
Національна Металургійна академія України 
Кафедра документознавства та інформаційної 

діяльності 
 

Дніпропетровський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 
Кафедра права та європейської інтеграції 

 
Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська 

академія неперервної освіти» 
Дніпровської обласної ради 

Кафедра соціально-гуманітарної освіти 
 

Соціально-
гуманітарний підхід 

до вирішення 
актуальних проблем 
сучасного світу 

 
30 березня 2021 

 

Заочна міжвузівська наукова конференція 
ПРОГРАМА 

 
ДНІПРО 

2021



 2  

 
Організаційний комітет 

Від Національної Металургійної академії України 

(НМетАУ): 

Михайлюк Олександр Володимирович (співголова 

оргкомітету) – завідувач кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності, доктор історичних наук, 

професор 

Прокоф’єва Катерина Анатоліївна (заступник співголів 

оргкомітету) – доцент кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності, кандидат філологічних наук, 

доцент 

Решетілова Оксана Михайлівна - доцент кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності, 

кандидат педагогічних наук 

Іващенко Олена Валеріївна – старший викладач 

кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Твердохліб Наталія Василівна (відповідальний 

секретар) – старший лаборант кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності 

 

Від Дніпропетровського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління (ДРІДУ НАДУ) при Президентові України: 

Прокопенко Леонід Львович (співголова оргкомітету) – 

завідувач кафедри права та європейської інтеграції, доктор 

наук з державного управління, професор 

Письменний Ігор Володимирович – декан факультету 

публічного управління та адміністрування, доктор наук з 

державного управління, професор 
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Рудік Олександр Миколайович – доцент кафедри права 

та європейської інтеграції, кандидат політичних наук, 

доцент 

 

Від Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська 

академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради 

(КЗВО «ДАНО» ДОР): 

Безена Іван Михайлович (співголова оргкомітету) – 

завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти, 

кандидат філософських наук, доцент 

Степаненко Олена Костянтинівна – доцент кафедри 

соціально-гуманітарної освіти, кандидат філологічних 

наук, доцент 
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AUDIANUR ET ALTERA PARS 
 
Вже другий рік поспіль ми проводимо заочну міжвузівську 

наукову конференцію. Цього року вона має назву «Соціально-
гуманітарний підхід до вирішення актуальних проблем сучасного 
світу», яка напевне стане традиційною. 

Задум конференції виник наприкінці 2019 року. Вона 
замислювалася як своєрідна перекличка науковців, що мають 
сконцентрувати зусилля на виявленні соціальних передумов та 
гуманітарних наслідків інерційної кризи у вищій освіті. Наукова 
робота зараз перебуває, м’яко кажучи, не у найкращому стані, 
займатись нею – це вже своєрідне подвижництво. І тому тематику 
конференції ми зазначили досить широко, запрошуючи до участі 
найширші кола вчених, аспірантів, фахівців-практиків та студентів. 

Форму проведення конференції одразу заявили як заочну. Це тоді 
було обумовлено, перш за все, втратою мобільності сучасних науковців 
та працівників освіти, – явище, що, мабуть, притаманне зараз великій 
кількості людей на земній кулі. Отже коли йдеться про витрати грошей 
та (або) часу на дорогу в інше місто, та й не місто, а місце – інший ЗВО, 
то майже завжди перевагу має не особисте спілкування, а швидкість, 
запропонована комп’ютерними технологіями, інформаційні 
спроможності Інтернет-ресурсів та необмежена кількість у просторі та 
часі тих людей, що можуть зацікавитесь тією чи іншою проблемою або 
прокоментувати її. 

Дату проведення ми обрали тоді ж – 30 березня – як найбільш 
віддалену від заходів дипломування, адже магістрів ЗВО вже 
випустили, а до початку роботи бакалаврськіх ДЕКів ще багато часу. 
Й гадки ми не мали, що такі форми конференцій вже другий рік 
поспіль стануть єдиною можливістю наукового спілкування. 
А протистояння пандемії спричинить потребу у зовсім інших 
соціальних підходах та нових гуманітарних осяганнях проблем 
сучасного світу. 

У цей відрізок історії медики, біологи, хіміки, фармакологи 
перебувають на передовій світової наукової думки, розв’язуючі 
проблеми подальшої долі людства. Державні службовці та економісти 
кожен день повинні відповідати на надважливі питання існування 
людського співтовариства. Що тут можуть додати представники 
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гуманітарних та соціальних наук? Мабуть найбільш гідним рішенням 
цього часу стане ще глибше осягання людини як осереддя соціуму, її 
життя, здоров’я, благополуччя як найголовніших цінностей буття. 

І з цього приводу оргкомітету дуже приємно відзначити, що 
другий рік поспіль у конференції беруть участь представники 
педіатричного факультету Дніпропетровської державної медичної 
академії (кафедра педіатрії 3 та неонатології). Мабуть це найкращій 
доказ спроможності конференції стати концентрацією наукового 
знання. 

І ось у той час коли теми доповідей були майже зібрані й 
формування програми добігало свого кінця до оргкомітету 
конференції звернулися представники ліцею «Борисфен» Вони 
висловили ідею додати у програму учнівські доповіді, зробити 
своєрідну перекличку не тільки вчених між собою, а й з молодшим 
поколінням – з майбутнім. Оргкомітет охоче погодився, бо це 
підтвердило важливість та своєчасність цієї конференції зокрема та 
гуманістичного світобачення взагалі. А тільки за цих умов прийде 
антропоцентричне розуміння світу та відбудеться гуманізація та 
гуманітаризація соціуму з усіма його інститутами. 

 
Оргкомітет 
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Пленарне засідання 
 

Михайлюк Олександр Володимирович (Дніпро), доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності НМетАУ 

Влада як комунікація і комунікація як влада 
 
Палагута Вадим Іванович (Дніпро), доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри інженерної педагогіки НМетАУ 
Образование в украинских вузах: состояние и перспективы 
 
Безена Іван Михайлович (Дніпро), кандидат філософських наук, доцент, 

завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 
Професійний стандарт вчителя: сучасні аспекти досягнення 

ефективного результату 
 
Прокопенко Леонід Львович (Дніпро), доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри права та європейської інтеграції 
ДРІДУ НАДУ при Президентові України 

Політичні репресії 1930-х рр. в Україні та їх вплив на державне 
управління 

 
Мавропуло Тетяна Карлівна (Дніпро), доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА;  
Толстікова Олена Олександрівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Досвід впровадження дистанційного навчання з педіатрії англомовних 

студентів-медиків в умовах епідемії COVID-19 
 
Половинко Олена Олексіївна (Страсбург), кандидат філологічних наук, 

доцент, викладач кафедри славістики Страсбурзького університету 
Роль киноклуба и лингвистических ателье в обучении иностранным 

языкам студентов 
 
Британ Володимир Терентійович (Дніпро), кандидат історичних наук, 

доцент, професор кафедри філософії та політології НМетАУ 
Досягнення та проблеми розвитку вузівської науки в сучасних умовах 
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Секція 1 
Документознавство 

 
Очолює Михайлюк Олександр Володимирович, доктор історичних 

наук, професор 
 
Іващенко Олена Валеріївна (Дніпро), старший викладач кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності 
Особливості та можливості використання каналів мереженого 

інтерфейсу багатопроцесорних ОС у сучасному кадровому діловодстві 
 
Остапчук Валерія Борисівна (Київ), аспірант Національної бібліотеки 

імені В.І. Вернадського 
Перспективи залучення електронних документів під час формування 

фондів особового походження 
 
Кожанов Роман Володимирович (Дніпро), студент факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ01-
16-М 

Ґенеза документознавства як науки та професійної освіти 
 
Музиченко Андрій Сергійович (Дніпро), студент факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ01-
16-М 

Е-урядування: міжнародний досвід і перспектива реалізації 
електронних послуг в Україні 

 
Галушко Тетяна Едуардівна (Дніпро), студентка факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ01-
16-М 

Українська джерельна база з історичної метрології 
 
Недошівіна Марія Ігорівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-15-М 
Організація та регулювання діловодства в Україні 
 
Трофимчук Ангеліна Вікторівна (Дніпро), студентка заочного 

факультету НМетАУ групи ДІ901-15-М 
Документаційно-інформаційне забезпечення канцелярії Державного 

навчального закладу «Дніпровський транспортно-економічний коледж» 
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Ушакова Катерина Дмитрівна (Дніпро), студентка факультету 
комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ-01-
17 

До історії поняття «документ» 
 
Бровенко Павло Олексійович (Дніпро), студент факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ-01-
17 

Переваги та недоліки електронного документа та документообігу 
 
Кучер Ангеліна Миколаївна (Дніпро), студентка факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ-01-
17 

Особливості збереження аудіовізуальних документів в сучасних 
архівних установах 

 
Лук’яненко Аліна Романівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Управлінський документ як канал розповсюдження соціальної 

інформації 
 
Антощенко Катерина Віталіївна (Дніпро), студентка заочного 

факультету НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Документаційне забезпечення управління персоналом в установі 
 
Бородіна Ольга Михайлівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Функціонування електронного документообігу 
 
Пигида Валерія Валеріївна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Особливості роботи з документами у відділі бронювання туристичного 

оператора «I travel» 
 
Шевчук Міла Володимирівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Інформаційно-документаційне забезпечення установи 
 
Вороніна Тетяна Олегівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Управління документацією в установі 
 



 9  

Лєвдікова Катерина Андріївна (Дніпро), студентка заочного 
факультету НМетАУ групи ДІ901-16-Т 

Фальсифікація документів: історико-правовий аспект 
 
Карасюк Тетяна Сергіївна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Кадрова служба в системі управління персоналом приватної установи 
 
Вакуленко Владислава Олександрівна (Дніпро), студентка заочного 

факультету НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Схоронність архівного документа як ознака технологічного розвитку 

цивілізації 
 
Макабула Анна Ігорівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Документно-інформаційне забезпечення діяльності телекомпанії 
 
Вербицька Катерина Андріївна (Дніпро), студентка заочного 

факультету НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Документування руху персоналу на підприємстві 
 
Біла Анастасія Володимирівна (Дніпро), студентка заочного 

факультету НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Етапи розвитку документознавства 
 
Купріяненко Ксенія Олександрівна (Дніпро), студентка заочного 

факультету НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Практика створення ефективної системи документообігу 
 
 

Секція 2 
Публічне управління та адміністрування 

 
Підсекція 1 

 
Очолює Прокопенко Леонід Львович, доктор наук з державного 

управління, професор 
 

Серьогіна Тетяна Володимирівна (Дніпро), кандидат наук з 
державного управління, доцент, доцент кафедри права та європейської 
інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 

Європейський досвід надання послуг 
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Рудік Олександр Миколайович (Дніпро), кандидат політичних наук, 
доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України 

Конференція щодо майбутнього Європи як новий простір для 
обговорення з громадянами викликів та пріоритетів ЄС 

 
Рудік Надія Михайлівна (Дніпро), кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ 
НАДУ при Президентові України 

Програма «EU4Health» на 2021–2027 рр. як важливий крок на шляху 
розбудови Європейського Союзу охорони здоров’я 

 
Овдін Олександр Володимирович (Дніпро), кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України 

Проблеми визначення чисельності наявного населення України 
 
Шумляєва Ірина Дамирівна (Дніпро), кандидат наук з державного 

управління, доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ 
НАДУ при Президентові України 

Європейський досвід залучення громадян до вирішення питань 
місцевого публічного життя 

 
Голубчик Ганна Данилівна (Дніпро), кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України 

Організаційно-правові підходи до обліку об’єктів культурної спадщини 
в Україні (2013 – 2020 рр.): проблеми і перспективи 

 
Біла Дар’я Юріївна (Дніпро), аспірантка кафедри права та 

європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Теоретичні основи інституціоналізації державної молодіжної політики 

на місцевому рівні 
 
Трегубенко Галина Петрівна (Полтава), старший викладач кафедри 

державного управління і права ПНТУ ім. Ю. Кондратюка 
Європейський досвід застосування інноваційних компонентів у 

підвищенні рівня професійної компетентності державних службовців 
 
Бондаренко Віктор Борисович (Дніпро), аспірант кафедри права та 

європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Формування умов для європейської інтеграції країн у контексті 

дотримання вимог щодо захисту прав етнічних меншин  
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Журавель Тамара Сергіївна (Дніпро), аспірантка кафедри права та 
європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 

Військово-цивільні адміністрації як специфічний суб’єкт державного 
управління 

 
Підсекція 2 

 
Очолює Баштанник Віталій Володимирович, доктор наук з державного 

управління, професор 
 

Баштанник Віталій Володимирович (Дніпро), доктор наук з 
державного управління, професор, професор кафедри права та 
євроінтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 

Гуманізаційний концепт публічноуправлінських реформ 
 
Баштанник Алла Григорівна (Дніпро), кандидат наук з державного 

управління, заступник директора Дніпровського регіонального відділення 
Національної школи суддів України 

Трансформація судової системи в умовах конституційних змін 
 
Лимар Андрій Петрович (Дніпро), кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при 
Президентові України 

Антикорупційна стратегія як складова системи правового забезпечення 
державної антикорупційної політики 

 
Рагімов Фаіг Вагіф Огли (Дніпро), кандидат наук з державного 

управління, професор кафедри державного управління та місцевого 
самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України 

Еволюція парадигми публічного управління в умовах системних 
реформ 

 
Оргієць Оксана Миколаївна (Запоріжжя), кандидат наук з державного 

управління, доцент, кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності ЗНУ 

Європейський досвід формування і розвитку інституційної пам’яті в 
органах державної влади 

 
Ремезок Анастасія Юріївна (Дніпро), аспірантка кафедри права та 

європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Концепт інституційної спроможності судової системи України 
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Бондарець Єлизавета Миколаївна (Дніпро), аспірантка кафедри права 
та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 

Конфліктогенність як проблема у ході реалізації реформи місцевого 
самоврядування в Україні 

 
Варушка Юлія Анатоліївна (Дніпро), аспірантка кафедри права та 

європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Поняття та ознаки інституту адвокатури в Україні 
 
Жорняк Андрій Миколайович (Дніпро), аспірант кафедри публічного 

управління та адміністрування ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Актуальні проблеми інтеграції людей з інвалідністю у суспільство 
 
Шипіцина Євгенія Сергіївна (Дніпро), аспірантка кафедри права та 

європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України 
Основні принципи та функції управління освітніми системами 

 
 

Секція 3 
Заклад середньої освіти в контексті концепції 

«Нова українська школа» 
 

Очолює Безена Іван Михайлович, кандидат філософських наук, доцент 
 
Богатирьова Тетяна Миколаївна (Дніпро), старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 
Сучасні тенденції в розвитку комфортного освітнього середовища для 

ефективного вивчення іноземної мови 
 
Степаненко Олена Костянтинівна (Дніпро), кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» 
ДОР 

Мовленева культура вчителя в освітньому процесі закладу освіти 
 
Якименко Людмила Іванівна (Дніпро), старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 
Інтерактивні технології навчання в освітньому процесі сучасної 

української школи 
 
Карпань Ірина Семенівна (Дніпро), доцент, кандидат філософських 

наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 
Сучасні методи інтерактивного навчання дитини в освітньому 

середовищі Нової української школи 
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Дорошенко Оксана Анатоліївна (Дніпро), старший викладач кафедри 
соціально-гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 

Мовно-літературне навчання в освітньому процесі сучасної школи 
 
Фаст Альона Сергіївна (Дніпро), старший викладач кафедри соціально-

гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 
Освітній процес та самоосвіта вчителя сучасної української школи 
 
Пасічник Любов Володимирівна (Дніпро), старший викладач кафедри 

соціально-гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 
Державна мова як один із чинників національно-патріотичного 

виховання молоді 
 
Зігмонт Галина Миколаївна (Дніпро), методист НМЛ соціально-

гуманітарних дисциплін КЗВО «ДАНО» ДОР 
Предмет «Мистецтво» як засіб розвитку творчого потенціалу 

здобувачів освіти 
 
Сергієнко Антоніна Антонівна (Дніпро), кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 
Методи інтерактивного навчання читанню дитини в освітньому 

середовищі «Нової української школи» 
 
Заржицька Еліна Іванівна (Дніпро), методист НМЛ інформаційних 

технологій та STEM-освіти КЗВО «ДАНО» ДОР 
Формування читацьких компетентностей у здобувачів освіти як фактор 

комунікативних навичок майбутнього громадянина України 
 
Шинкаренко В’ячеслав В’ячеславович (Дніпро), кандидат педагогічних 

наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти КЗВО 
«ДАНО» ДОР 

Початкова освіта: інтегрована та гнучка модель навчання в концептах 
НУШ 

 
Кірман Вадим Кімович (Дніпро), кандидат педагогічних наук, завідувач 

кафедри природничо-математичної освіти, КЗВО «ДАНО» ДОР 
Сучасна математично-природнича та технологічна освіта в контекстах 

НУШ 
 
Ващенко Марина Іванівна (Дніпро), директор комунального закладу 

освіти «Ліцей “Синергія”» ДОР 
Дистанційне навчання та забезпечення якості компетентностей 

здобувачів освіти сучасної школи: стан та перспективи 
 



 14  

Габзовська Наталія Сергіївна (Дніпро), заступник директора 
комунального закладу освіти «Ліцей “Синергія”» ДОР 

Навчання та виховання здобувачів освіти сучасної школи: стан й 
перспективи інтегрованого розвитку 

 
Шаповал Ольга Ігорівна (Дніпро), вчитель інформатики комунального 

закладу освіти «Ліцей “Синергія”» ДОР  
Сайт та цифрові ресурси школи як новий сучасний формат організації 

освіти дитини вдома 
 
Олефір Леонід Олексійович (Дніпро), директор комунального закладу 

освіти «Ліцей “Борисфен”» ДОР 
Сучасні тенденції в трансформації освітнього середовища середньої 

школи в контексті євроінтеграційних процесів 
 
Гавриш Світлана Андріївна (Дніпро), директор комунального закладу 

освіти НВК № 61 «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 
техніко-економічний ліцей» ДМР 

Міжнародні освітні проекти сучасної школи в контексті 
євроінтеграційних змін у змісті та якості освіти 

 
Нікітіна Марія Павлівна (Дніпро), заступник директора комунального 

закладу освіти «Ліцей “Синергія”» ДОР 
Методичне і професійне зростання вчителя сучасної школи: стан й 

перспективи 
 
Базилевська Людмила Леонтіївна (Дніпро), завідувач НМЛ соціально-

гуманітарних дисциплін КЗВО «ДАНО» ДОР 
Громадянські компетенції в предметному змісті шкільних гуманітарних 

дисциплін 
 
Чубарова Марина Євгеніївна (Дніпро), методист НМЛ соціально-

гуманітарних дисциплін КЗВО «ДАНО» ДОР 
Мова національної меншини як засіб розвитку індивідуального 

потенціалу здобувачів освіти 
 
Алуєва Марія Андріївна (Дніпро), методист НМЛ соціально-

гуманітарних дисциплін КЗВО «ДАНО» ДОР 
Іншомовна освіта сучасної школи як засіб розвитку комунікативного 

потенціалу здобувачів освіти 
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Секція 4 
Педагогіка, методика викладання, організація навчального 

процесу вищої школи 
 

Очолює Лучанінова Ольга Петрівна (Дніпро), доктор педагогічних 
наук, професор 
 

Лучанінова Ольга Петрівна (Дніпро), доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри інженерної педагогіки НМетАУ 

Четвертий вимір освітньо-виховних парадигм вищої освіти в умовах 
глобалізаційних викликів 

 
Прокоф’єва Катерина Анатоліївна (Дніпро), кандидат філологічних 

наук, доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності 

Системний аналіз творчості О.М. Островського-драматурга у контексті 
опанування загальноосвітніх дисциплін студентами фаху 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» (бакалаврський та магістерський рівні) 

 
Кретова Олена Іванівна (Черкаси), кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики навчання ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Специфіка викладання зарубіжної літератури в умовах дистанційного 
навчання 

 
Бордій Тіна Андріївна (Дніпро), кандидат медичних наук, доцент, 

доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Калічевська Марина Володимирівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Клименко Ольга Володимирівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Переваги та недоліки використання електронних засобів навчання в 

системі медичної освіти   
 
Больбот Юрій Кононович (Дніпро), доктор медичних наук, професор, 

професор кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Годяцька Катерина Костянтинівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Використання цифрових інструментів Google при організації та 

проведенні практичних занять он-лайн  
 



 16  

Савич Анжеліка Вікторівна (Дніпро) старший викладач кафедри 
філософії та політології НМетАУ 

Формирование и развитие гуманитарных компетенций студентов 
технического вуза 

 
Годяцька Катерина Костянтинівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Калічевська Марина Володимирівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Використання середовища Moodle у системі дистанційного навчання 

студентів-медиків 
 
Шварацька Ольга Вікторівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Годяцька Катерина Костянтинівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Методичні аспекти викладання клінічних дисциплін у форматі 

дистанційного навчання іноземних студентів в умовах карантину у зв’язку з 
пандемією COVID-19 

 
Аліфанова Світлана Віталіївна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Толстікова Олена Олександрівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Організація навчання англомовних студентів-випускників на кафедрі 

педіатрії медичної академії 
 
Толстікова Олена Олександрівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Таран Ольга Миколаївна (Дніпро), кандидат медичних наук, асистент 

кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА   
Клименко Ольга Володимирівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Методичне забезпечення підготовки інтернів на кафедрі педіатрії 
 
Аліфанова Світлана Віталіївна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Толстікова Олена Олександрівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Годяцька Катерина Костянтинівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Організація роботи з англомовними студентами в симуляційному центрі 

в умовах дистанційного навчання 
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Василенко Марина Петрівна (Черкаси) кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики навчання ЧНУ імені Б. Хмельницького. 

Етикетні жанри у навчальному дискурсі 
 
 

Секція 5 
Інформаційна діяльність 

 
Очолює Решетілова Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук 
 
Решетілова Оксана Михайлівна (Дніпро), кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності НМетАУ 
Особливості використання паблік рілейшнз в інформаційно-

комунікаційному просторі 
 
Карабут Татяна Олександрівна (с. Олександрівка Синельниківського 

району Дніпропетровської обл.), завідувач бібліотеки ВПТУ-75 
Бібліотечно-інформаційний ресурс професійного закладу освіти 
 
Решетілова Оксана Михайлівна (Дніпро), кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності НМетАУ 
Білецька Ірина Михайлівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-15-М 
Правовий захист інформації як складова інформаційної безпеки 
 
Решетілова Оксана Михайлівна (Дніпро), кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності НМетАУ 
Мішина Ольга Вікторівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-15-М 
Особливості впровадження інноваційних форм бібліотечних послуг 
 
Герасимов Артем Олексійович (Дніпро), студент факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ01-
16-М 

Управлінське рішення як аспект інформаційної діяльності 
 
Олексієнко Марія Валеріївна (Дніпро), студентка факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ01-
16-М 

Сучасні документно-інформаційні комунікації бібліотеки як засоби 
підвищення якості обслуговування користувачів 
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Розумна Ганна Петрівна (Дніпро), студентка заочного факультету 
НМетАУ групи ДІ901-16-Т 

Перспективи розвитку бібліотечної діяльності в умовах інформатизації 
 
Андреєва Ольга Андріївна (Дніпро), студентка факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ-01-
17 

Особливості впливу інформаційного середовища на суспільство 
 
Моргун Ольга В’ячеславівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Особливості технічного захисту інформації 
 
Гречка Юлія Андріївна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Організація бізнес-розвідки як форма інформаційно-аналітичної роботи 
 
 

Секція 6 
Філософія, історія, культурологія 

 
Очолює Палагута Вадим Іванович, доктор філософських наук, професор 
 
Кретов Павло Васильович (Черкаси), кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та релігієзнавства ЧНУ імені 
Б. Хмельницького 

Трансформації сучасних дискурсивних практик: постмодерн і 
метамодерн 

 
П’янзін Сергій Дмитрович (Черкаси) кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та релігієзнавства ЧНУ імені 
Б. Хмельницького  

До питання про науковий статус конфліктології 
 
Мосюкова Наталія Геннадіївна (Дніпро), кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та політології НМетАУ 
Польська національна меншина Катеринослава (Дніпропетровська) в 

контексті політики коренізації 
 
Галацька Валентина Леонідівна (Дніпро), кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри філології та перекладу ДНУЗТ імені академіка 
В. Лазаряна 

Сучасна театральна публіцистика України: жанрова диференціація 
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Айтов Спартак Шалвович (Дніпро), кандидат історичних наук, 
доцент, доцент кафедри філософії та українознавства ДНУЗТ імені 
академіка В. Лазаряна 

Філософічно-історичні установки розвитку історичної антропології як 
сучасної філософії історії 

 
Бескаравайний Станіслав Сергійович (Дніпро), кандидат філософських 

наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології НМетАУ 
Искусственный интеллект как элемент коллективных субъектов 

будущего 
 
Бескаравайний Станіслав Сергійович (Дніпро), кандидат філософських 

наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології НМетАУ 
Скряга Данило Денисович (Дніпро) студент металургійного 

факультету НМетАУ групи ХТ01-20 
Естетика біотехнологій 
 
Хміль Тетяна Володимирівна (Дніпро), кандидат філософських наук, 

доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ 
Шляхи подолання самотності в інформаційну епоху: парадокси 

цифрового спілкування 
 
Міщенко Марія Олегівна (Київ), аспірантка кафедри організації 

театральної справи ім. І.Д. Безгіна КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого 
Історичний розвиток Придніпровського економічного району як чинник 

політичних змін та соціальних процесів у першій половині ХХ століття 
 
 

Секція 7 
Літературознавство 

 
Очолює Киченко Олександр Семенович, доктор філологічних наук, 

професор 
 
Киченко Олександр Семенович (Черкаси), доктор філологічних наук, 

професор, професор кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики навчання ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Парадокс як стильовий прийом в літературі постмодернізму 
 
Іванова Наталія Петрівна (Черкаси), кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики навчання ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Пародія як прийом в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» 
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Шуба Юлія Володимирівна (Черкаси), кандидат філологічних наук, 
доцент, доцент кафедри практики англійської мови ЧНУ імені 
Б. Хмельницького 

Вплив геронтології на британську літературу ХХІ століття (на прикладі 
романів «Відчуття закінчення», «Одна історія» Джуліана Барнса) 

 
Богданова Інга Василівна (Черкаси), кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики навчання ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Жанр інтелектуального роману в європейській прозі середини ХХ ст. 
(за романом А. Мердок «Чорний принц») 

 
Костюк Тетяна Пантелеймонівна (Черкаси), старший викладач 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання 
ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Філософсько-психологічні домінанти у творчості Айріс Мердок 
 
Новоселецька Ірина Миколаївна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ 

імені Б. Хмельницького групи 66 (магістр 1-го року навчання, кер. 
проф. О.С. Киченко) 

Черты художественной структуры романа М.Ю. Лермонтова «Вадим» 
 
Безродна Анастасія Анатоліївна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ 

імені Б. Хмельницького групи 66 (магістр 1-го року навчання, кер. 
проф. О.С. Киченко) 

Иронический дискурс ранних призведений А.П. Чехова 
 
Якубенко Юлія Сергіївна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ імені 

Б. Хмельницького групи 63 (магістр 1-го року навчання, кер. 
доц. І.В. Богданова) 

Трансформація образу Гамлета у романі А. Мердок «Чорний принц» 
 
Бурла Микола Валентинович (Черкаси), студент ННІІМ ЧНУ імені 

Б. Хмельницького групи 63 (магістр 1-го року навчання, кер. 
доц. О.І. Кретова) 

Образ детектива-аматора у творчості А. Конан-Дойля 
 
Ткаченко Дар’я Вікторівна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ імені 

Б. Хмельницького групи 63 (магістр 1-го року навчання, кер. 
доц. О.І. Кретова)  

Роман-антиутопія: художні особливості жанру 
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Розум Людмила Анатоліївна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ імені 
Б. Хмельницького групи 64 (магістр 1-го року навчання, кер. 
ст. викл. Н.П. Іванова) 

Риси готичної літератури в творчості Ш. Бронте 
 
Краснопеєва Аліна Олександрівна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ 

імені Б. Хмельницького групи 66 (магістр 1-го року навчання, кер. 
ст. викл. Н.П. Іванова) 

Пространственно-временная организация святочных рассказов 
А.П. Чехова 

 
Чистовська Юлія Юріївна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ імені 

Б. Хмельницького групи 62 (магістр 1-го року навчання, кер. доц. Ю.В. Шуба) 
Особливості детективної інтелектуальної прози Джона Фаулза (на 

прикладі оповідань «Енігма» і «Бідний Коко») 
 
Береза Віталіна Віталіївна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ імені 

Б. Хмельницького групи 77 (бакалавр 4-го року навчання, кер. 
доц. Ю.В. Шуба) 

Роль паратексту в романі Й. Мак’юена «Дитина в часі» 
 
 

Секція 8 
Мовознавство 

 
Очолює Корновенко Лариса Віталіївна, кандидат філологічних наук, 

доцент 
 
Корновенко Лариса Віталівна (Черкаси), кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики навчання ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Сприйняття й інтерпретація пісенного тексту: на матеріалі творчості 
Кузьми Скрябіна 

 
Коцюбовська Галина Анатоліївна (Дніпро), кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри філософії та політології НМетАУ 
Приєднувальна функція сполучника АЛЕ 
 
Кулєшова Людмила Миколаївна (Черкаси), кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики навчання ЧНУ імені Б. Хмельницького 

Експресивна функція інтертексту в романі М.Є. Салтикова-Щедріна 
«Історія одного міста» 
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Кисельова Евгенія Анатоліївна (Дніпро), кандидат філологічних наук, 
викладач кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська 
політехніка» 

Різнобічне вивчення кольоронімів у межах курсу «Українська мова як 
іноземна» 

 
Балтабаєв Тимур Шухратович (Дніпро), студент факультету 

комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації НМетАУ групи ДІ01-
16-М 

Особливості застосування комп’ютерних програм при перекладі 
науково-технічної літератури 

 
Камшій Марина Василівна (Дніпро), студентка заочного факультету 

НМетАУ групи ДІ901-16-Т 
Мовні особливості управлінських документів 
 
Галустян Евеліна Гарегінівна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ імені 

Б. Хмельницького групи 66 (магістр 1-го року навчання, кер. 
доц. Л.М. Кулєшова) 

Концепты «вера», «человек» и «церковь» в языковой картине мира (на 
материале религиозных паремий) 

 
Шуплина Дар’я В’ячеславівна (Черкаси), студентка ННІІМ ЧНУ імені 

Б. Хмельницького групи 710 (бакалавр 4-го року навчання, кер. доц. 
Л.М. Кулєшова) 

Концепт «мысль» в русских фразеологизмах 
 
 

Круглий стіл 1 
Проблеми розвитку педіатрії в сучасних умовах 

 
Головуюча Мавропуло Тетяна Карлівна, доктор медичних наук, 

професор 
 
Шварацька Ольга Вікторівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  
Особливості неспецифічної мукозальної імунної резистентності верхніх 

дихальних шляхів за наявності колонізації золотистим стафілококом та 
парагемофільною паличкою у дітей дошкільного та шкільного віку 

 
Толстікова Олена Олександрівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 

доцент, доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Метаболічний синдром у підлітків. Сучасні підходи до діагностики та 

терапії 
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Калічевська Марина Володимирівна (Дніпро), кандидат медичних наук, 
асистент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА  

Оцінка комплаєнтності і якості життя дітей, хворих на бронхіальну 
астму із супутньою патологією травного тракту 

 
Бордій Тіна Андріївна (Дніпро), кандидат медичних наук, доцент, 

доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Шляхи підвищення мотивації до навчання випускників-педіатрів 
 
Бордій Тіна Андріївна (Дніпро), кандидат медичних наук, доцент, 

доцент кафедри педіатрії 3 та неонатології ДЗ ДМА 
Використання симуляційних сценаріїв у навчанні випускників 

медичного факультету 
 
Віленський Ярослав Вікторович (Дніпро), асистент кафедри педіатрії 3 

та неонатології ДЗ ДМА  
Використання пробіотиків з метою профілактики вірус-індукованих 

загострень бронхіальної астми та алергічного риніту у дітей 
 
 

Круглий стіл 2 
Погляд у вузівське майбутнє 

 
Головуюча Дорошенко Оксана Анатоліївна  
 
Костюков Анатолій (Дніпро), учень 9-Б класу комунального закладу 

освіти «Ліцей “Борисфен”» ДОР 
Сучасний стан захисту прав дитини в контексті попередження 

порушення основ безпечного життєсередовища 
 
Усов Богдан (Дніпро), учень 9-Б класу комунального закладу освіти 

«Ліцей “Борисфен”» ДОР 
Національно-визвольна війна українського народу 1648-1676 рр.: 

початок боротьби за державну незалежність 
 
Лопатін Артур (Дніпро), учень 9-Б класу комунального закладу освіти 

«Ліцей “Борисфен”» ДОР 
Іван Сірко – козацький герой, активний учасник боротьби за свободу і 

незалежність нашого краю 
 
Мараховська Софія (Дніпро), учениця 11 класу комунального закладу 

освіти «Ліцей “Борисфен”» ДОР 
Краєзнавча історія як фактор формування особистої ідентичності 
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Лисенко Даніл (Дніпро), учень 11 класу комунального закладу освіти 
«Ліцей “Борисфен”» ДОР 

Зміни вищої та середньої освіти в контексті євро інтеграції 
 
Грибанова Марія (Дніпро), учениця 11 класу комунального закладу 

освіти «Ліцей “Борисфен”» ДОР 
Персоналії в історичному минулому України як фактор формування 

особистої ідентичності сучасної людини 
 
Лозовий Даніїл (Дніпро), учень 11 класу комунального закладу освіти 

«Ліцей “Борисфен”» ДОР 
Україна-Польща: минуле, що розділяє народи 
 
Кирильчатенко Кароліна (Дніпро), учениця 11 класу комунального 

закладу освіти «Ліцей “Борисфен”» ДОР 
Мистецька історія нашого краю в контексті формування особистої 

ідентичності 
 


