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ОРГКОМІТЕТ 
 

ХІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Державна 
етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах 

Півдня України» 
 

СПІВГОЛОВИ: 
Бєліков С.Б. – ректор ЗНТУ,  д-р техн. наук, професор; 
Рафальський О.О. – директор ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, член-кореспондент 

Національної академії педагогічних наук України, д-р іст. наук, професор; 
Гугнін Е.А. – заступник голови Запорізької облдержадміністрації. 
 

 
ЧЛЕНИ: 

 
Панчук М.І. – завідувач відділу національних меншин ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса 

НАНУ, д-р іст. наук, професор; 
Котигоренко В.О. – головний науковий співробітник ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса 

НАНУ, д-р політ. наук, професор; академік Української академії політичних наук; 
Мороко В.В.  – директор Департаменту культури, туризму, національностей та 

релігій Запорізької облдержадміністрації; канд. іст. наук; 
Озерова Т.Я – директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Запорізької облдержадміністрації; 
Прушківський В.Г. – перший проректор ЗНТУ, д-р економ. наук, професор;  

Наумик В.В.– проректор з наукової роботи ЗНТУ, д-р техн. наук, професор;  
Дєдков М.В. – декан гуманітарного факультету ЗНТУ, канд. іст. наук, професор; 
Висоцька Н.І. – начальник патентно-інформаційного відділу ЗНТУ;  
Спудка І.М. - канд. іст. наук, доцент кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ – 

вчений секретар. 
 

РОБОЧА ГРУПА: 
Мяло П.І. – начальник управління міжнаціональних відносин та релігій 

Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької 
облдержадміністрації; 

Дєдков М.В. - декан гуманітарного факультету ЗНТУ; 
Висоцька Н.І. – начальник патентно-інформаційного відділу ЗНТУ; 
Спудка І.М. – доцент кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ; 
Мордовськой М.М. –директор Запорізького обласного краєзнавчого музею; 
Шестопалова Л.І. – ст. лаборант кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ. 
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Порядок роботи конференції 

 
 

5 жовтня 2017 року 
 
09.00 – 10.00  Реєстрація учасників конференції 
 
10.00 – 12.00 Пленарне засідання 
 
12.00 – 13.00  Перерва 
13.00 – 15.30  Засідання секцій 
 
15.30 – 16.00 Підсумкове пленарне засідання 
 
 

6 жовтня 2017 року 

10.00 – 11.00 Екскурсія до Музею історії технічного 
прогресу ЗНТУ 

 
11.00 – 12.30 Екскурсія до Запорізького обласного 

краєзнавчого музею 
 
12.30 – 14.00 Екскурсія до Музею техніки Богуслаєва 
 
14.00 – 16.00 Екскурсія до Історико-етнографічного 

комплексу «Запорозька Січ» (о. Хортиця) 
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5 жовтня 2017 року 
Пленарне засідання 

Початок о 10.00. 
Ауд. 253 (головний корпус ЗНТУ, 2-й поверх) 

 
Відкриття конференції 

Бєліков С.Б. ректор Запорізького національного 
технічного університету; д-р техн. наук, 
професор  

Гугнін Е.А. заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації 

Мороко В.В.  директор Департаменту культури, 
туризму, національностей та релігій 
Запорізької облдержадміністрації; канд. 
іст. наук 

Озерова Т.Я  директор Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту Запорізької 
облдержадміністрації 

 
Пленарне засідання 

1. Національні меншини Півдня України в роки Другої світової 
війни. 

Ніколаєць Ю.О. - провідний науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, д-р іст. наук, професор. 

2. Громадянська самоідентифікація населення Півдня України. 
Ляшенко О.О. - науковий співробітник Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України, канд. іст. наук. 

3. Про парадокси «анульованих» пам’ятників і внесок 
громадянського суспільства у формування політики пам’яті та її 
етнонаціональних аспектів. 
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Набок С.В. – молодший науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, канд. іст. наук. 

4. Зворотній зв'язок: почуття дискримінації та ксенофобії,   
оцінка етнополітики меншинами в Україні (на матеріалах соц. 
досліджень). 

Чернова  Л.Є. – канд. філософ. наук, доцент, голова 
ГО «Освітній центр «Відкрите Знання». 

 
 



 6 

5 жовтня  13.00 – 16.00 
 

РОБОТА СЕКЦІЙ І КРУГЛОГО СТОЛУ 
 

Круглий cтіл: «Врахування етнокультурних особливостей 
Півдня України при розробці та проведенні державної 

етнополітики» 
 

аудиторія №253 
 

Керівники: 
 

 
 
Мороко В.В. директор Департаменту культури, 

туризму, національностей та релігій 
Запорізької облдержадміністрації; канд. 
іст. наук; 

Дєдков М.В. декан гуманітарного факультету 
Запорізького національного технічного 
університету; канд. іст. наук, професор 
кафедри українознавства та ЗМП. 

  
 
Беруть участь представники національно-культурних товариств: 
1. Арабаджи О.С. - заступник голови Мелітопольського 
відділення караїмів України. 
2. Ахмерова Р.С. - голова Запорізького товариства татарської 
культури «Алтин – Ай». 
3. Бадарі Г.Б. - голова ассирійської діаспори в Запорізькій 
області. 
4. Гасанлі Г. А. - голова Запорізької регіональної організації 
Конгресу азербайджанців України. 
5. Естеркін Б.Л. - голова Еврейської Ради Запорізької області. 
6. Зурначіді Н.Д. - голова Запорізького обласного грецького 
товариства «Еллада». 
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7. Каргієв З.М. - голова Запорізької обласної громадської 
організації «Осетино-аланське культурне товариство». 
8. Качлішвілі М.З. - голова громадської організації «Запорізьке 
міське грузинське товариство ім. Шота Руставелі». 
9. Козерятська Н.М. - голова Мелітопольського україно-
польського культурно-просвітнього товариства «Полонія». 
10. Коваленко С.В. - заступник голови грецької Ради Запорізької 
області «Еллада». 
11. Лавріченко Т.С. - голова Вільнянського польського 
національно-культурного товариства «Радість». 
12. Мартиросян Л.Р. - голова Василівської районної громадської 
організації «Вірменське товариство культурних зв’язків». 
13. Мітков В.В. - голова Запорізького обласного товариства 
болгарської культури. 
14. Нагай І.Д. - голова Бердянського грецького товариства 
«Еллада». 
15. Носенко І.І. - голова Запорізького єврейського громадського 
центру «Мазаль Тов». 
16. Акопян Р. - заступник президента Спілки вірмен Запорізької 
області. 
17. Павлюк О.Ю. - голова обласного товариства польської 
культури ім. А. Міцкевича. 
18. Родіонова М.Ф. - голова громадської організації 
Запорізького культурного товариства білорусів «Мінськ». 
19. Савченко Л.І. - голова Бердянського товариства болгарської 
історії та культури «Родолюбіє». 
20. Стаценко Г.В. - голова  громадської організації 
«Мелітопольська міська єврейська община». 
21. Тен В.І. - голова Запорізького товариства корейської 
культури. 
22. Хамдані Н. - голова громадської організації «Арабський 
Центр». 
23. Чубир С.В. - голова чеського культурно-освітнього 
товариства «Чехоград». 
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Секція № 1 
Роль громадянського суспільства у формуванні 

етнонаціональної політики в Україні 
 

аудиторія №270 
Керівники секції:  Александрова О.С. – декан історико-

філософського факультету Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
д-р філософ. наук, професор; 

   Кривицька О.В. – ст. науковий 
співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України, канд. іст. 
наук. 

 
1. Середній клас як фактор становлення громадянського 
суспільства.  

Александрова О.С. – декан історико-філософського 
факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, д-р філософ. наук, професор.  

2. Дмитро Донцов про формування української держави. 
Давлєтова Г.В. - асистент кафедри політології та 
право ЗНТУ. 

3. Політика консолідації суспільства у контексті нових 
ідентифікаційних викликів. 

Кривицька О.В. – ст. науковий співробітник Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України, канд. іст. наук. 

4. Формування тіньової економіки на Півдні України (1990-і 
рр.). 

Неклюдов Є.С. - аспірант кафедри новітньої історії 
України ЗНУ. 

5. Партійна система України. 
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Соколенко Ю.М. - асистент кафедри політології та 
права ЗНТУ. 
 
 
 
 
. 
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Секція № 2 
Етнічні групи регіону: історія та культура 

 
аудиторія №366 

 
Керівники секції: Водотика С.Г. - д-р іст. наук, 

професор, професор, професор 
кафедри історії України та методики 
викладання Херсонського державного 
університету; 

 Ніколаєць Ю.О. - провідний науковий 
співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України, д-р іст. 
наук, професор. 

 
1. Проблема хрещення іудеїв у Північному Приазовї (к. 18 - 
початок 20 ст.). 

Авдєєва О.С. - ст. викладач кафедри історії та 
філософії Бердянського державного педагогічного 
університету. 

2. Чорногорські переселенці в історії Північного Приазов’я (ІІ 
половина ХІХ ст.).  

Антощак М.М. -  доцент кафедри історії та філософії 
Бердянського державного педагогічного університету. 

3. Господарчо-майновий ресурс православних монастирів на 
Півдні України (друга половина XIX ст. – 1917 р.). 

Балухтіна О.М. – викладач кафедри міжнародного 
туризму ЗНТУ. 

4. Фальц-Фейни: минуле і сьогодення. 
Васильчук В.М. – д-р іст. наук, професор, професор 
кафедри історії України, країнознавства і 
туризмознавства Київського національного 
лінгвістичного університету. 
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5. Методологічні основи вивчення етнічної історії Південної 
України часів Середньовіччя. 

Водотика С.Г. – д-р іст. наук, професор, професор 
кафедри історії України та методики викладання 
Херсонського державного університету; 
Савенок Л.А. - канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри 
природничо-наукової підготовки Одеського 
національного політехнічного університету. 

6. Кримські татари в Україні: історія і сучасність корінного 
народу. 

Лисенко Г.І. - доцент кафедри українознавства 
Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури»; 
Волкова С.П. – ст. викладач кафедри українознавства 
Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури». 

7. Баптистські громади на Запоріжжі: етнонаціональний аспект 
(1920-ті роки). 

Голощапова Є.О. – канд. іст. наук, науковий 
співробітник Науково-дослідної частини ЗНУ. 

8. Етнічний склад працівників Лозово-Севастопольської залізної 
дороги в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Золотар Л.М. - співробітниця Бердянського 
державного педагогічного університету. 

9. Храми болгарських колоністів Південної України у другій 
половині ХІХ ст. 

Коваль О. - аспірантка кафедри історії та філософії 
Бердянського державного педагогічного університету. 

10. Росіяни Галичини в сучасній українській історіографії. 
Ковач Л.Л. - науковий співробітник Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України, канд. іст. наук. 
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11. Волзькі татари на Дніпробуді: етнодемографічний огляд. 
Коянс А.А. - асистент кафедри українознавства та 
ЗМП ЗНТУ. 

12. Етнічний склад католицької спільноти Катеринослава 
(кінець XVIII – І половина ХІХ ст.). 

Мосюкова Н.Г. - канд. іст. наук, доцент, доцент 
кафедри історії та українознавства Національної 
металургійної академії України. 

13. Російський етнос у ментальному просторі півдня України 
кінця XIX - початку ХХ ст. 

Романченко В.В. - аспірант кафедри історії та 
філософії Бердянського державного педагогічного 
університету. 

14. Етнокультурна динаміка на Півдні та Сході України (1991-
2013 рр.). 

Штейнле О.Ф. - канд. іст. наук, доцент, доцент 
кафедри новітньої історії України ЗНТУ. 

15. Національні меншини на території Степової України у 
післявоєнні роки (1946 – 1965 рр.). 

Ящук О.М. - магістрантка кафедри історії та філософії 
Бердянського державного педагогічного університету. 
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Секція № 3 
Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та 

сучасність 
аудиторія №320 

 
Керівники секції: Калакура О.Я. - провідний науковий 

співробітник Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса НАН України, д-р політ. 
наук, професор; 
Доценко В.О. – д-р іст. наук, доцент, 
професор кафедри теорії права та 
держави Університету Державної 
фіскальної служби України. 

 
1. Національні меншини у програмах українських 
праворадикальних організацій 1990-х років. 

Андрющенко Е.С. - канд. іст. наук, науковий 
співробітник Науково-дослідної частини ЗНУ. 

2. Участь німців-колоністів в діяльності державоохоронних 
органів Білого руху на півдні України (1918-1920 рр.). 

Білай Ю.В. - аспірант кафедри історії та філософії 
Бердянського державного педагогічного університету. 

3. Регіональна верхівка Дніпропетровщини у 1920-х – 1930-
х роках.  

Буренков В.М. - аспірант кафедри новітньої історії 
України ЗНУ. 

4. Ідентифікація українських селян в умовах активних 
міжетнічних контактів Південної України (початок ХХ ст.). 

Винарчук Т.В. – канд. іст. наук, доцент, доцент 
кафедри новітньої історії України ЗНУ. 

5. Олександрівське земство в роки Першої світової війни. 
Гвоздик В.С. – канд. іст. наук, доцент, доцент 
кафедри новітньої історії України ЗНУ. 
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6. «Польське питання» як чинник державної етнополітики 
Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Громакова Н.Ю. – канд. іст. наук, доцент, доцент 
кафедри філософії та політології Університету 
Державної фіскальної служби України. 

7. Радянська програма переселення євреїв на Південь України у 
1920-ті – 1930-ті рр. 

Доценко В.О. – д-р іст. наук, доцент, професор 
кафедри теорії права та держави Університету 
Державної фіскальної служби України. 

8. Етнонаціональні дискурсивні простори: соціально-
топологічний та конструктивістський аспекти. 

Заєць О.М. - канд. філос.наук, доцент ДВНЗ УДХТУ. 
9. Новітні українська і польська історіографії правових засад 
радянської політики коренізації полонії. 

Калакура О.Я. - провідний науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, д-р політ. наук, 
професор.   

10. Репресовані німці-викладачі Бердянського державного 
педагогічного університету (1920-1932 рр.). 

Кириченко І.А. - магістрант кафедри історії та 
філософії Бердянського державного педагогічного 
університету. 

11. Діяльність іноземних консульств в Бердянську (кінець ХІХ - 
початок ХХ ст.). 

Константінова В.М. - директор Науково-дослідного 
інституту історичної урбаністики, д-р іст. наук, 
професор, професор кафедри історії України 
Бердянського державного педагогічного університету. 

12. Специфіка етнічного складу міського населення 
Катеринославської губернії кінця ХІХ ст.: гендерний аспект. 
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Королевська Ю.Ю. - ст. викладач кафедри історії та 
філософії Бердянського державного педагогічного 
університету. 

13. Актуальні питання взаємодії релігійного та етнічного: 
етнополітологічний аспект. 

Кочан Н.І. - провідний науковий співробітник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України, старший науковий 
співробітник. 

14. Вплив російського царизму на культурно-громадське життя 
еврейської громади півдня України (друга половина ХІХ ст.). 

Куртакова К.С. - магістрантка кафедри історії та 
філософії Бердянського державного педагогічного 
університету. 

15. Роль неформальних організацій Південної України у 
національно-демократичних процесах др. пол. 1980-х – поч. 
1990-х рр. 

Михайлов В.В. – канд. іст. наук, старший викладач 
Таврійського державного агротехнологічного 
університету. 

16. Напрямки політики коренізаціі: перевірка знання української 
мови службовцями державних установ. 

Мозуленко Д.І. – асистент кафедри українознавства та 
ЗМП ЗНТУ. 

17. Тяглова сила в сільському господарстві Запорізької області в 
період окупації (1941-1943 рр.). 

Орлянський В.С. - д-р. іст. наук, професор, професор 
кафедри політології та права ЗНТУ. 

18. Спонтанні соціальні порядки як наслідок асиміляції малих 
етносів на півдні України. 

Петрушин О.О. – викладач ДВНЗ УДХТУ. 
19. «Ціннісно-культурні конфлікти в транзитивному 
соціальному просторі: тло формування державної 
етнополітики». 
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Рєзанова Н.О. – канд. філософ. наук, доцент кафедри 
політології та права ЗНТУ. 

20. Діяльність Департаменту поліції та його закордонної 
агентури в боротьбі проти українських політичних партій 
наприкінці XIX – початку XX ст. 

Сарнацький О.П. – д-р іст. наук, професор, професор 
кафедри МЕВ ЗНТУ. 

21. Найбільш популярні сфери підприємницької діяльності 
купецтва Південної України у першій половині ХІХ ст. 

Сигида Г.А. – ст. викладач кафедри українознавства 
та ЗМП ЗНТУ. 

22. Військовополонені Центральних держав на підприємствах 
Півдня України (1914-1917 рр.): етнічна характеристика. 

Тарасов А.В. - канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри 
історії України та правознавства ДВНЗ «Криворізький 
державний педагогічний університет». 

23. Ідеологічне обґрунтування нацистських загарбницьких 
планів стосовно Півдня та Сходу України. 

Тішин О.В. - аспірант кафедри новітньої історії 
України ЗНУ. 

24. Військово-повітряні сили махновського руху (1918-1920 рр.). 
Чоп В.М. - канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри 
українознавства та ЗМП ЗНТУ. 
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Секція № 4 
Інтелект та духовність: національний вимір 

 
аудиторія № 338а 

 
Керівники секції: Васильчук Г.М. - проректор з наукової 

роботи ЗНУ, д-р іст. наук, професор, 
професор кафедри джерелознавства, 
історіографії та СІД ЗНУ; 

 Котляр Ю.В. – зав. кафедри історії 
Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили, д-р 
іст. наук, професор. 

1. Ментальні особливості населення сучасної Південної 
України. 

Бідзіля П.О. – канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри 
суспільних дисциплін Запорізького державного 
медичного університету. 
Жадько В.А. – д-р філософ. наук, професор, професор 
кафедри суспільних дисциплін Запорізького 
державного медичного університету. 

2. Питання інтелектуальної безпеки в контексті компетентнісної 
освіти.  

Бондаревич І.М. - канд. філос. наук, доцент, доцент 
кафедри філософії ЗНТУ. 

3. Громадська і науково-просвітницька діяльність 
Я.П. Новицького. 

Бровко Б.А. - канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри 
українознавства та ЗМП ЗНТУ. 

4. Історія м. Олександрівська: історіографічні розвідки та 
краєзнавчі студії. 

Васильчук Г.М. - проректор з наукової роботи ЗНУ,  
д-р іст. наук, професор, професор кафедри 
джерелознавства, історіографії та СІД ЗНУ. 
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5. Етнополітичні орієнтири у творчості Юрія Липи. 
Воронюк І.О. - канд. філолог. наук, доцент кафедри 
українознавства та загальної мовної підготовки ЗНТУ. 

6. М.Й.Бодзич - директор Запорізького інституту 
сільгоспмашинобудування (1944-1957рр.). 

Дєдков М.В. - декан гуманітарного факультету, канд. 
іст. наук, професор кафедри українознавства та ЗМП 
ЗНТУ. 

7. Інженер В.Д. Нікольський – забуте ім'я в історії створення 
Північно-Кримського каналу. 

Дзятковський А.В. - аспірант кафедри новітньої 
історії України ЗНУ. 

8. Взаємозв’язок інтуїтивного, свідомого та несвідомого знання 
в науковій творчості. 

Коваль В.М. -  ст. викладач кафедри філософії ЗНТУ. 
9. Декомунізація в Україні в контексті зміни поколінь. 

Котляр Ю.В. – зав. кафедри історії Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили, д-р іст. 
наук, професор; 
Лимар М.Ю. - провідний фахівець РВВ, магістр з 
міжнародних відносин Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили. 

10. Публікації одеських вчених-істориків ХІХ – першої 
половини ХХ ст. за кордоном – призабута складова 
інтелектуальної спадщини. 

Левченко В.В. – канд. іст. наук, доцент Одеського 
національного морського університету. 

11. Джон Грієвз - британський консул Бердянська. 
Лиман І.І. - завідувач кафедри історії України, 
координатор міжнародної діяльності Бердянського 
державного педагогічного університету, д-р іст. наук, 
професор. 

12. Образ запорозького козацтва в поетикальній системі роману 
Л.Костенко «Маруся Чурай». 
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Миронюк Л.В. – ст. викл. кафедри українознавства та 
ЗМП ЗНТУ. 

13. Українська історія в творчій спадщині Івана Франка. 
Мохнатюк І.О. - заступник декана історико-
філософського факультету з науково-педагогічної та 
соціально-гуманітарної роботи, канд. іст. наук, доцент 
кафедри історії Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

14. Анархістський рух на Півдні Україні (1991-2016). 
Сало Ю.О. - аспірант кафедри новітньої історії 
України ЗНУ. 

15. Еволюція запорозької «чайки» XVI – XVII ст. 
Саричев В.Д. – аспірант кафедри джерелознавства, 
історіографії та СІД. 

16. Повсякденні реалії в умовах окупації. 
Спудка І.М. - канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри 
українознавства та ЗМП ЗНТУ; 
Турчина Л.В. - канд. іст. наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ. 

17. Музей українських старожитностей В.В.Тарновського у 
другій половині 80-х – 90-х рр. ХІХ ст. 

Товстоляк Н.М. – канд. іст. наук, доцент кафедри 
історії України та правознавства факультету 
географії, туризму та історії ДВНЗ «Криворізький 
державний педагогічний університет». 

18. І. Крип’якевич і спроба створення музею історії Львівського 
університету у 1945-1946 рр. 

Целуйко О.П. - канд. іст. наук, доцент кафедри 
давньої історії України та архівознавства Львівського 
національного університету ім. Івана Франка; 
Гудима Ю. В. - директор Музею  історії Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

19. Особистості в історії науково-технічного прогресу в 
експозиціях Музею АТ «Мотор Січ». 
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Чумаченко О.А. - асистент кафедри українознавства 
та ЗМП ЗНТУ. 

20. Герб Запорізького краю: обласний, але державного значення. 
Шаповалов Г.І. – д-р іст. наук, професор, професор 
кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ. 
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Секція № 5 
Мовна політика і освіта: інтернаціональне і 

національне 
 

аудиторія № 323а 
 
Керівники секції: Каганов Ю.О. - завідувач відділу 

аспірантури і докторантури, канд. іст. 
наук, доцент, доцент кафедри 
новітньої історії України ЗНУ; 
Онуфрієнко Г.С. – д-р філос. у філол. 
науках, доцент, доцент кафедри 
українознавства та ЗМП ЗНТУ. 
 

1. Відбиття української ментальності в поетичному мовленні 
Григорія Лютого. 

Біленко Т.Г. - канд. філолог. наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ. 

2. Нові урбаноніми на мапі м. Запоріжжя як наслідок 
декомунізації. 

Бондарчук К.С. – доцент кафедри українознавства та 
ЗМП ЗНТУ. 

3. Формування професійної компетентності студентів технічних 
ВНЗ у процесі вивчення української мови як іноземної. 

Брацун О.І. – ст. викладач кафедри українознавства та 
ЗМП ЗНТУ. 

4. Новітня історіографія освітніх процесів в Україні десятиліття 
по Другій світовій війні. 

Васильчук Т.В. – канд. іст. наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ. 

5. Відображення полікультурності населення на характері 
проведення освітньої політики півдня України (др. пол. ХІХ ст.). 

Гаман Ю.О. - магістрантка кафедри історії та 
філософії Бердянського державного педагогічного 
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університету. 
6. Роль Ф.Мовчановського у створенні механіко-технічного 
училища м.Олександрівська. 

Деркач Н.В. – директор Музею історії технічного 
прогресу ЗНТУ 

7. Проблеми адаптації та інтеграції іноземних студентів в 
умовах двомовності на території Півдня України. 

Ільчук К.І. – ст. викладач кафедри українознавства та 
ЗМП ЗНТУ. 

8. Роль освіти у формуванні «радянської людини»: українська 
версія (1950-ті – 1991). 

Каганов Ю.О. - завідувач відділу аспірантури і 
докторантури, канд. іст. наук, доцент, доцент кафедри 
новітньої історії України ЗНУ. 

9. Використання технічних термінів у переносному значенні в 
мові української наукової фантастики. 

Катиш Т.В. – канд. філолог. наук, доцент, доцент 
кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ. 

10. Комунікативно-риторична компетентність державних 
службовців як чинник модернізації мовної політики в Україні. 

Онуфрієнко Г.С. – д-р. філос. у філол. науках, доцент, 
доцент кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ. 

11. Характерні риси організації та змісту освіти у школах 
національних меншин півдня України (20-ті рр. ХХ ст.). 

Сальнікова Д.О. - магістрантка кафедри історії та 
філософії Бердянського державного педагогічного 
університету. 

12. Повышение интереса к украинской культуре иностранных 
учащихся подготовительного факультета на занятиях по 
русскому языку. 

Сергієнко Г.О. - старший викладач кафедри 
українознавства та ЗМП ЗНТУ. 


