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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Середа, 13 жовтня 2021 року 

 
10:00–10:30 год  реєстрація учасників конференції; 

10:30–11:00 год  відкриття конференції; 

11:00–13:00 год  пленарне засідання; 

13:00–14:00 год  перерва на обід; 

14:00–16:00 год  робота секцій: 

 

Секція 1 Розвиток інженерних технологій в незалежній Україні  

Секція 2   Перспективи становлення правової держави 

Підсекція  Право як форма самоактуалізації культури 

Секція 3 Психолого-педагогічні проблеми дошкільної, середньої та 

вищої освіти 

Секція 4  Новітня концептуалістика медійних технологій у освітній 

галузі 

Секція 5  Організаційно-економічні аспекти ефективного управління 

туристичним та готельно-ресторанним бізнесом 

Секція 6  Соціально-економічний розвиток регіонів України 

Секція 7  Сучасні теоретичні та практичні аспекти медицини та 

фармації 

 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

Доповідь на пленарному засідання – 10–15 хв. 

Участь у дискусії – до 5 хв.  
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
Вітальне слово: 

Вікторія ГАРЬКАВА, кандидат економічних наук, доцент, ректор 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

 

Модератор: 

Олександр ГРИЩЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент, перший 

проректор Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 
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Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх 

справ, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти 

«Теорія і практика формування освітньої складової фахівців з 

трудової підготовки» 

 

2. Олександр КИРИЧЕНКО, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Інноваційна одинадцятиступенева освіта в Україні» 

 

3. Андрій ІВАНОВ, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 

підприємництва та туризму Одеського національного морського 

університету 

«Управління сталим розвитком туризму в умовах соціально-

економічних змін в Україні» 

 

4. Юлія БАБАЯН, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та інклюзивної освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського 

«Методологічні основи дослідження змісту початкової освіти» 

 

5. Лариса ГРИШИНА, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри економіки, обліку та підприємництва Первомайського 

політехнічного інституту Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

«Управління навчальним закладом в умовах COVID-19» 
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6. Ігор ТАРАСОВ, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри 

фундаментальних та загальнотехнічних дисциплін Первомайського 

політехнічного інституту Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

«Розробка дизайну веб-сайту освітнього закладу» 

 

7. Віктор МАЛЮК, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства 

та гінекології Одеського національного медичного університету 

(Миколаївська клінічна база) 

«Сучасні аспекти підвищення кваліфікації медичних працівників у 

контексті медичної реформи» 

 

8. Наталія ГРИШИНА, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

«Економічна безпека Миколаївського регіону: стан та шляхи 

покращення» 
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СЕКЦІЯ 1 

РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 
Керівник секції: 

Вікторія ГАРЬКАВА, кандидат економічних наук, доцент, ректор 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика» 

 

Секретар секції: 

Олег ОСОКІН, старший викладач кафедри інженерних технологій 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика» 

 

ДОПОВІДІ: 

 

1. Віктор БАНДУРА, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Модель коливань коліс автомобіля» 

 

2. Армен АРАМЯН, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Оцінка та розробка заходів по вирішенню проблеми експлуатації 

електромобілів в Україні» 

 

3. Армен АРАМЯН, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Олександр ГАЙША, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Аналіз можливостей застосування CAD-системи компас-3d у 

процесі підготовки інженерів-педагогів транспортного профілю» 

 

4. Денис БОРИСЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

харчових технологій, легкої промисловості і дизайну Української 

інженерно-педагогічної академії 

«Залучення адитивних технологій в сучасному освітньому процесі» 
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5. Олександр ГАЙША, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Застосування інтерактивних технологій при викладанні 

дисциплін, пов’язаних з галуззю автомобільного транспорту» 

 

6. Олександр ГАЙША, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Дистанційна ідентифікація режимів праці та відпочинку водія в 

системі інформаційного моніторингу транспортних засобів» 

 

7. Ігор ДМИТРІЄВ, здобувач спеціальності «Комп’ютерна інженерія» 

Коледжу Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Олександр ГАЙША, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Особливості будови та функціонування сучасних програм-

антивірусів» 

 

8. Костянтин ДУМЕНКО, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Розробка заходів для забезпечення безперервної їзди по міській 

вулиці» 

 

9. Олександр ЄГАНОВ, кандидат технічних наук, професор, професор 

кафедри інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Засади кластеризації в процесах управління діяльністю 

підприємств транспортної галузі» 

 

10. Олексій КАІРОВ, доктор технічних наук, професор, професор кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Володимир КАІРОВ, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Система автоматичного керування кутів встановлення керованих 

коліс» 
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11. Артем КИРИЧЕНКО, здобувач спеціальності «Комп’ютерна інженерія» 

Коледжу Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Олександр ГАЙША, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Особливості використання сучасних станків з ЧПУ для вирішення 

технологічних задач» 

 

12. Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Кооперація як стратегія розвитку виробничо-технічної бази на 

автомобільному транспорті» 

 

13. Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Логістичні принципи постачання сировини та продукції» 

 

14. Максим ШКУРАТ, здобувач спеціальності «Комп’ютерна інженерія» 

Коледжу Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Олександр ГАЙША, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

інженерних технологій Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Аналітичне порівняння сучасних процесорів Intel та AMD» 
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СЕКЦІЯ 2 

ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
 

Керівник секції: 

Олександр КИРИЧЕНКО, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

 
Секретар секції: 

Олександр БІДЕЙ, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

 
ДОПОВІДІ: 

 

1. Надія ВОРОНОВА, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» 

Наталія ШАЛАШНА, кандидат історичних наук, доцент, Доцент 

кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

«Iстoричнi засади демoкратизацiї oсвiти (дo метoдики викладання 

iстoричних дисциплiн)» 

 

2. Галина ДЖУЛАЙ, старший викладач кафедри теорії та історії держави і 

права Національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

«Надомна робота в Україні за новими правилами: правові аспекти» 

 

3. Діана ДЬОМІНОВА, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Ганна ШАПОВАЛОВА, старший викладач кафедри менеджменту та 

фінансів Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Правове регулювання укладення шлюбу та розлучення з 

іноземцем» 

 

4. Айсун ІСМАЙЛОВА, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
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Олександр КИРИЧЕНКО, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Інноваційний порядок одинадцятирівневої базисної та супутньої 

юридичної та іншої освіти в контексті перспектив становлення 

правової держави» 

 

5. Вікторія КОМАНЕЦЬКА, здобувачка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Право» Національного авіаційного 

університету 

Юлія ЛАНЦЕДОВА, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального права та процесу Національного авіаційного університету 

«Інноваційне розуміння сутності та базисних юридичних 

властивостей доказів у кримінальному судочинстві в контексті 

перспектив становлення української правової держави» 

 

6. Юлія ЛАНЦЕДОВА, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права та процесу Національного авіаційного університету 

«Інноваційне розуміння сутності та функцій антиделіктних органів 

та діяльності в контексті становлення правової держави» 

 

7. Дмитро МЕЛЬНИК, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

«Удосконалення правового регулювання процесу зовнішньої 

міграції в Україні як передумова її євроінтеграції» 

 

8. Анастасія ОЛІЙНИК, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право»  Національного авіаційного університету 

Юлія ЛАНЦЕДОВА, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

кримінального права та процесу Національного авіаційного університету 

«Інноваційне розуміння вікового видового поділу особистісних 

джерел у кримінальному судочинстві в контексті перспектив 

становлення української правової держави» 

 

9. Інна ПІДБЕРЕЗНИХ, кандидат історичних наук, доцент 

«Стратегічне оборонне партнерство: США – Україна» 

 

10. Ольга ПЕТРОВА, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
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Олександр БІДЕЙ, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Інноваційне розуміння базисних властивостей девіантної 

поведінки осіб і повноважень антиделіктологів з її подолання в 

контексті перспектив становлення правової держави» 

 

11. Тетяна СЕРГІЄНКО, кандидат політичних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин та туризму Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ 

«Особливості формування правової держави і громадянського 

суспільства в сучасній Україні» 

 

12. Олена ТУРІЦИНА, асистент кафедри романо-германських мов і 

перекладу Національного університету біоресурсів і 

природокористування 

Назарій МИКИТЧИН, здобувач спеціальності «Філологія (англійська 

мова)» Національного університету біоресурсів і природокористування 

«Охорона авторських прав» 

 

13. Анастасія ЦАРА, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Олександр БІДЕЙ, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Інноваційне розуміння виявлення, припинення, розкриття та 

іншого подолання інших порушень гендерної парадигми в 

контексті перспектив становлення правової держави» 

 

14. Ганна ШАПОВАЛОВА, старший викладач кафедри менеджменту та 

фінансів Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Медичне обстеження наречених: право чи обов’язок?» 
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ПІДСЕКЦІЯ 

ПРАВО ЯК ФОРМА САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ 

 
Керівник секції: 

Борис ЛЕОНОВ, доктор юридичних наук, професор кафедри права 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика» 

 
Секретар секції: 

Наталія МІРОШКІНА, кандидат філософських наук, доцент кафедри права 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика» 

 

ДОПОВІДІ: 

 
1. Анна БУРДЕЙНА, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університету імені Пилипа Орлика» 

«Пам’ятка давньоруської літератури та права «Руська правда» 

 

2. Євген ВАСИЛЬЄВ, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Дмитро МЕЛЬНИК, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

«Мазепа і Карл ХІІ на Миколаївщині» 

 

3. Андрій ДЕДИНІСТРОВ, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університету імені Пилипа Орлика» 

«Співвідношення свободи і права» 

 

4. Атір ІСМАЙЛОВА, здобувачка спеціальності «Право» Коледжу 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 
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Федір КОКОШКО, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої 

категорії, голова циклової комісії з права Коледжу Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Захист прав та інтересів дітей в Україні» 

 

5. Федір КОКОШКО, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої 

категорії, голова циклової комісії з права Коледжу Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Патріотичне виховання на сучасному етапі» 

 

6. Елона КОНДРАТЬЄВА, здобувачка спеціальності «Право» Коледжу 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Федір КОКОШКО, кандидат історичних наук, спеціаліст вищої 

категорії, голова циклової комісії з права Коледжу Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Державна політика у сфері протидії людини» 

 

7. Євген КУДАШОВ, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університету імені Пилипа Орлика» 

Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університету імені Пилипа Орлика» 

«Джерела мусульманського права» 

 

8. Дарія ЛІСОВА, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університету імені Пилипа Орлика» 

«Моральні основи правотворчості і правозастосування» 

 

9. Наталія МІРОШКІНА, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Громадянське суспільство як гарант захисту приватної власності і 

права на неї в філософії Дж. Локка» 

 

10. Вікторія МОРОЗОВА, здобувачка спеціальності «Фармація, промислова 

фармація» Коледжу Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 
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Наталія МІРОШКІНА, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Відображення в праві базових категорій моральності» 

 

11. Крістіна ПРОНКІНА, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Інна ПІДБЕРЕЗНИХ, кандидат історичних наук, доцент 

«Формування правової держави та громадянського суспільства в 

сучасній Україні» 

 

12. Владислав РОМАНСЬКИЙ, здобувач вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Право» Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університету імені Пилипа Орлика» 

«Правопорядок як юридична категорія і елемент правової 

дійсності» 

 

13. Анастасія СКЛЯРЕНКО, здобувачка спеціальності «Фармація, 

промислова фармація» Коледжу Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університету імені Пилипа Орлика» 

Наталія МІРОШКІНА, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Законність як наукове поняття і правове явище» 

 

14. Анастасія СТЕЦЕНКО, здобувачка вищої освіти другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університету імені Пилипа Орлика» 

«Правопорядок як елемент громадського порядку» 

 

15. Вікторія ТАРНАВСЬКА, здобувачка вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Право» Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 
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Наталія МІРОШКІНА, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Вплив релігійності на право» 

 

16. Ренат ТІМЧЕНКО, здобувач спеціальності «Право» Коледжу Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

Павло МАТВІЄНКО, викладач циклової комісії з права Коледжу 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика»  

«Застосування вогнепальної зброї поліцією» 

 

17. Юлія УДОВІЧЕНКО, здобувачка спеціальності «Право» Коледжу 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Станіслав МАТВІЄНКО, викладач циклової комісії з права Коледжу 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика»  

«Безоплатна правова допомога в Україні» 

 

18. Бо ЦЮЙ, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Наталія МІРОШКІНА, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Співвідношення права і закону» 

 

19. Ірина ШЕШЕНЯ, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Олександр БІДЕЙ, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Юридична професія та види юридичної роботи» 

 

20. Олександр ЯВОРСЬКИЙ, здобувач вищої освіти другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Наталія МІРОШКІНА, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 
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«Співвідношення свободи і закону» 

 

21. Агнеса ЦУКАНОВА, здобувачка спеціальності «Право» Коледжу 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Марія ДАВИДЕНКО, викладач циклової комісії з права Коледжу 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

«Конституція Пилипа Орлика – видатна пам’ятка українського 

конституціоналізму» 
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СЕКЦІЯ 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

ДОШКІЛЬНОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Керівник секції: 

Наталя ЄВДОКИМОВА, доктор психологічних наук, професор, декан 

соціономічного факультету Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

Секретар секції: 

Поліна ЯКИМЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології 

та педагогічної освіти Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

ДОПОВІДІ: 

 
1. Віталій АНТОНЕНКО, учитель географії Сиваського закладу загальної 

середньої освіти № 1 Новотроїцької селищної ради Херсонської області 

Людмила ВАСИЛЮК, учитель географії Любимівського закладу 

дошкільної, повної загальної середньої освіти № 2 Каховського району 

Херсонської області 

Лариса САПОГА, учитель географії Херсонського навчально-виховного 

комплексу № 51 імені Григорія Потьомкіна 

«Інноваційні прийоми організації позаурочної діяльності з 

географії в сучасному загальноосвітньому закладі освіти» 

 

2. Світлана АРЖАНУХІНА, старший викладач, викладач-методист 

кафедри фортепіано Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Ніна МІРОШНИК, здобувачка спеціальності «Середня освіта (Музичне 

мистецтво)» Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

«Формування духовної культури майбутніх учителів музичного 

мистецтва у процесі вивчення класичної музичної спадщини» 

 

3. Інна АХНОВСЬКА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького 

національного університету імені Василя Стуса 

Владислав БОЛГОВ, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки 

Донецького національного університету імені Василя Стуса 
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«Трансформація освіти в умовах переходу національної економіки 

в умовах переходу до Індустрії 5.0» 

 

4. Наталія АШИХМІНА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри диригентсько-хорової підготовки Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

«Аксіологічна парадигма вищої музично-педагогічної освіти» 

 

5. Олена БАРАНЕЦЬКА, здобувачка спеціальності «Будівництво та 

цивільна інженерія» Вінницького національного технічного університету  

Софія ДЕМБІЦЬКА, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки Вінницького 

національного технічного університету 

«Зміст інклюзивної компетентності викладача вищої школи» 

 

6. Ліна БЕРЕЖЕННА, здобувачка спеціальності «Дошкільна освіта» 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

Оксана ШИКИРІНСЬКА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

«Розвиток комунікативних умінь дітей старшого дошкільного віку 

засобами музично-ігрової діяльності» 

 

7. Юлія БЛУДОВА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Наталія НЕРЕЗ, здобувачка другого (магістерського) рівня спеціальності  

«Початкова освіта» Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради 

«Шляхи формування гендерної культури майбутніх учителів 

початкових класів» 

 

8. Юлія БОРБИЧ, здобувачка спеціальності «Філологія» Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

«Можливості вищої школи для розвитку обдарованих студентів» 

 

9. Олена БУЛГАКОВА, доктор психологічних наук, декан факультету 

дошкільної педагогіки та психології Державного закладу 
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«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

Марія САВЧЕНКОВА, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Дошкільна освіта» Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

«Розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку за 

допомогою «казкотерапії» 

 

10. Олена БУЛГАКОВА, доктор психологічних наук, декан факультету 

дошкільної педагогіки та психології Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

Альбіна СОКОЛОВА, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Дошкільна освіта» Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

«Психологічні особливості розвитку здібностей дітей старшого 

дошкільного віку у процесі екологічної освіти» 

 

11. Юлія ВАТАН, аспірантка спеціальності «Психологія» Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

«Онтогенетичний розвиток метапізнання» 

 

12. Юлія ВЕРБИНА, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології та педагогічної освіти Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Проблема підготовки дитини до навчання у школі на сучасному 

етапі» 

 

13. Ірина ВІДРЕВИЧ, здобувачка спеціальності «Дошкільна освіта» 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

«Розвиток креативності дитини» 

 

14. Дмитро ВІННІЧЕНКО, здобувач спеціальності «Середня освіта 

(Географія)» Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

Ольга НЕПША, здобувачка спеціальності «Середня освіта (Географія)» 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 
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Андрій КОВАЛЬЧУК, здобувач спеціальності «Середня освіта 

(Географія)» Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

«Цифровий сторітелінг як інноваційна освітня технологія 

інтерактивного викладання географі в загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

 

15. Олена ВОЛИНЧУК, здобувачка спеціальності «Психологія» Одеського 

національного університету ім. І. І. Мечникова 

«Психологічний портрет студента за параметрами суверенності 

психологічного простору, емоційного інтелекту та комунікативної 

соціальної компетентності» 

 

16. Оксана ВОЛОШИНА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Вінницького державного педагогічного університет імені 

Михайла Коцюбинського 

Оксана ВДОВИЦЯ, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки 

фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

«Роль професійно-особистісної рефлексії у педагогічній діяльності» 

 

17. Олена ГОРОБЕЦЬ, здобувачка спеціальності «Психологія» Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

Наталя, доктор психологічних наук, професор, декан соціономічного 

факультету Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Уява як підґрунтя створення імагінативних образів» 

 

18. Світлана ГРИШКО, кандидат географічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри фізичної географії і геології Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Тетяна ЗАВ’ЯЛОВА, старший викладач кафедри фізичної географії і 

геології Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Лариса ПРОХОРОВА, кандидат геологічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної географії і геології Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

«The potential of educational practices in the formation of professional 

competencies of future teachers of geography» 

http://vspu.edu.ua/faculty/imad/imad.php
http://vspu.edu.ua/faculty/imad/imad.php
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19. Дмитро ГУДИМЕНКО, здобувач спеціальності «Філологія» Національний 

університет біоресурсів і природокористування України 

«Особливості роботи з лінгвістично обдарованою молоддю у 

процесі вивчення іноземної мови» 

 

20. Таміла ДАВИДОВА, здобувачка спеціальності «Дошкільна освіта» 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

«Проблема правового виховання дітей 5-6 років у закладах 

дошкільної освіти» 

 

21. В’ячеслав ДАШКОВСЬКИЙ, кандидат педагогічних наук, професор, 

професор кафедри спеціального фортепіано Одеської національної 

музичної академії імені А. В. Нежданової 

Ольга БЄГУНОВА, учитель-методист, заступник директора з навчально-

виховної роботи Комунального закладу початкової спеціальної освіти 

«Мистецька школа імені Е. Г. Гілельса м. Одеси» 

«Щодо проблеми вдосконалення змісту навчання в галузі вищої 

мистецької освіти» 

 

22. Юлія ДЗЕНЬ, здобувачка спеціальності «Філологія» Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

«Способи виявлення лінгвістично обдарованої молоді» 

 

23. Лариса ДОНЧЕНКО, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму, соціально-економічної географії і краєзнавства 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

«Pedagogical process in the context of distance learning: 

communication between teacher and students» 

 

24. Галина ДОРОЖКО, учитель молодших класів і географії Новенського 

закладу загальної середньої освіти Токмацької міської ради Запорізької 

області 

Алла РОМАНЕЦЬ, учитель молодших класів Новенського закладу 

загальної середньої освіти Токмацької міської ради Запорізької області 

«Особливості формування краєзнавчих знань у початковій школі в 

умовах Нової української школи» 

 



ОРЛИКІАНА-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти 

 Секція 3 Психолого-педагогічні проблеми дошкільної,  

середньої та вищої освіти 

 

23 
 

25. Микола ДЬЯЧЕНКО, асистент кафедри фундаментальних дисциплін 

Донецького національного медичного університету (медичний факультет 

№2, м. Кропивницький) 

«Проблема психолого-педагогічних особливостей діяльності 

викладача закладу вищої освіти в умовах мінливого зовнішнього 

середовища» 

 

26. Олена ЖАВКО, здобувачка Одеської академії неперервної освіти 

Одеської обласної ради 

«Партнерська педагогічна взаємодія та розвиток самоповаги учнів: 

постановка проблеми» 

 

27. Ліна ЖИЧКІНА, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності «Дошкільна освіта» Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

«Ігрова діяльність у процесі формування діалогічних умінь дітей 

дошкільного віку» 

 

28. Валентина ІВАНОВА, старший викладач кафедри фізичної географії і 

геології Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Олександр НЕПША, старший викладач кафедри фізичної географії і 

геології Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Олена КІЛІМОВА, здобувачка спеціальності «Середня освіта (Географія)» 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Ярослав ЯРОШЕНКО, здобувач спеціальності «Середня освіта 

(Географія)» Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

«Місце і значення самостійної роботи у викладанні курсу «Загальне 

землезнавство» у професійній підготовці майбутніх учителів 

географії» 

 

29. Олена ІЛЬЇНА, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради 

Євгенія ГУБА, здобувачка спеціальності «Менеджмент» Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради 

«Ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкових класів» 
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30. Юлія КОСТЕНКО, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Середня освіта (Географія)» Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Ілля ПІДЛОЗНИЙ, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Середня освіта (Географія)» Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Яна СУГОНЯК, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності «Середня освіта (Географія)» Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

«Світові тенденції розвитку середньої освіти географії» 

 

31. Олена КОТОВА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Андрій ПРОЦЕНКО, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

теорії та методики фізичного виховання і спортивних дисциплін 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Олександр КИРІЄНКО, старший викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання і спортивних дисциплін Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

«Формування професійних компетентностей та їх роль у 

професійній діяльності майбутніх учителів фізичної культури» 

 

32. Костянтин КОХАН, здобувач спеціальності «Філологія» Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

«Особистісно-орієнтований підхід у навчанні лінгвістично 

обдарованої молоді» 

 

33. Ілля КРИВОРУЧКО, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Прикладна фізика і наноматеріали» Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Оксана ШУКАТКА, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри фізичного виховання та спорту Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

«Принципи ідеології здоров’я часів Відродження» 

 

34. Ольга КРИКУН, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності «Дошкільна освіта» Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 
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«Математичний розвиток дітей дошкільного віку у процесі 

використання сенсорних еталонів» 

 

35. Наталія КРИМОВА, кандидат психологічних наук, доцент Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

Лариса ГРАБЧАК, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» 

«Ранній емоційний розвиток дитини: чинники впливу» 

 

36. Ольга ЛЕВАДА, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри 

фізичної географії і геології Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Михайло САЖНЄВ, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної географії і геології Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

«Значення географічної карти в географічній освіті» 

 

37. Ольга ЛИСЕНКО, кандидат соціологічних наук, доцент Державного 

університету «Одеська політехніка» 

Наталія КРИМОВА, кандидат психологічних наук, доцент Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» 

«Специфіка соціального становлення дитини» 

 

38. Вікторія ЛОЗОВАН, здобувачка спеціальності «Історія та право» 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

«Зміст шкільної історичної освіти Україні та його відображення у 

шкільних підручниках з історії» 

 

39. Ольга ЛУНГОЛ, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри фундаментальних дисциплін Донецького національного 

медичного університету 

Людмила СУХОВІРСЬКА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фундаментальних дисциплін Донецького національного медичного 

університету 

«Форми едукації у закладах вищої медичної освіти» 

 

40. Ірина МАКСИМЕЦЬ, учитель історії Сиваської спеціальної школи 

Херсонської обласної ради  
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«Методичні особливості проведення уроків історії в спеціальній 

школі» 

 

41. Марія МАРЦЕНЮК, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Психологія» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Психолого-історична динаміка сюжетів про смерть у сновидіннях 

особистості» 

 

42. Анна МИХАЙЛОВА, здобувачка спеціальності «Філологія» Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

«Професіограма викладача іноземних мов, що з працює з 

лінгвістично обдарованою молоддю» 

 

43. Олена МІШКУЛИНЕЦЬ, кандидат психологічних наук, викладач 

психолого-педагогічних дисциплін, заступник директора з навчальної 

роботи Відокремленого структурного підрозділу «Гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету» 

«Психологічні ідеї В. О. Сухомлинського в освітньому процесі 

сучасної школи» 

 

44. Олександр НЕПША, старший викладач кафедри фізичної географії і 

геології Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

«Методичні підходи до вивчення географічної номенклатури в 

курсі «Загальне землезнавство» студентами-географами» 

 

45. Лариса НОРІК, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця 

«Мотиваційна прийоми дистанційного навчання: особливості 

викладання дисциплін математичного циклу у вишах» 

 

46. Юлія РУЛЕВСЬКА, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

«Виховний потенціал казкотерапії у процесі формування 

особистості дитини дошкільного віку» 

 

47. Оксана САВІНА, кандидат технічних наук, доцент кафедри фізичного 

виховання та спорту Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова  
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Ірина КОЛОСКОВА, викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова  

Володимир КОСЕНЧУК, старший викладач кафедри фізичного 

виховання та спорту Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Володимир ФАРІОНОВ, старший викладач кафедри фізичного 

виховання та спорту Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

«Управління психолого-педагогічними аспектами формування 

культури безпеки в вищій школі» 

 

48. Олена СИТНИК, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності «Дошкільна освіта» Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

«Психолого-педагогічні основи соціалізації дошкільника» 

 

49. Тетяна СЛАБА, здобувачка спеціальності «Філологія» Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 

«Теоретичні аспекти навчання і розвитку обдарованих студент» 

 

50. Ганна СЛОБОДЯНЮК, викладач кафедри германської філології та 

методики викладання іноземних мов, аспірантка кафедри теорії та 

методики практичної психології Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

«Сучасні підходи до психологічної підготовки майбутніх учителів» 

 

51. Ганна СУХАНОВА, старший викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання і спортивних дисциплін Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Максим КУПРЄЄНКО, асистент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання і спортивних дисциплін Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Володимир ІВАНЕНКО, асистент кафедри теорії та методики фізичного 

виховання і спортивних дисциплін Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

«Готовність майбутніх учителів фізичної культури до 

використання здоров’язбережувальних технологій на уроках 

фізичної культури» 
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52. Анастасія СУХОМЛІНОВА, здобувачка спеціальності «Дошкільна освіта» 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

«Формування у дітей дошкільного віку логіко-математичної та 

цифрової компетентностей засобом створення медіа освітнього 

середовища з використанням медіапродукції в закладі дошкільної 

освіти» 

 

53. Наталя ТАРАСОВА, аспірантка спеціальності «Педагогічна та вікова 

психологія» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Наталя ЄВДОКИМОВА, доктор психологічних наук, професор, декан 

соціономічного факультету Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Дослідження стану особистісної тривожності спортсменів дитячо-

юнацького віку» 

 

54. Оксана ТЕПЛА, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

романо-германських мов і перекладу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

«Недотримання принципів академічної доброчесності в наукових 

роботах студентів» 

 

55. Анастасія ТЕРЬОШКІНА, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта» Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

«Інновації в процесі формування здоров’язбережувальної 

компетентності дітей дошкільного віку» 

 

56. Олена ТУРІЦИНА, асистент кафедри романо-германських мов і 

перекладу Національного університету біоресурсів і 

природокористування 

Діана СУПРУНЕНКО, здобувачка спеціальності «Філологія (Англійська 

мова)» Національного університету біоресурсів і природокористування 

«Дистанційна освіта у вищій школі» 

 

57. Олена ТУРІЦИНА, асистент кафедри романо-германських мов і 

перекладу Національного університету біоресурсів і 

природокористування 

Анна ХОДЧЕНКО, здобувачка спеціальності «Філологія (Англійська мова)» 

Національного університету біоресурсів і природокористування 
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Матвій МЕДВЕДЄВ, здобувач спеціальності «Філологія (Англійська мова)» 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

«Проблеми підготовки фахівців» 

 

58. Алла УЖВА, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку 

і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

Єлизавета САБАЄВА, здобувачка спеціальності «Облік і оподаткування» 

Чорноморського національного університет імені Петра Могили 

«Вплив казок на формування економічної думки в період 

становлення особистості у дітей» 

 

59. Тетяна ХРИСТОВА, доктор біологічних наук, професор, професор 

кафедри теорії і методики фізичного виховання та спортивних 

дисциплін Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

«Реалізація дистанційного навчання в педагогічному закладі вищої 

освіти» 

 

60. Альона ЦИКОВА, здобувачка спеціальності «Дошкільна освіта» 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

«Виховання дружніх взаємин у дітей дошкільного віку» 

 

61. Володимир ЮРОВЧИК, кандидат географічних наук, викладач з базової 

та фундаментальної підготовки Луцького коледжу рекреаційних 

технологій і права 

«Використання інноваційних технологій на уроках географії» 

 



ОРЛИКІАНА-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти 

 Секція 4 Новітня концептуалістика медійних технологій  

у освітній галузі 

 

30 
 

СЕКЦІЯ 4 

НОВІТНЯ КОНЦЕПТУАЛІСТИКА МЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ 

 

Керівник секції: 

Валентина СТЄКОЛЬЩИКОВА, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

завідувачка кафедри журналістики та філології Приватного закладу вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

 
Секретар секції: 

Віра БАБИЧ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та 

філології Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

 
ДОПОВІДІ: 

 
1. Ольга МІТЧУК, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 

професор кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

«Характеристика ліберальних традицій соціальних комунікацій» 

 

2. Вікторія ЗОЛЯК, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач 

кафедри соціальних комунікацій факультету журналістики Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

«Конвергентні модифікації сучасних медіа» 

 

3. Андрій СМУСЬ, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент 

кафедри соціальних комунікацій факультету журналістики Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

«Еволюційні зміни прес-служби: кросмедійні платформи» 

 

4. Валентина СТЄКОЛЬЩИКОВА, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувачка кафедри журналістики та філології Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

«Методика інтерв’ювання у інвестигативній діяльності: успішні 

кейси» 

 

5. Анастасія ГОРЧИКОВА, старший викладач кафедри теорії і методики 

журналістської творчості Приватного вищого навчального закладу 
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«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука» 

«Можливості розвитку медіаосвіти у ЗМІ Китаю» 

 

6. Віра БАБИЧ, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 

та філології Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«English For Journalism: Quoting Sources & Reporting Verbs» 

 

7. Олександр ГРИЩЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

журналістики та філології Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Стилістичні прийоми «нової журналістики» у сучасному 

медіапросторі» 

 

8. Юлія БАННИКОВА, здобувачка спеціальності «Журналістика» 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Валентина СТЄКОЛЬЩИКОВА, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувачка кафедри журналістики та філології Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

«Мова як чинник національної безпеки в Україні: результати 

соціологічного дослідження» 

 

9. Інна БОНДАРЕНКО, здобувачка спеціальності «Журналістика» 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Валентина СТЄКОЛЬЩИКОВА, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувачка кафедри журналістики та філології Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

«Інтернет-меми як новий тип ефективної комунікації» 

 

10. Наталія ГАЙДУР, здобувачка спеціальності «Журналістика» Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

«Інтерпретаційна журналістика: історіографія та проблеми 

функціонування» 
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11. Елеонора КРИВКА, здобувачка спеціальності «Журналістика» 

Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

«Сучасний тревел-медіатекст: проблемно-тематичний аспект» 

 

12. Людмила МАСКАЛЕВА, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

журналістики та філології Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Маніпуляції свідомістю у сучасних ЗМК» 

 

13. Катерина МЕДВЄДЄВА, здобувачка спеціальності «Журналістика» 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Валентина СТЄКОЛЬЩИКОВА, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувачка кафедри журналістики та філології Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

«Закон України «Про друковані ЗМІ»: тенденції взаємовідносин 

журналістського і правого секторів» 

 

14. Валентина МИРОНЮК, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії і методики журналістської творчості Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет 

імені академіка Степана Дем’янчука» 

«Специфіка функціонування англіцизмів у сучасному медіатексті» 

 

15. Анастасія ОЛІЙНИК, здобувачка спеціальності «Журналістика» 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Валентина СТЄКОЛЬЩИКОВА, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувачка кафедри журналістики та філології Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

«Роль інформаційного досьє у роботі інвестигейтора» 

 

16. Наталя ПАВЄЛ, старший викладач кафедри журналістики та філології 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

«Медіамовлення на окупованих територіях України (на прикладі 

АР Крим)»  

 



ОРЛИКІАНА-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти 

 Секція 4 Новітня концептуалістика медійних технологій  

у освітній галузі 

 

33 
 

17. Наталія САДОВНИЧЕНКО, здобувачка спеціальності «Журналістика» 

Національного університету «Запорізька політехніка» 

«Функціональна парадигма інфлайтів» 

 

18. Валентина СТЕПАНОВА, старший викладач кафедри журналістики та 

філології Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Навички soft-skills журналістами під час інтерв’ювання у 

англомовному середовищі» 

 

19. Інна СТРЮКОВА, старший викладач кафедри журналістики та філології 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

«Використання термінів “mis-information”, “dis-information”, “mal-

information” у міжнародному та українському інформаційному 

просторі: порівняльно-типологічний аспект» 

 

20. Олександр ХИТРОВ, старший викладач кафедри соціальних 

комунікацій факультету журналістики Приватного вищого навчального 

закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 

академіка Степана Дем’янчука», генеральний продюсер медіацентру 

«Третя столиця» 

«Графічні редактори та онлайн-сервіси для сучасного 

медіадизайну» 

 

21. Юлія ЧИКАН, здобувачка спеціальності «Журналістика» Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

Валентина СТЄКОЛЬЩИКОВА, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, завідувачка кафедри журналістики та філології Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

«Роль концепту «інфотейнмент» в аудіовізуальній журналістиці» 
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СЕКЦІЯ 5 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ  

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  

ТУРИСТИЧНИМ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ 

 
Керівник секції: 

Ольга ЗВЯГІНЦЕВА, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 
Секретар секції: 

Світлана МАТВІЄНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

ДОПОВІДІ: 

 

1. Павло АНТОНОВ, здобувач спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Тренди ресторанного бізнесу 2021 р.» 

 

2. Яна ЗАЙВА, старший викладач кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Слоуфуд як новий напрямок у ресторанному бізнесі» 

 

3. Ольга ЗВЯГІНЦЕВА, доктор економічних наук, доцент, професор 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Маркетинговий погляд на ресторанну послугу» 

 

4. Валентина КТОЯН, здобувачка спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Економічне обґрунтування категорії «сфера гостинності» 
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5. Аміна МАЗАН, здобувачка спеціальності «Готельно-ресторанна справа» 

Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Ресторанні премії України» 

 

6. Андрій МАТВІЄНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Кейтерінг як інноваційний процес виробництва і обслуговування 

в ресторанному бізнесі» 

 

7. Світлана МАТВІЄНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Сучасні особливості ресторанного бізнесу» 

 

8. Анатолій МИХАЙЛИК, кандидат педагогічних наук, професор, 

професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

«Кейтерінг як перспективна технологія обслуговування» 

 

9. Анна МІРОШНИЧЕНКО, здобувачка спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Інтерактивний ресторан як майбутнє ресторанного господарства» 

 

10. Тетяна НІКОЛАЙЧУК, аспірантка Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України  

«Підготовка фахівців у сфері надання послуг вражень як форма 

підвищення професійної якості персоналу» 

 

11. Оксана ПАШКОВСЬКА, здобувачка спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 



ОРЛИКІАНА-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти 

 Секція 5 Організаційно-економічні аспекти ефективного управління 

туристичним та готельно-ресторанним бізнесом 

 

36 
 

Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Роботизація виробничої діяльності закладів ресторанного 

виробництва» 

 

12. Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні» 

 

13. Віра РЕВЕНКО, кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу вищої 

освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Організація обслуговування поза рестораном по системі 

кейтеринг» 

 

14. Тетяна СОЛОВЙОВА, здобувачка спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Перспективи розвитку мереж тематичних ресторанів в розрізі 

дизайнерського оформлення» 

 

15. Алла УЖВА, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку 

і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

Анжела РОГОВА, здобувачка спеціальності «Облік і оподаткування» 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

«Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом в 

умовах COVID-19» 

 

16. Інна ШУШПАНОВА, здобувачка спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Світлана ПИЛИПЕНКО, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Антикафе як інноваційна форма організації бізнесу» 
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СЕКЦІЯ 6 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
Керівник секції: 

Галина РЯБЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету 

економіки та права Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 
Секретар секції: 

Світлана КЛИМЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та фінансів Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

ДОПОВІДІ: 

 
1. Дар’я БІЛЯКОВА, здобувачка спеціальності «Менеджмент» Вищого 

навчального закладу Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» Центральноукраїнського інституту розвитку людини 

Ольга ЛУНГОЛ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та 

соціально-економічних відносин Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», старший викладач кафедри 

фундаментальних дисциплін Донецького національного медичного 

університету 

«Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності 

роботи підприємства» 

 

2. Світлана КЛИМЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та фінансів Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Ганна ШАПОВАЛОВА, старший викладач кафедри менеджменту та 

фінансів Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Проблеми платоспроможності підприємства» 

 

3. Сергій КРАСНОЩОК, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Право» Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Ганна ШАПОВАЛОВА, старший викладач кафедри менеджменту та 

фінансів Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Роль податків в національній економіці» 
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4. Ніна НОВОХАТЬКО, здобувачка спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» Вищого навчального закладу Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

Центральноукраїнського інституту розвитку людини 

Ольга ЛУНГОЛ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри права та 

соціально-економічних відносин Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», старший викладач кафедри 

фундаментальних дисциплін Донецького національного медичного 

університету 

«Дослідження впливу пандемії COVID-19 на розвиток економіки в 

Україні» 

 

5. Олена ОСТАПЕНКО, здобувачка спеціальності «Менеджмент» Сумського 

національного аграрного університету 

Наталія СТОЯНЕЦЬ, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту Сумського національного аграрного університету 

«Управління розвитком персоналу «ОВК» Сумського регіону» 

 

6. Галина РЯБЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, декан 

факультету економіки та права Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Методи боротьби з тіньовою економікою в Україні» 

 

7. Уляна СТОРОЖИЛОВА, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту і адміністрування Українського державного 

університету залізничного транспорту 

Пилип СТОРОЖИЛОВ, здобувач у галузі економіки та управління 

персоналом Київського коледжу комп’ютерних технологій та економіки 

Національного авіаційного університету 

Гліб СТОРОЖИЛОВ, здобувач у галузі економіки та управління 

персоналом Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну  

«Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах 

глобалізації і діджиталізації»  

 

8. Алла УЖВА, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку 

і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

Єлизавета АРТАШ, здобувачка спеціальності «Облік і оподаткування» 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

«Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності» 

 

9. Алла УЖВА, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку 

і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили 
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Анастасія СИДУН, здобувачка спеціальності «Облік і оподаткування» 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

«Міжнародні освітні стандарти облікових професій» 
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СЕКЦІЯ 7 

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  

МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ 

 

Керівник секції: 

Галина ПРОЗОРОВА, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фармації, 

декан факультету охорони здоров’я Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

Секретар секції: 

Ганна МАГДЕНКО, кандидат медичних наук, доцент кафедри охорони 

здоров’я Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

 
ДОПОВІДІ: 

 
1. Анатолій АВРАМЕНКО, доктор медичних наук, доцент, професор 

кафедри охорони здоров’я Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

«Побічні ефекти інгібіторів протонної помпи» 

 

2. Тетяна БОЛОТНИКОВА, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри охорони здоров’я Приватного закладу вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Оксана БОНДАРЕНКО, здобувачка спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Shift of accents in views towards. Pathogenesis and therapy of hip 

osteoarthritis» 

 

3. Лариса ВИСОЦЬКА, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Лікарські рослини, що використовуються при лікуванні вірусу 

імунодефіциту людини» 

 

4. Лариса ВИСОЦЬКА, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Фітотерапія проти депресії та тривоги: систематичний огляд з 

оцінкою потенційної психоонкологічної актуальності» 

 

5. Олена ГРИНЬ, здобувачка спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»  
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Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

«Методи фізичної реабілітації осіб зрілого віку після ішемічного 

інсульту» 

 

6. Тетяна ІГНАТОВА, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Євгенія РЕДЬКІНА, кандидат фармацевтичних наук, директор 

Підприємства комунальної власності області «Фармація» м. Миколаєва 

«Формування маркетингової політики щодо застосування 

антисептичних засобів для протидії COVID-19» 

 

7. Тетяна ІГНАТОВА, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Наталя МАРКОВА, здобувачка спеціальності «Фармація, промислова 

фармація» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Юлія ПРИЛУЦЬКА, здобувачка спеціальності «Фармація, промислова 

фармація» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Шляхи вдосконалення обліку лікарських препаратів засобами 

програмного забезпечення» 

 

8. Тетяна ІГНАТОВА, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Лариса ВИСОЦЬКА, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Формування бази даних лікарських засобів рослинного 

походження» 

 

9. Олена НОМЕРОВСЬКА, лікар-стоматолог, аспірантка 

Володимир ГОРОХІВСЬКИЙ, доктор медичних наук, професор 

Одеського національного медичного університету 

Євген ДІЄВ, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри охорони 

здоров’я Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

Тетяна ДІЄВА, доктор медичних наук, професор Державної установи 

«Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» 
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«Тривалість уніфікованого протоколу ортодонтичної та 

ортопедичної реабілітації  пацієнтів незнімними зубними 

протезами з опорою на імплантати» 

 

10. Олександра КОНДРАКОВА, здобувачка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Приватного 

закладу вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика» 

«Медична реабілітація учасників операції об’єднаних сил (ООС)» 

 

11. Олександр КОСТЕНКО, здобувач спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Шляхи оптимізації відновлення при міофасціальному больовому  

синдрому засобами фізичної терапії» 

 

12. Наталія ЛИТВИНЕНКО, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Менеджмент» Сумського національного аграрного 

університету 

Юрій ШТЕПА, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Сумського 

національного аграрного університету 

Наталія СТОЯНЕЦЬ, доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри менеджменту Сумського національного аграрного університету 

«Управління якістю надання сучасних медичних послуг через 

створення державного приватного партнерства» 

 

13. Віктор ЛУК’ЯНЧУК, доктор медичних наук, професор, завідувач 

кафедри фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

Дар’я ГОРДІЙЧУК, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 

анатомії людини Харківського національного медичного університету  

«Шляхи сучасної фармакотерапії за умов легеневої недостатності 

при коронавірусній хворобі» 

 

14. Ганна МАГДЕНКО, кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог 

КНП ММР «ЦПМСД № 5» 

Олена МАРТИНЮК, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Приватного закладу 

вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

«Використання нетрадиційних методі фізичної реабілітації на 

основі системи БЕСТ» 

 



ОРЛИКІАНА-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти 

 Секція 7 Сучасні теоретичні та практичні аспекти  

медицини та фармації 

43 
 

15. Віктор МАЛЮК, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства 

та гінекології Одеського національного медичного університету 

(Миколаївська клінічна база)  

«Симуляційне навчання у структурі медичної освіти» 

 

16. Алла МАНЖУЛА, здобувачка спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Лікувальний масаж як метод фізичної реабілітації пацієнтів при 

травмуванні опорно-рухового апарату» 

 

17. Валентина НЕЧИПОРЕНКО, кандидат  технічних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Біокаталіз у багатокомпонентних реакціях як альтернатива 

хімічним каталізаторам» 

 

18. Валентина НЕЧИПОРЕНКО, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Останні тенденції фармацевтичної та аналітичної хімії» 

 

19. Олена ПИЛИПЕНКО, асистент кафедри фундаментальних дисциплін 

Донецького національного медичного університету (м. Кропивницький) 

«Дослідження вмісту таніну в галах різних рослин та аналіз їх 

лікарської дії» 

 

20. Галина ПРОЗОРОВА, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

фармації Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Дослідження цитохрому Р450 – сучасний стан, питання та 

перспективи розвитку» 

 

21. Владислав ПЮРКО, здобувач третього рівня вищої освіти зі 

спеціальності «Освітні педагогічні науки» Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, асистент 

вчителя в класі з інклюзивною формою навчання Мелітопольської 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

«Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії в 

контексті європейського освітнього простору» 
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22. Марія САВЧЕНКО, здобувачка спеціальності «Фізична терапія, 

ерготерапія» Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

«Формування поняття про здоровий спосіб життя в осіб похилого 

віку» 

 

23. Ксенія САНАЙКО, викладач Миколаївського юридичного фахового 

коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» 

«Застосування тестового зразка натрію гідрокарбоната під час 

кількісного визначення методом індикаторного титрування для 

лабораторного контролю якості» 

 

24. Катерина УМІНСЬКА, кандидат фармацевтичних наук, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії Житомирського базового фармацевтичного 

фахового коледжу 

«Пасльон дольчастий, його застосування в медицині» 

 

25. Андрій УРСОЛОВ, здобувач вищої освіти спеціальності «Фізична 

культура і спорт» Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Володимир ФАРІОНОВ, здобувач вищої освіти спеціальності «Фізична 

культура і спорт» Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

«Особливості відновлення важкоатлетів при дегеративно-

дистрофічних захворюваннях хребта» 

 

26. Тетяна ЧЕТВЕРТАК, кандидат педагогічних наук, викладач 

фармацевтичних дисциплін Медичного фахового коледжу Запорізького 

державного медичного університету 

«Використання технології веб-квестів на практичних заняттях з 

медичної хімії» 
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