиток аналітико-синтетичних умінь студентів  

під час навчання в університеті 

Гінкевич О. В., канд. пед. н., доц. 
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
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Інтернет-медіа Миколаївщини і Закон України  

«Про забезпечення функціонування української мови 

як державної»: практика, проблеми, перспективи 

Грищенко О. В., канд. філол. н., доц. 
Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 

 

Блогосфера як новий феномен у соціальній комунікації 

Гузенко С. В., канд. філол. н., доц.  

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Тренди в туристичній індустрії Херсонщини: 

перспективи розвитку 

Демченко А. В., канд. філол. н., доц.  

Херсонський інститут Міжрегіональної академії 

управління персоналом, м. Херсон 

 

Внесок науковців Миколаївщини в розвиток освіти  

Дрозд О. О., канд. пед. н., доц. 
  

Педагогічна спадщина Спиридона Черкасенка: 

підручники для української школи 

Журба С. С., канд. філол. н., доц. 

Криворізький державний педагогічний університет, 

м. Кривий Ріг 

 

Мовні особливості дитячих творів Григорія Остера  

(на матеріалі книг «Квартирологія» і «Тринадцять 

жадібностей»). 

Землянська А. В., канд. філол. н., доц. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь 
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Використання онлайн-інструментів у процесі 

формування інфомедійної грамотності 

Костирко Т. М., канд. н. із соц. ком., зав. наукової 

бібліотеки 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Педагогічні ідеї А. М. Топорова в контексті 

реформування сучасної літературної освіти 

Мхитарян О. Д., канд. пед. н., доц.  
Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, м. Миколаїв 

 

Становлення й розвиток вчення про трудовий договір 

Прогонюк Л. Ю., канд. юрид. н., доц. 

Миколаївський національний аграрний університет, 

м. Миколаїв 

 

Скіфські мотиви у ліриці Бориса Мозолевського 

Родіонова І. Г., канд. філол. н., доц. 

Миколаївський національний університет  

ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв 

 

Романи Пилипа Капельгородського в контексті 

літературних ієрархій 1920-1930-х рр. 

Розмариця С. А., канд. філол. н., викладач-методист 

ВСП Миколаївський будівельний фаховий коледж 

Київського національного університету будівництва і 

архітектури, м. Миколаїв 

 

Розвиток та становлення дизайн-освіти  

на Миколаївщині 

Сапак Н. В., канд. мист., доц.  

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», м. Миколаїв 
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Аплікація як засіб естетичного виховання дітей 

дошкільного віку 

Сахарова О. М., канд. пед. н.  

ВСП «Фаховий коледж Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського», м. Миколаїв 

 

Трансформація змісту післядипломної педагогічної 

освіти: клієнтоорієнтований підхід 

Стойкова В. В., канд. пед. н.,  
Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, м. Миколаїв 

 

Проблематика українського самвидаву 1970-х років 

Спанатій О. С., канд. н. із соц. ком. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 

 

Педагогіка партнерства в сучасній українській школі 

Хозраткулова І. А., канд. пед. н., доц.   

Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, м. Миколаїв 

 

Гендерна проблематика та перспективи її викладання 

студентам-журналістам 

Цепкало Т. О., канд. філол. н., доц. 

Вінницький  державний педагогічний університет 

ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця 

 

Медіапростір як засіб формування соціальної 

компетентності здобувачів вищої освіти 

Шаров С. В., канд. пед. н., доц. 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного, м. Мелітополь 
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Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців 

інформаційної сфери (на прикладі діяльності  

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ»)  

Шуляк С. О., канд. пед. н., доц. 

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ», м. Миколаїв 
 

Соціально-психологічні чинники готовності дітей 

дошкільного віку до навчання в умовах Нової 

Української школи   

Жданова А. А., ст. викл.  
Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 
 

Формування навичок критичного мислення на уроках 

української літератури в учнів 5-х класів 

Казанжи О. В., вчитель української мови та 

літератури  

Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа  

№ 22 з поглибленим вивченням англійської мови  

з 1 класу, м. Миколаїв 
 

Підтримка розвитку навчальних здібностей молодших 

підлітків 

Кирильчук І. В., аспірантка кафедри соціальної та 

практичної психології  

Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир 
 

Інфотейнмент як нова методика подачі інформації  

в українських теленовинах 

Клименко Н. Г., викл. 

Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
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Інтерактивні засоби вивчення іноземної мови  

у ВНЗ І - ІІ рівня акредитації 

Кудренко Ю. П., викл.  
Миколаївський будівельний фаховий коледж, 

м. Миколаїв 
 

Системний підхід до реалізації краєзнавчої 

соціокультурної лінії на уроках української мови  

й літератури 

Купцова В. В., вчитель-методист 

Миколаївська гімназія №2, м. Миколаїв 
 

Специфіка організації навчального процесу  

в спеціалізованих фахових закладах в умовах 

дистанційної освіти 

Кущова Т. М., викл. 

ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», 

м. Миколаїв 
 

РЛП «Приінгульський» як засіб формування 

краєзнавчої компетентності при вивченні шкільних 

курсів географії  

Лакомова О. Й., канд. геогр. н., доц. 

Артеменко М. І., студентка  

Криворізький державний педагогічний університет, 

м. Кривий Ріг 
 

Миколаївщина - полігон для комплексних практик  

з фізичної географії 

Лакомова О. Й., канд. геогр. н., доц. 

Іванісік Д. В., студент 

Криворізький державний педагогічний університет, 

м. Кривий Ріг 
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Проблеми сучасної профільної середньої освіти  

у навчальних закладах м. Миколаєва 

Павєл Н. В., ст. викл.  

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 
 

Країнознавчий та краєзнавчий аспекти навчання 

української мови як іноземної 

Петрович Л. І., ст. викл.  
Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова, м. Миколаїв 
 

Буковинський проект «newer ending story»: традиції 

магічного реалізму у прозі М. Матіос 

Підгорна О. М., викл., аспірантка  

Криворізький державний педагогічний університет, 

м. Кривий Ріг 
 

Академік  М. Є. Слабченко - видатний юрист, історик, 

українізатор міста Одеси 

Сизова А.В., вчитель історії та правознавства, 

методист  
Первомайський ліцей «Ерудит» Первомайської міської 

ради Миколаївської області, м. Первомайськ 
 

Формування комунікативної мовної компетенції у сфері 

міжкультурного спілкування: практика телемовлення 

Степанова В. Є., ст. викл.  

Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика, м. Миколаїв 
 

Виховна і пізнавальна функції латинської мови  

у сучасному медіапросторі 

Стрюкова І. Я., ст. викл.  
Міжнародний класичний університет імені Пилипа 
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Н а у к о в е  в и д а н н я  

МИКОЛАЇВЩИНА  

І ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я:  

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 
ХI Всеукраїнська науково-практична конференція, 

приурочена до 30-річчя Незалежності України 

ПРОГРАМА  

8 жовтня 2021 р. 

 

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова  

пр. Героїв України, 9, м. Миколаїв 
 

 

 


