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Програмний комітет 

 

Мякушко Надія Семенівна – директор інституту; 

Шаравара Роман Іванович - перший заступник директора інституту; 

Бондаренко Павло Іванович – заступник директора з адміністративно-

господарських питань. 

 

Організаційний комітет: 

Кудінов Юрій Миколайович – завідувач відділу наукової роботи,  

в.о. завідувача кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук; 

Губарь Тетяна Володимирівна – декан соціально-гуманітарного 

факультету; 

Черкас Віра Володимирівна – декан економічного факультету; 

Бойко Галина Миколаївна – завідувач кафедри фізичної реабілітації та 

фізичного виховання, доктор педагогічних наук, доцент; 

Демченко Надія Олександрівна – завідувач кафедри перекладу та 

іноземних мов, кандидат філологічних наук доцент; 

Кальян Олександр Сергійович – завідувач кафедри правознавства, 

кандидат юридичних наук, доцент; 

Скомаровська Лариса Іванівна – завідувач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук, доцент; 

Мартусь Володимир Іванович – доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент; 

Волошко Лариса Борисівна – доцент кафедри фізичної реабілітації та 

фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, доцент; 

Глоба Сергій Миколайович – старший викладач кафедри соціальної 

роботи; 

Глоба Ганна Сергіївна – начальник відділу профорієнтаційної роботи та 

документообігу; 

Конопльова Тетяна Володимирівна – головний бухгалтер. 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

16 квітня 2015 року 

9.00-10.00 Реєстрація учасників 

10.00-12.00 Пленарне засідання 

12.00-13.00 Перерва 

13.00-17.00 Секційні засідання 

17 квітня 2015 року 

9.00-13.00 Круглий стіл, майстер-класи 

13.00-13.45 Перерва на обід 

14.00-14.30 

 

Підведення підсумків, закриття конференції  

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вітальне слово – до 5 хв.  

Доповідь на пленарному засіданні – до  

10 хв. 

Виступ на секційному засіданні  

з доповіддю – до 10 хв. 

Виступ на пленарному засіданні  

з інформацією – до 10 хв. 

Виступ на секційному засіданні  

з інформацією – до 5 хв. 

  

Графік роботи конференції 

 

Пленарне засідання. 16.04. № 303,  

10.00 -12.00 

Секція 1 – Теорія, методи та технології соціальної роботи з окремими 

групами клієнтів 

16.04.  

17.04. 

№ 303, 13.00-

16.30 

Упр. праці, 

Ленінський 

виконком 

м.Полтави, 

10.00-13.00 

   

Секція 2 – Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров’я 

людини 

16.04. Бібліотека, 

14.00-17.00 

Секція 3 –  Соціополітичний аспект інтелектуального потенціалу 

України: культура, духовність, соціологія 

16.04. № 306, 13.00-

17.00 

Секція 4 – Наукові дослідження розвитку суб’єктів господарювання в 

умовах ринкової економіки 

16.04. № 407,  13.00-

17.00 

Секція 5 – Становлення та розвиток правового статусу суб’єктів 

приватного права 

 

16.04. 

 

№ 405, 13.00-

17.00 

Секція 6 – Сучасні проблеми перекладознавства (суспільно-

політичний дискурс) 

16.04. № 305, 13.00-

17.00 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

 

10.00 - 12.00 (аудиторія 303) Відкриття конференції.  

Вітальне слово директора Полтавського інституту економіки і права Мякушко Надії 

Семенівни. 

 

Доповіді, виступи 

 

1. Социальные явления как объект синергетики 

Басимов Михаил Михайлович, доктор психологических наук, доцент, профессор 

кафедры психологии труда и служебной деятельности, Российский государственный 

социальный университет. 

2. Позов у цивільному процесі: теоретично – правові засади 

Короєд Сергій Олександрович, доктор  юридичних наук, професор кафедри 

правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

3. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у системі фізичного виховання 

студентської молоді 

Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

4. The System of Higher Education in Georgia 

Gabitsinashvili Khatuna, PhD in Economics, Associate Professor, Director of 

Undergraduate School, Georgian-European Academy. 

5. Фіктивний та реальний капітал: проблеми теорії та практики 

Шаравара Роман Іванович, кандидат  економічних  наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

6. Субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

как фактор его развития 

Дмитриева Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории и мировой экономики, Гомельский государственный университет 

имени Ф.Скорины. 

7. Критерії вимірювання професійної придатності мобілізованих до 

антитерористичної операції за оцінкою їх інтелектуальних здібностей 

Озерський Ігор Володимирович, доктор  юридичних наук, доцент, радник юстиції, 

академік Міжнародної кадрової академії. 

8. Діяльність міжнародного валютного фонду в галузі соціальної політики (на 

прикладі досвіду України,Чехії та Греції) 

Мякушко Надія Семенівна, директор Полтавського інституту економіки і права 

Університету "Україна", здобувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та 

соціальних комунікацій Університету «Україна». 

9.  Культурно-історичний поступ України початку ХХ століття 

Шаравара Тамара Олексіївна, доктор історичних наук, завідувач кафедри іноземних 

мов та українознавства, Полтавська державна аграрна академія. 

10. Інформаційно-комунікаційна компетентність соціальних працівників у діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Каркач Андрій Володимирович, заступник голови виконавчого комітету  із соціально-

економічних питань,  начальник управління праці та соціального захисту населення 

виконкому Ленінської  районної у м. Полтаві ради. 
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11.  Використання досвіду жіночих навчальних закладів полтавської губернії в сучасних 

умовах: підтримка сиріт 

Клевака Леся Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

12.  Труднощі перекладу власних назв з англійської на українську мову 

Демченко Надія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор 

кафедри перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

13.  Галузеві особливості формування потенціалу підприємств переробної 

промисловості 

Андреєнко Неля Василівна, кандидат  економічних  наук, в.о. завідувача кафедри 

економіки та математичних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 
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СЕКЦІЯ 1 

ТЕОРІЯ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ОКРЕМИМИ 

ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ 

 

16-17 квітня 2015 року 

(Полтавський інститут економіки і права, ауд. 303) 

 

Головуючий – Кудінов Юрій Миколайович – кандидат історичних наук, в.о. завідувача 

кафедри соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Співголова – Клевака Леся  Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Секретар –  Голованова Діана Вікторівна – старший викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
 

 

1. Соціально-педагогічна робота з дітьми дошкільного віку, які зазнали психічного 

насилля у сім’ї 

Гнізділова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних  наук, професор кафедри 

початкової і дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет ім. 

В. Г. Короленка. 

2. Соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки та їх сім'ями 

Манжелій Наталія Михайлівна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової і дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет 

ім. В. Г. Короленка. 

3. Личностный профиль системы позитивных родительских чувств отцов 

Басимов Михаил Михайлович, доктор психологических наук, доцент, профессор 

кафедры психологии труда и служебной деятельности, Российский государственный 

социальный университет. 

4. Практики поєднання матерями оплачуваної праці та турботи про дітей (за 

матеріалами соціологічного дослідження) 

Стрельник Олена Олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент, докторант 

кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

5. Гендерная специфика позитивных родительских чувств отцов 

Падурина Елена Александровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры социологии и социальной работы, Курганский государственный университет. 

6. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім'ями хворих на алкоголізм і 

наркоманію 

Вашак Оксана Олексіївна, кандидат  педагогічних  наук, доцент  кафедри 

початкової і дошкільної освіти, Полтавський національний педагогічний університет 

ім. В. Г. Короленка. 

7. Проблеми та перспективи сучасного освітнього середовища України 

Канівець Зоя Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

8. Рисование как средство диагностики и коррекции социальным работником 

психического состояния ребенка, подвергшегося насилию в семье 

Нифатова Оксана Юрьевна, преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования Гуманитарно-педагогического института «Севастопольский 

государственный университет» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования. 
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9. Вплив неблагополучних сімей на поведінку і розвиток молодших школярів 

Павлюченко Віта  Валеріївна, асистент  кафедри початкової і дошкільної освіти, 

Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. 

10. Тренінг як соціальна технологія адаптації суб’єктів навчально-виховного процесу в 

інтегрованих групах вишу 

Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної роботи, Полтавський 

інститут економіки і права Університету "Україна". 

11. Освіта як засіб інтеграції людей з вадами слуху в суспільство 

Глоба Сергій Миколайович, старший викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 

12. Життєдіяльність осіб із соціально небезпечними захворюваннями: соціальний 

аспект 

Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

13. Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та її поглиблення в умовах  

2014 – 2015 років 

Назаревич Ігор Ростиславович, головний спеціаліст – експерт з умов праці 

управління праці та соціального захисту населення, асистент кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

14. Основні підходи до діагностики конфліктів в практиці соціальної роботи з 

представниками неформальних молодіжних об’єднань 

Михайлова Світлана Алімівна, провідний спеціаліст Головного Управління 

Пенсійного Фонду України в Полтавській області. 

15. Технології соціальної роботи з дітьми, що мають функціональні обмеженнями 

здоров’я 

Куліш Галина Миколаївна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

16.  Молодіжне безробіття як соціальна проблема 

Мусаєва Таїса Василівна, головний спеціаліст відділу пенсійного забезпечення 

військовослужбовців та членів їх сімей управління пенсійного забезпечення 

військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління 

Пенсійного фонду України в Полтавській області. 

17.  Попередження соціальним працівником сімейних конфліктів 

Споданейко Ірина Василівна, головний бухгалтер виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань у Диканському районі Полтавської області. 

18.  Форми соціальної роботи з прийомними сім’ями та прийомними дітьми 

Білан Світлана Вікторівна, директор Козельщинського районного центру зайнятості. 

19.  Теоретичні аспекти розуміння міжособистісних конфліктів у роботі соціального 

працівника з клієнтами 

Косяк Людмила Іванівна, директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Зіньківського району 

20. Соціальна підтримка дітей з віл-інфекцією в центрах соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Ряжко Лідія Іванівна, соціальний працівник відділення соціально-побутової адаптації 

Котелевського територіального центру з надання соціальних послуг. 

21.  Конфлікти та шляхи їх розв’язання спеціалістами у центрах зайнятості 

Решетняк Ірина Володимирівна, начальник відділу надання соціальних послуг 

Карлівського районного центру зайнятості. 
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22.  Сучасні методи навчання у сфері профілактики та формування здорового способу 

життя молоді 

Темник Ірина Феліксівна, заступник начальника відділу, Головне управління 

пенсійного фонду України в Полтавській області. 

23.  Геронтологічне насильство як проблема соціального становища людей похилого віку 

Феніч Світлана Сергіївна, директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Семенівської РДА. 

24.  Підліткові суїциди як соціальна проблема 

Чичкань Лариса Вікторівна, учитель хореографічної та художньої культури, 

Березоворудківська школа І-ІІІ ст. Пирятинського району Полтавської області. 

25.  Попередження конфліктів у соціальній роботі з людьми з функціональними 

обмеженнями здоров’я 

Васильченко Світлана Анатоліївна, директор територіального центру управління 

праці і соціального захисту населення Шишацької районної державної адміністрації 

Полтавської області. 

26.  Особливості профілактики конфліктів у соціальній роботі з наркозалежними особами 

Деркач Сергій Олександрович, начальник відділення виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України в Диканському районі Полтавської області. 

27.  Адаптація дітей з функціональними обмеженнями здоров’я у процесі 

інклюзивного навчання 

Антипчук Ірина Юріївна, головний спеціаліст відділу пенсійного забезпечення 

військовослужбовців та членів їх сімей управління пенсійного забезпечення 

військовослужбовців та деяких інших категорій громадян, Головне управління 

Пенсійного фонду України в Полтавській області. 

28.  Міжнародна практика інтеграції дітей з функціональними обмеженнями 

здоров’я в суспільство 

Миронова Ольга Костянтинівна, директор Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району департаменту праці 

та соціального захисту населення, виконком Кременчуцької міської ради 

29.  Багатодітність в контексті трансформаційних змін інституту сім`ї 

Дзюба Лариса Борисівна, директор територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району департаменту 

праці та соціального захисту населення виконкому Кременчуцької міської ради. 

30.  Методи управління конфліктами при взаємодії соціального працівника з людьми 

похилого віку 

Горбань Микола Григорович, директор Великобагачанського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

31.  Вільний час: теоретично-науковий аналіз 

Качковський Сергій Степанович, директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, м. Кременчук. 

32.  Особливості рольової структури сучасного молодого подружжя 

Найденко Марина Олександрівна, провідний фахівець Полтавського обласного 

центру зайнятості. 

33.  Трансформаційні зміни інституту сім`ї 

Різник Лідія Павлівна, завідувач відділення соціально-побутової адаптації 

Чутівського районного територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). 
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34.  Кризові явища в сучасній українській родині як передумови сімейного насильства 

над дітьми 

Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

35.  Жінки, залежні від алкоголю, як особлива група клієнтів соціальної роботи 

Горова Людмила Миколаївна, головний спеціаліст Решетилівської міжрайонної 

виконавчої дирекції Полтавського обласного відділення фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

 

СЕКЦІЯ 1 

ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

1. Вплив молодіжної субкультури на особистість 

Ярошенко Сергій Миколайович, студент 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний  університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Глоба Сергій Миколайович, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

2. Делінквентність поведінки підлітків як соціальна проблема 

Дядченко Юлія Олександрівна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна. 

Науковий керівник: Клевака Леся Петрівна, кандидат  педагогічних  наук, старший 

викладач кафедри соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

3. Здоровий спосіб життя молоді в Україні: теоретичний аналіз 

Ледовський Олександр Олександрович, магістрант спеціальності «Соціальна 

робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 

4. Сімейне насильство над жінками як соціальна проблема 

Кушнір Жанна Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний  університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Глоба Сергій Миколайович, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

5. Визначення видів насильства над чоловіками в сучасній науковій літературі 

Тітаренко Вікторія Анатоліївна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна. 

Науковий керівник: Клевака Леся Петрівна, кандидат  педагогічних  наук, старший 

викладач кафедри соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

6. Гендерна соціалізація як механізм формування гендерної культури 

Абаровська Ольга Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

7. Злочинність та соціальна дезадаптація в підлітковому віці: науковий дискурс 

Бутенко Світлана Михайлівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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8. ЗМІ та їх вплив на становлення сексуальної культури молодої людини 

Маховська Оксана Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна 

робота», Відкритий міжнародний університету розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

9. Історичні тенденції шлюбно-сімейних відносин 

Миколенко Тетяна Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

10.  Технології соціальної роботи з юними матерями 

Романенко Наталія Аркадіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

11.  Девіантне материнство як соціальна проблема 

Кущенко Людмила Григорівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний  університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

12.  Гендерні особливості старіння 

Гнилобок Наталія Василівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

13.  Соціальна робота з багатодітними сім’ями: міжнародний досвід 

Баланда Наталія Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна 

робота», Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету 

«Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

14. Технології соціальної роботи з багатодітними сім`ями 

Гаврутенко Юлія Вікторівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

15.  Працевлаштування інвалідів  як соціальна проблема 

Непомнящих Сергій Валерійович, студент 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, ст. викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 

16. Прояви насильства в сучасній українській сім`ї 

Підуст Тетяна Петрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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17.  Шлюбна та репродуктивна поведінка: соціологічний аналіз 

Славко Надія Вікторівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

18.  Прояви насильства над людьми похилого віку у сучасному суспільстві: вітчизняний 

та зарубіжний досвід 

Сутула Жанна Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

19. Технології та проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з вадами розумового 

розвитку в Україні 

Мацко Василь Вікторович, студент 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

20.  Специфіка соціального впливу мас - медіа на життєдіяльність суспільства 

Тарасенко Альона Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна 

робота», Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

21.  Особливості культурних запитів та потреб сучасної молоді 

Бреславський Євгеній Віталійович, магістрант спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

22.  Індивідуальні моделі комунікативної взаємодії у літньому віці 

Цілина Алла Володимирівна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

23.  Поняття  сім’ї у соціальних науках: підходи та теорії 

Гарагуля Олена Володимирівна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

24.  ВІЛ/СНІД : масштаби та проблеми в Україні 

Гливко Михайло Володимирович, магістрант спеціальності «Соціальна робота», 

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

25.  Волонтерство: історичний аспект 

Клавдієва Катерина Данилівна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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26.  Формування здорового способу життя молоді: вітчизняний та зарубіжний досвід 

Ледовський Олександр Олександрович, магістрант спеціальності «Соціальна 

робота», Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

27.  Особливості сімейних конфліктів 

Пересадило Світлана Володимирівна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

28.  Інвалідність: гендерна стереотипізація 

Скляр Тетяна Петрівна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», Вінницький 

соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник: Бацман Ольга Сергіївна, старший викладач кафедри соціальної 

роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

29.  Зайнятість осіб із функціональними обмеженнями здоров`я в Україні: актуальні 

проблеми 

Кикоть Валентина Олександрівна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник: Мякушко Надія Семенівна,  старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

30.  Жінки та чоловіки на ринку праці України: гендерний аспект 

Пічка Олена  Валентинівна, магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна». 

Науковий керівник: Мякушко Надія Семенівна,  старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

31.  Моделі соціальної роботи на яких ґрунтується практична робота з девіантними 

підлітками 

Мацнєва Яна Миколаївна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

32. Батьківські ролі як складова маскулінності: теоретичний аспект 

Мовчан Ольга Вікторівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університету розвитку людини «Україна» 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

33. Штучне переривання вагітності в контексті репродуктивної поведінки 

Модіна Катерина Олексіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

34. Морально-особистісні якості соціального працівника як чинник етичної 

компетентності 

Ольховська Олена Іванівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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35. Методи управління конфліктними ситуаціями при взаємодії соціального працівника 

з девіантними підлітками 

Підлісний Андрій Павлович, студент 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

36. Проблеми профілактики наркозалежних підлітків в Україні 

Гапоненко Олена Василівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Голованова Діана Вікторівна, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

37. Стигматизація осіб з вадами психічного розвитку: генезис та детермінанти 

становлення 

Литвин Яна Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Науковий керівник: Каркач Андрій Володимирович, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

38. Вільний час та дозвілля підлітків як проблема соціальної роботи 

Литвиненко Юлія Григорівна, студентка 5 курсу спеціальності «Соціальна робота», 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 

Науковий керівник: Каркач Андрій Володимирович, старший викладач кафедри 

соціальної роботи, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

 

 

 

 

Круглий стіл на тему:  

«Зміни в соціальній політиці України та їх вплив на соціальну роботу з різними групами 

клієнтів» 

 (аудиторія №303, 13.00 – 16.30, 16 квітня 2015 року  

 

Управління праці і соціального захисту населення Ленінського району м. Полтави – 10.00 

– 14.00, 17 квітня 2015 року) 
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СЕКЦІЯ 2 

Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров’я людини 

16 квітня 2015 року 

(Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені 

І. Котляревського, 2 поверх, о 14.00 годині) 
 

Головуюча – Бойко Галина Миколаївна − доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і 

права, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Заслужений тренер України. 

Співголова – Волошко Лариса Борисівна − кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавського інституту економіки і 

права. 

Секретар – Гета Алла Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання Полтавського 

інституту економіки і права. 
 

1. Філософський аспект проблеми формування здорового способу життя 

Шенгерій Людмила Миколаївна, доктор філософських наук, професор, завідувач 

кафедри вищої математики, логіки та фізики Полтавської державної аграрної академії. 

2. Спортивно-оздоровчий рух серед студентів з особливими потребами як новий 

напрям розвитку спорту в Україні 

Верещака Олександр Юрійович, начальник Полтавського обласного центу з фізичної 

культури і спорту інвалідів «Інваспорт». 

3. Гігієна фізичного виховання і спорту як навчальна дисципліна в системі підготовки 

бакалаврів за напрямом «здоров’я людини» 

Бабич Наталія Леонідівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, Полтавський національний 

технічний університет імені Юрія Кондратюка. 

Сахно Тамара Вікторівна, доктор хімічних наук, професор кафедри фізичної реабілітації та 

фізичного виховання, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе вуза 

Гоголев Николай Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, Тульский 

филиал Российской международной академии туризма. 

Гоголева Елена Александровна, кандидат педагогических наук, Тульский 

государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого. 

5. Профілактика розвитку психосоматичних хвороб людини засобами рухової 

активності 

Омельченко Тетяна Григорівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації, Національний університет фізичного 

виховання і спорту України. 

6. Роль рухової активності у розвитку фізичних можливостей дітей 

Мартиненко Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

суспільних наук, Харківський національний медичний університет. 

7. Соціальна реабілітація осіб з обмеженими можливостями: технологічний підхід 

Беседа Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 

Воробйов Олексій Васильович, старший викладач кафедри фізичного виховання, 

спорту та здоров’я людини, Полтавський національний технічний університет імені 

Юрія Кондратюка. 
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8. Реалізація програм здоров’язбереження студентів в освітньому середовищі вищих 

навчальних закладів 

Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

9. Актуальні проблеми плавання в Україні 

Гета Алла Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший 

викладач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

10.  Особливості діяльності полтавської обласної дитячо-юнацької реабілітаційно-

спортивної школи інвалідів 

Калайда Сергій Олексійович, директор Полтавської обласної дитячо-юнацької 

реабілітаційно-спортивної школи інвалідів, Заслужений працівник фізичної культури і 

спорту України. 

11.  Особливості формування мотивації професійного здоров’я студентів ВНЗ 

Клеценко Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри безпеки 

життєдіяльності, Полтавська державна аграрна академія. 

Bишар Євгенія Василівна, викладач кафедри фізичної реабілітації і фізичного 

виховання, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

12.  Трезвость и здоровый образ жизни – важнейшее направление социальной политики 

Блохин Виктор Николаевич, старший преподаватель кафедры истории и педагогики, 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. 

13.  Фізична та соціальна реабілітація дітей із ДЦП 

Рудич Анатолій Іванович, завідувач центром реабілітації для дітей з органічним 

ураженням нервової системи, головний дитячий реабілітолог, старший викладач 

кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут економіки і 

права. 

14.  Сучасні проблеми проведення допінг-контролю у спорті 

Пошивайло Вікторія Валентинівна, старший викладач кафедри фізичної реабілітації 

та фізичного виховання, Полтавський інститут економіки і права, лікар спортивної 

медицини Полтавського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. 

15.  “Полтавське товариство сприяння фізичному вихованню дітей’’ як осередок 

суспільно-педагогічного руху кінця XIX початку XX століття: організаційний 

аспект 

Воєнчук Марина Миколаївна, старший викладач кафедри теорії й методики фізичного 

виховання, адаптивної та масової фізичної культури, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г.Короленка. 

 

СЕКЦІЯ 2 

ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

1. Механизмы возникновения предстартового емоционального возбуждения у 

спортсменов 

Забышная Наталия Юрьевна, студентка 4 курса специальности «Спорт (легкая 

атлетика)», Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 

Научный руководитель: Красницкая Ольга Владимировна, преподаватель кафедры 

психологии и педагогики, Национальный университет физического воспитания и спорта 

Украины. 
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2. Сучасні підходи до складання реабілітаційних програм при дископатії шийного 

відділу хребта 

Ніценко Сергій Віталійович студент 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

3. Теоретичні та практичні аспекти реабілітації осіб похилого віку з хронічною 

серцевою недостатністю 

Сірда Тая Василівна, студентка 4 курсу напряму підготовки  «Здоров’я людини», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

4. Сучасні підходи та принципи використання адаптивної фізичної культури в реабілітації 

хворих із травматичними ушкодженнями  спинного мозку 

Солонуха Світлана Андріївна, студентка 4 курсу напряму підготовки  «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки та права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

5. Фізична реабілітація в системі відновлення працездатності спортсменів-інвалідів з 

порушеннями зору 

Кравченко Інна Павлівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

6. Нетрадиційні методи фізичної реабілітації осіб із дитячим церебральним паралічем 

Курилко Іван Володимирович, студент 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

7. Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації хворих з ортопедичною 

патологією 

Пушкар Валерій Валерійович, студент 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук,  доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

8. Фізична реабілітація осіб похилого віку після переломів стегнової кістки 

Шнейдер Тетяна Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 
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9. Сучасні дані про методи фізичної реабілітації хворих на поперековий остеохондроз 

хребта 

Безсмертна Жанна Володимирівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

10. Фізична реабілітація розумово відсталих підлітків засобами плавання 

Верещака Вікторія Миколаївна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

11. Комплексна фізична реабілітація при ожирінні 

Неборак Вікторія В’ячеславівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фізична 

реабілітація», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

12. Теоретичний аналіз застосування оздоровчих фітнес-програм для дітей і підлітків 

Калачевська Ольга Сергіївна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

13. Психофізична реабілітація осіб із ампутаційними ушкодженнями кінцівок засобами 

адаптивного спорту 

Єльченко Наталія Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фізична 

реабілітація», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

14. Метод іпотерапії в реабілітації хворих  із наслідками церебральних паралічів 

Авдеєнко Владислав Валерійович, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

15. Дозована оздоровча ходьба як засіб підвищення рівня здоров’я 

Куц Євгеній Володимирович, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

16. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів лікувальної фізичної 

культури у реабілітації дітей із бронхо-легеневими захворюваннями 

Левенцов Владислав Анатолійович, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

17. Теоретичні та практичні аспекти фізичної реабілітації хворих з патологією 

жовчовивідної системи 

Левенцова Юлія Анатоліївна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

18. Використання ЛФК і масажу при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок 

Марченко Віталій Олександрович, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

19. Теоретичні засади розробки програми корекції емоційно-поведінкових порушень у 

підлітків з асоціальною поведінкою 

Марченко Галина Миколаївна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

20. Особливості фізичної реабілітації дітей із ДЦП 

Марченко Марія Олександрівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

21. Особливості застосування ЛФК у реабілітаційних програмах при виразковій хворобі 

шлунка та дванадцятипалої кишки 

Марченко Олександр Андрійович, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

22. Теоретичні та практичні аспекти загартовування дітей 

Павлова Ольга Володимирівна, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна".. 

23. Сучасні напрями оздоровчого фітнесу 

Панченко Людмила Володимирівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 
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24. Лікувальна фізична культура та масаж при остеоартрозі колінного суглоба 

Прокопенко Анастасія Валеріївна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

25. Корекція психофізичного розвитку підлітків із синдромом дауна в умовах занять 

лікувальним плаванням 

Рома Марина Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

26. Cучасні аспекти фізичної реабілітації осіб з надлишковою масою тіла 

Феєр Арсен Васильович, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

27. Лікувальна фізична культура у реабілітації хворих зі сколіозом 

Шостя Леся Василівна, студентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна".. 

Науковий керівник: Шумейко Ігор Анатолійович, кандидат медичних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

28. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з порушенням постави 

Штофель Альона Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності „Фізична 

реабілітація”, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна".. 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

29. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп у 

вищих навчальних закладах 

Денисюк Євгеній Сергійович, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Сахно Тамара Вікторівна, доктор хімічних наук, професор 

кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання Полтавський інститут економіки і 

права Університету "Україна". 

30. Обґрунтування системи відновного лікування у хворих з ураженням ліктьового 

суглоба 

Глушко Ірина Григорівна, cтудентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров'я людини», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

31. Фізична реабілітація осіб після мозкового інсульту 

Визір Вікторія Олексіївна, cтудентка 4 курсу напряму підготовки «Здоров'я людини», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

32. Танцювально-рухова терапія у фізичній реабілітації дітей, хворих на бронхіальну 

астму 

Гребнєва Юлія Василівна, студентка 5 курсу спеціальності “ Фізична реабілітація”, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Сахно Тамара Вікторівна, доктор хімічних наук, професор 

кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання Полтавський інститут економіки і 

права Університету "Україна". 

33. Методи фізичної реабілітації спортсменів із порушеннями функцій опорно-рухового 

апарату 

Скріннік Євгенія Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фізична 

реабілітація», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Волошко Лариса Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна" 

34. Проблеми використання методики швидкісно-силової підготовки плавців-

професіоналів 

Веприк Марина Олександрівна, студентка 2 курсу напряму підготовки  «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Гета Алла Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, старший викладач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

 35. Сучасні аспекти діагностики та корекції порушень рухової сфери дітей із 

церебральними паралічами 

Гордін Олександр Сергійович, студент 4 курсу напряму підготовки  «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки та права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Сахно Тамара Вікторівна, доктор хімічних наук, професор, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 

36. Теоретичні та методичні аспекти формування мотивації учнів до 

фізкультурних занять 

Мошта Світлана Сергіївна, студентка 4 курсу напряму підготовки  «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

37. Застосування іпотерапії при фізичній реабілітації дітей з церебральним 

паралічем 

Петеримов Олексій Єфимович, студент 5 курсу спеціальності “ Фізична реабілітація”, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

38. Методика розвитку координаційних здібностей підлітків з вадами слуху 

засобами адаптивної фізичної культури 

Мануйленко Юлія Миколаївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фізична 

реабілітація», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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Науковий керівник: Бойко Галина Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

39. Особливості психофізичного розвитку та рухових здібностей глухих і 

слабочуючих дітей молодшого шкільного віку 

Плотніков Ілля Володимирович, студент 4 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Шумейко Ігор Анатолійович, кандидат медичних наук, доцент, 

доцент кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 
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СЕКЦІЯ 3  

 СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: 

КУЛЬТУРА, ДУХОВНІСТЬ, СОЦІОЛОГІЯ 

16-17 квітня 2015 року 

(Полтавський інститут економіки і права, ауд. 306) 

 

Головуюча – Скомаровська Лариса Іванівна – кандидат історичних наук., доцент, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна" 

Співголова – Німчин Сергій Олексійович – старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 

Секретар – Чулак Таміла Петрівна – асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 

 

 

1. Стратегіальний підхід до розкриття творчої діяльності особистості 

Яланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри загальної, вікової та практичної психології, Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка. 

2. Теоретичні питання національно-етнічної самоідентифікації особи 

Кальян Сергій Євгенійович, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри 

філософії, історії та педагогіки, Полтавська державна аграрна Академія 

3. Становлення та діяльність радянських органів державної безпеки на Полтавщині у 

1920-х роках як сегмента державно-політичної системи 

Бабенко Людмила Леонідівна, кандидат історичних наук, професор кафедри історії 

України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. 

4. Харчування українців ХХІ століття, як один із факторів проблем здоров’я 

Лахач Таміла Олександрівна, доцент кафедри історії України, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. 

5. Кобзарство – унікальне явище в українській культурі 

Скомаровська Лариса Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

6. Трансформація ярмаркової культури в менталітеті українців 

Кудінов Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Кудінова Анна Григорівна, аспірантка ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України. 

7. Домінанта загальнолюдських та національних цінностей у вихованні студентської 

молоді 

Бойченко Людмила Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної 

реабілітації та фізичного виховання, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

Скомаровська Лариса Іванівна, кандидат історичних наук., доцент, доцент кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

8. Розвиток теорії держави під впливом глобалізації 

Горбань Володимир Іванович, кандидат  історичних наук, доцент кафедри історичних 

дисциплін і права, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди 
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Горбань Олена Вікторівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри 

філософії та соціально політичних дисциплін, Полтавський національний технічний 

університет ім.. Ю. Кондратюка 

9. Взаємодія та конфлікт як неантизація буття. Феноменологічний аспект reductio 

ad absurdum 

Німчин Сергій Олексійович, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

10.  Відродження снецарства в Україні 

Губарь Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

11.  Наркоманія як соціальна небезпека 

Глоба Сергій Миколайович, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 

12.  Колабораціонізм в Україні: сучасний стан проблеми 

Каркач Андрій Володимирович, старший викладач кафедри соціальної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

13.  Громадська думка в середовищі наукової академічної та освітянської спільноти як 

важливий чинник євроатлантичної інтеграції України 

Максимчук Сергій Олександрович, науковий співробітник відділу міжнародних 

зв’язків Національної академії наук України. 

14.  Волонтерство як політичний інститут громадянського суспільства 

Жужа Лілія Олександрівна, асистент кафедри соціальної педагогіки Хортицького 

національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру. 

15. Історико-демографічні характеристики селянської родини у другій половині ХVІІІ 

ст. (на прикладі села Лисе Стародубського полку) 

Якименко Олександр Ігорович, аспірант кафедри історії України, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. 

16.  Сходження з політичної арени єврейської комуністичної партії (поалей-ціон) (на 

матеріалах полтавської губернії УСРР) 

Стаценко Дмитро Володимирович, аспірант кафедри історії України, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. 

 

СЕКЦІЯ 3 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

1. Юрій Дрогобич – провідний вчений Болонського університету 

Сидоренко Оксана Олександрівна, студентка 1 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Скомаровська Лариса Іванівна, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

2. Кобзарство як мистецтво і спосіб життя  

Кузуб Вікторія Вікторівна, студентка 1 курсу спеціальності «Правознавство», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Скомаровська Лариса Іванівна, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

3. Лесь Курбас – новатор театрального мистецтва 

Мусієнко Галина Вікторівна, студентка 1 курсу спеціальності «Правознавство», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна".  
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Науковий керівник: Скомаровська Лариса Іванівна, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 
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СЕКЦІЯ 4 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

16-17 квітня 2015 року 

(Полтавський інститут економіки і права, ауд. 407) 
 

Голова – Шаравара Роман Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів, обліку та аудиту, перший заступник директора з науково-педагогічної роботи, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Співголова – Андреєнко Неля Василівна – кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри економіки та математичних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

Секретар - Убийвовк Ірина Іванівна – старший  викладач кафедри економіки та 

математичних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
 

 

1. R&D grant program for entrepreneurs: the case of the Republic of Moldova 

Levitskaia Alla, PhD, Associate Professor, Director of Innovation Incubator “InnoCenter”, 

Comrat State University, Republic of Moldova 

2. Стратегическое развитие индустрии туризма Китая 

Белова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры туризма и 

межкультурной коммуникации Института языка и международных коммуникаций, 

Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова. 

3. Дистанционное обучение как фактор повышения интенсивности образовательного 

процесса 

Кондратова Ирина Григорьевна, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

менеджмента, туристики и туроперейтинга, Тульский филиал Российской 

международной академии туризма 

4. Субьекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

как фактор его развития 

Пухова Наталья Павловна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

экономической теории и мировой экономики, Гомельский государственный университет 

имени Ф. Скорины. 

5. К вопросу об итеграции в системе высшего профессионального образования 

Яшина Ирина Николаевна, доцент, заведующая кафедрой управления персоналом 

спортивно-оздоровительного, экспедиционного туризма и физической культуры, 

Тульский филиал Российской международной академии туризма. 

Яшин Василий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин, Тульский филиал Российской правовой академии 

Министерства юстиции РФ. 

6. Trade enterprises in Poland: current trends and prospects 

Maksim Bezpartochnyi, PhD in Economics, Associate Professor, Poltava Institute Economics 

and Law 

Mgr. Olga Pelekh, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland 

7. Фактори ефективності реалізації ініціативи щодо запровадження одноразового 

декларування 

Бугай Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, Національний університет 

державної податкової служби України 

Мартиненко Ірина Леонідівна, студентка 3 курсу спеціальності «Облік і аудит», 

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім.. Т.Шевченка 
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8. Трансформація інвестиційних потоків в умовах інтеграції в регіони України 

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародної економіки і маркетингу, Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка. 

9. Податкове середовище зовнішньоекономічної діяльності  суб’єктів господарювання 

Рева Тетяна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

фінансів і кредиту, Академія митної служби України. 

10.  Оцінка рівня капіталізації банків України 

Тищенко Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської 

справи і фінансової безпеки, Східноукраїнський національний університет імені В. 

Даля, м. Сєверодонецьк. 

11.  Економічний стан сім'ї: соціологія проблеми 

Непокупна Тетяна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

політекономії, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка. 

Семко Марина Миколаївна, студентка ІV курсу історичного факультету, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. 

12.  Перша ноосферна криза на землі 

Дичко Iван Олексійович, кандидат фізико – математичних наук, доцент кафедри 

економіки та математичних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

13.  Проблематика казначейської системи України  

Тарасенко Оксана Петрівна, начальник управління державної казначейської служби 

України у м. Полтаві та Полтавської області. 

14.  Проблематика і перспективи розвитку банків, як вагомої ланки економічного 

сектору України  

Комендантов Олександр Вікторович, заступник управляючого Полтавською філією 

ВАТ «Укрексімбанк». 

15.  Методологические проблемы оптимизации управления инновационными 

процессами в сфере культуры 

Симонов Дмитрий Евгеньевич, старший преподаватель кафедры менеджмента и 

финансов, Институт современных знаний имени А.М. Широкова, г. Минск, Беларусь. 

16.  Самозайнятість молоді як суб’єкта господарювання в умовах ринкової економіки 

Пазьоха Віолета Леонідівна, Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України. 

17.  Розвиток взаємовідносин між Україною та СРВ. Дослідження розвитку 

господарювання В’єтнаму в умовах ринкової економіки 

Сущенко Алла Михайлівна,  магістр журналістики, помічник директора Інженерно-

технологічного інституту, Університет «Україна». 

18.  Причинно-наслідковий зв'язок між якістю і конкурентоспроможністю продукту 

Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

19.  Інформація в умовах ринкової економіки 

Убийвовк Ірина Іванівна, старший викладач кафедри економіки та математичних 

дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

20.  Методи застосування контролінгу на вітчизняних підприємствах 

Пазущан Анна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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21.  Дебіторська і кредиторська заборгованість та їх вплив на формування фінансових 

ресурсів підприємств 

Воробйова Ольга Олександрівна, викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

22. Теоретичні аспекти діагностики фінансового стану підприємства 

Туманцова Олена Валеріївна, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна" 

23. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств 

Зв’ягольська Ірина Іванівна, асистент кафедри економіки та математичних дисциплін, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

24.  Оподаткування в умовах ринкової трансформації економіки 

Нєвєдрова Наталія Вікторівна, асистент кафедри економіки та математичних 

дисциплін, Полтавський інститут економіки права Університету "Україна". 

 

СЕКЦІЯ 4 

ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ  

1. Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні 

Березіна Валентина Петрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Туманцова Олена Валеріївна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку і аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

2. Інформаційне забезпечення встановлення місцезнаходження (місця проживання) 

платників податків податковою міліцією 

Шаймуродов Рустам Азамович, курсант, Національний університет ДПС України 

Науковий керівник: Безрученко Володимир Сергійович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент, доцент кафедри управління, адміністративного права і 

процесу та адміністративної діяльності, Національний університет ДПС України 

3. Сутність та шляхи вдосконалення обліку основних засобів 

Бихкало Олена Анатоліївна, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Дорошенко Андрій Петрович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку і аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

4. Управління ризиками інвестиційного проекту 

Біліченко Ігор Іванович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Андреєнко Неля Василівна, кандидат економічних наук, ст. 

викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

5. Антикризове управління результативністю діяльності підприємств 

Борщ Яніна Миколаївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку і аудиту Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

6. Функціонування оборотних коштів на підприємстві 

Вонсович Олександр Анатолійович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Андреєнко Неля Василівна, кандидат економічних наук, ст. 

викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 
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Університету "Україна". 

7. Поняття виробничої потужності підприємства, методи її визначення і показники 

використання 

Воронянський Павло Володимирович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Пазущан Анна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

8. Стан та шляхи вдосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам 

Гайдай Тамара Миколаївна, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку і аудиту Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

9. Концепція емісійної політики підприємства 

Дабіжук Аліна Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Чумак Валентина Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

10. Організація обліку витрат виробництва на підприємстві 

Дорошенко Марина Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Туманцова Олена Валеріївна, старший викладач кафедри 

фінансів, обліку та аудиту Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

11. Удосконалення ефективності відтворення основних фондів як один з основних 

напрямків покращення амортизаційної політики на підприємствах України 

Кобиляцька Галина Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Пазущан Анна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

12.  Теоретичні аспекти обліку прибутку підприємства 

Масюк Людмила Анатоліївна, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Туманцова Олена Валеріївна, старший викладач кафедри 

фінансів, обліку та аудиту Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

13.  Проблематика перспективи розвитку малого бізнесу сьогодення в Україні 

Пипоть Оксана Валеріївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна".. 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

14. Оцінка ділової активності підприємства 

Подорожнюк Інна Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Туманцова Олена Валеріївна, старший викладач кафедри 

фінансів, обліку та аудиту Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна" 
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15.  Система управління витратами на вітчизняних підприємствах 

Пойлова Наталія Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Гапчич Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, ст. 

викладач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

16.  Фінансове планування підприємств в сучасних соціально-економічних умовах 

Притула Олексій Андрійович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Дорошенко Андрій Петрович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

17.  Організація обліку дебіторської заборгованості 

Стадніченко Тетяна Альбертівна, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Гапчич Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

18.  Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства 

Чернова Тетяна Анатоліївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Чумак Валентина Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

19.  Розвиток факторингу в Україні 

Шумейко Тетяна Іванівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Гапчич Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

20.  Облік виробничих запасів на підприємстві 

Щур Вікторія Вікторівна, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит», 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету "Україна". 

Науковий керівник: Чумак Валентина Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

21.  Методика аналітичної оцінки. системно-методичні прийоми аналітичних 

досліджень 

Герасик Олена Яківна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Пазущан Анна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

22.  Проблеми впровадження фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах 

Гордієнко Інна Вікторівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна".. 

Науковий керівник: Пазущан Анна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету Україна. 

23.  Проблема розвитку логістичної інфраструктури в Україні 
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Гребіняк Галина Іванівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Пазущан Анна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

24.  Доцільність інвестиційної політики, як однієї з основних критеріїв успішної 

діяльності підприємства 

Кондратенко Олена Петрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

25.  Поняття, причини, види і наслідки банкрутства на підприємстві 

Маляр Валентина Олександрівна, студентка 5 курсу, спеціальності «Фінанси і 

кредит», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

26.  Особливості управління прибутком підприємства в сучасних умовах 

господарювання 

Рибалко Мирослава Андріївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Гапчич Дмитро Миколайович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

27.  Ефективне управління фінансово-економічною безпекою підприємства 

Скачкова Наталія Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Шаравара Роман Іванович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

28.  Бюджетування як інструмент фінансового управління підприємством 

Смородова Наталя Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Шаравара Роман Іванович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

29.  Механізм ефективного управління трудовими ресурсами підприємства 

Чамара Сергій Миколайович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Шаравара Роман Іванович, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

30.  Значення акціонерних товариств в господарському секторі України. їх історичні 

етапи розвитку та порівняння із світовим досвідом 

Мендель Світлана Володимирівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і 

кредит», Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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31.  Лізинг як перспективна форма оновлення основних засобів 

Калюга Яна Петрівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна".. 

Науковий керівник: Пазущан Анна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

32. Сучасні проблеми управління грошовими потоками вітчизняних підприємств та 

шляхи їх розв`язання 

Кожушко Лідія Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Пазущан Анна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

33. Антимонопольна політика сша і країн західної Європи й можливість її використання 

на Україні 

Пожидаєв Іван Сергійович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

34. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів 

підприємства 

Пожидаєв Олександр Сергійович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Туманцова Олена Валеріївна, старший викладач кафедри 

фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

35.  Організація фінансової діяльності на підприємстві 

Максименко Юлія Анатоліївна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

36.  Роль і значення аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства в сучасних 

умовах господарювання 

Поліщук Дмитро Валерійович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Лелюк Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів, обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

37.  Досвід зарубіжних країн світу щодо поліпшення амортизаційної політики 

Некипіла Алла Василівна, студентка 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

38.  Система управління прибутком підприємства 

Черненко Вячеслав Ігорович, студент 5 курсу спеціальності «Фінанси і кредит», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Черкас Віра Володимирівна, старший викладач кафедри фінансів, 

обліку та аудиту, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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39.  Формати сім’ї крізь призму економічних функцій чоловіка і жінки 

Алексєєнко Аліна, студентка 3 курсу історичного факультету, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. 

Науковий керівник: Непокупна Тетяна Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри політекономії, Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка. 

 

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

1. Роль інформаційних технологій в розвитку банківської діяльності 

Князєва Діана Олегівна, студентка 1 курсу напряму підготовки «Фінанси», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Убийвовк Ірина Іванівна, старший викладач кафедри економіки 

та математичних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

2. Комп’ютерний поліграф: причини використання та законність 

Красіцька Тамара Сергіївна, Титаренко Роман Олександрович 

студенти 1 курсу напряму підготовки «Правознавство», Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Убийвовк Ірина Іванівна, старший викладач кафедри економіки 

та математичних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права. 

3. Біометричний паспорт: за та проти  

Мостепанюк Євгенія Миколаївна, Богданова Дар’я Вікторівна, студентки 1 курсу 

напряму підготовки «Правознавство», Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

Науковий керівник: Убийвовк Ірина Іванівна, старший викладач кафедри економіки 

та математичних дисциплін, Полтавський інститут економіки і права. 



33 

 

СЕКЦІЯ 5 

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОГО 

ПРАВА 

16-17 квітня 2015 року 

(Полтавський інститут економіки і права, ауд. 405) 

 

Голова – Кальян Олександр Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Співголова – Аванесян Генадій Миколайович – доцент кафедри правознавства, Полтавський 

інститут економіки і права Університету "Україна". 

Секретар – Коваленко Володимир Федорович – старший викладач кафедри правознавства, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

 

1. Місце та роль права на зайняття підприємницькою діяльністю в системі прав і 

свобод людини та громадянина 

Лаврик Галина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор,  завідувач 

кафедри правознавства, Полтавський університет економіки і торгівлі. 

2. Правовий статус вищого навчального закладу за Законом України "Про освіту" від 

14 липня 2014 року 

Пивоварська Карина Борисівна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 

правознавства, Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка 

3. Науково-теоретичні підходи до визначення поняття «відпустка» в трудовому праві 

України 

Нестеренко Наталія Миколаївна, кандидат юридичних наук, професор кафедри 

правознавства, Полтавська філія ПРАТ «ВНЗ «МАУП» 

4. Співвідношення податкової реєстрації та податкового обліку 

Сарана Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри 

управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності 

Національного університету державної податкової служби України, доцент кафедри 

правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

5. Єврейські погроми та  політико – правові заходи Центральної Ради і Директорії 

щодо відповідних подій 1917-1919 рр. в Україні 

Кальян Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

6. Інформаційно – правове забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання 

національної економіки 

Бова Євген Юрійович, адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

7. Проблеми побудови сучасної моделі системи галузі фінансового права 

Коломієць Павло Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

8. Методологічні засади вивчення суспільно-політичних настроїв українського 

населення у період десталінізації (1953–1964 рр.) 

Брегеда Микола Володимирович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

9. Земельний сервітут як  різновид обтяжень прав на землю: проблеми правового 

регулювання 

Аванесян Геннадій Миколайович, доцент кафедри правознавства, Полтавський 

інститут економіки і права Університету "Україна". 
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10.  Проблеми юридичної природи цінних паперів на сучасному етапі розвитку України 

Ткаченко Анна Володимирівна, завідувач кафедри правознавства, Полтавська філія 

МАУП. 

11.  Принцип социальной справедливости в правотворческой и правоприменительной 

деятельности органами государственного управления 

Сидоренко Ольга Викторовна, магистр права, соискатель кафедры международного 

экономического права, Белорусский государственный экономический университет. 

12.  Реалізація повноважень фіскальних органів окремих країн європейського союзу 

Олійник Олеся Дмитрівна, ад’юнкт факультету податкової міліції Національного 

університету ДПС України. 

13.  Криміногенно-правова характеристика терористичного акту 

Коваленко Володимир Федорович, старший викладач кафедри правознавства, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

14.  Функціонування механізмів фінансового контролю: загально-правовий аспект 

Молчановська Віолєтта Миколаївна, старший викладач кафедри правознавства, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

15.  Лобізм: метод легального впливу чи корупційна складова? 

Товста Світлана Петрівна, старший викладач кафедри правознавства, Полтавський 

інститут економіки і права Університету "Україна". 

16.  Правовий нігілізм: питання правової деформації 

Яковенко Віра Сергіївна, старший викладач кафедри правознавства, Полтавський 

інститут економіки і права Університету "Україна". 

17.  Розвиток держави та її становлення як системи соціальних функцій 

Кісс Світлана Володимирівна, викладач кафедри правознавства, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

18.  Особливості нормативної регламентації  інвестиційної діяльності: заходи 

державного впливу 

Шаповал Світлана Миколаївна, викладач кафедри правознавства, Полтавський 

інститут економіки і права Університету "Україна". 

19.  Методика викладання діловодства в умовах оптимізації навчально-виховного 

процесу 

Гурій Тетяна Анатоліївна, асистент кафедри правознавства, Полтавський інститут 

економіки і права Університету "Україна". 

 

СЕКЦІЯ 5 

ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ 

1. Правове регулювання державного контролю за місцевими бюджетами 

Нестеренко Артем Сергійович, студент 3 курсу спеціальності «Правознавство», 

Полтавський коледж вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 

Науковий керівник: Молчановська Віолєтта Миколаївна, викладач циклової комісії 

правознавства, Полтавський коледж вищого навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

2. Проблемні аспекти використання комерційних найменувань юридичними особами 

Гришко Марина Геннадіївна, студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», 

Полтавський інститут економіки і права. 

Науковий керівник: Коломієць Павло Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 
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3. Сучасні аспекти правового регулювання міжнародних перевезень вантажів 

Жакун Наталія Володимирівна, студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», 

Полтавський інститут економіки і права. 

Науковий керівник: Коломієць Павло Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри правознавства, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 
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СЕКЦІЯ 6 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА (СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ 

ДИСКУРС) 

(Полтавський інститут економіки і права, ауд. 305) 

 

 

Голова – Демченко Надія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

Співголова – Симачевська Жанна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

Секретар – Кривенко Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри перекладу та 

іноземних мов, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

 

 

1. Проблеми літературного перекладу (В. Шекспір і Б. Пастернак) 

Тагільцева Яніна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов та українознавства, Полтавська державна аграрна академія. 

Сільчук Олеся Василівна, викладач кафедри іноземних мов та українознавства, 

Полтавська державна аграрна академія. 

2. Blue-eyed type adjectives in machine-building terminology 

Demchenko Nadija Olekxandrivna, candidate of education, professor, head of translation 

and foreign languages department, Poltava Institute of economics and law. 

Symachevska Zhanna Mykolayivna, candidate of philology, associate professor, Poltava 

Institute of economics and law. 

3. Особливості енциклопедичних видань (на основі матеріалу, виданому в Полтаві) 

Демченко Надія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна". 

Кривохижа Аліса Олегівна, студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика», 

Полтавський національний педагогічний  університет імені В.Г. Короленка. 

4. Мова і культура (соціокультурний аспект) 

Данилюк Людмила Всеволодівна, доцент кафедри, кандидат філологічних наук, 

Український гуманітарний інститут (м. Буча). 

5. Інформаційні технології у навчанні письмового перекладу 

Колос Юлія Зіновіївна, доцент, кандидат педагогічних наук кафедри іноземних мов, 

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. 

6. Роль фонових знань у професійній компетентності перекладача Грінченко Наталія 

Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, 

Полтавський національний технічний університет ім.Ю. Кондратюка. 

7. Особливості інноваційних методик навчання перекладу  

Агейчева Анна Олександівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

іноземних мов, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. 

8. Когнітивна структура поняття "Імідж" на матеріалі англомовного політичного 

дискурсу  

Сідак Олеся Олександрівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 

іноземних мов, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. 
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9. Формування граматичних навичок у студентів філологічних спеціальностей: 

імпліцитний та експліцитний підходи. 

Мангура Світлана Іванівна, викладач кафедри іноземних мов, Полтавський 

національний технічний університет ім.. Ю. Кондратюка. 

10.  Еквівалентний переклад як один із способів перекладу англомовних комп’ютерних 

термінів  

Кошлата Алла Валеріївна, викладач кафедри іноземних мов, Полтавський 

національний технічний університет ім.. Ю. Кондратюка. 

11.  Деякі перекладацькі трансформації при перекладі науково-технічного тексту  

Гнатенко Яна Василівна, викладач кафедри іноземних мов, Полтавський національний 

технічний університет ім. Ю. Кондратюка. 

12.  Особливості іншомовної підготовки студентів технічних вузів  

Танько Наталія Григорівна, викладач кафедри іноземних мов, Полтавський 

національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка 

13.  Проблеми структури складу слова в сучасній німецькій мові 

Астахова Світлана Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов, 

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. 

14.  Деякі особливості транслітерації українських власних назв англійською мовою 

Кривенко Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри перекладу та іноземних 

мов, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

15.  Особливості перекладу присвійних конструкцій сучасної англійської мови 

Мусієнко Олексій Романович, старший викладач кафедри перекладу та іноземних мов, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

16.  Етикетні кліше у функції позитивної та негативної реакції 

Рябокінь Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри перекладу та іноземних 

мов, Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

17.  Правовий статус експерта-лінгвіста у правозастосовній діяльності 

Денисенко Ганна Вікторівна, асистент кафедри перекладу та іноземних мов, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

 

СЕКЦІЯ 6 

ДОПОВІДІ СТУДЕНТІВ  

1. Семантичні групи фразеологізмів в англійській та українській мовах 

Абдулкерімова Оксана Аразівна, студентка 5 курсу спеціальності “Переклад”, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Мусієнко Олексій Романович, старший викладач кафедри 

перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки іправа Університету 

"Україна". 

2. Особливості перекладу фразеологізмів з соматичним компонентом в художній 

літературі (на матеріалі творів Клайва Стейплз Льюїса) 

Канцібер Людмила Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності “Переклад”, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Мусієнко Олексій Романович, старший викладач кафедри 

перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки іправа Університету 

"Україна". 

3. Особливості історії розвитку сленгу 

Процан Дарина Сергіївна, студентка 5 курсу спеціальності «Переклад», Полтавський 

інститут економіки і права Університету "Україна". 



38 

 

Науковий керівник: Демченко Надія Олександрівна кандидат педагогічних наук, 

доцент Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

4. Деякі особливості та функції публіцистичного дискурсу 

Леоненко Андрій Володимирович, студент 5 курсу спеціальності «Переклад», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Демченко Надія Олександрівна, кандидат. педагогічних наук, 

доцент Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

5. Лексичні трансформації при перекладі англомовних газетних заголовків на 

українську мову 

Приймак Віра Григорівна, студентка 5 курсу спеціальності «Переклад», Полтавський 

інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Кривенко Наталія Володимирівна,  старший викладач кафедри 

перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки іправа Університету 

"Україна". 

6. Абревіація і проблема зв'язку звучання 

Сергієнко Марина Миколаївна, студентка 5 курсу спеціальності «Переклад», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Кривенко Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри 

перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

7. Лінгво-стилістичні особливості та трансформації в процесі перекладу суспільно-

політичної лексики 

Сільнича Марина Олександрівна, студентка 5 курсу спеціальності “Переклад”, 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Мусієнко Олексій Романович, старший викладач кафедри 

перекладу та іноземних мов, Полтавський інститут економіки і права Університету 

"Україна". 

8. Переклад англійських безеквівалентних термінів в економічній сфері 

Горбань Ярослав Віталійович, студент 5 курсу спеціальності «Переклад», 

Полтавський інститут економіки і права Університету "Україна". 

Науковий керівник: Симачевська Жанна Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

доцент, професор кафедри перекладу Полтавський інститут економіки і права 

Університету "Україна" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 

вищого навчального закладу 

„Відкритий міжнародний університет розвитку 

людини „Україна” 
 

                Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ №636064 від 10 березня 2015 р. 
 

                                                             
 

Полтавський інститут економіки  і права заснований  у 1991 році.  

З 1999 року - інститут у складі Університету «Україна». 

Університет «Україна» - вищий навчальний заклад IV рівня 

акредитації, здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за 84 

напрямами підготовки  та спеціальностями. В університеті навчаються 

понад 18 тисяч студентів. 

В інституті навчально-виховний процес забезпечують 9 кафедр на 

трьох факультетах: економічному, юридичному та соціально-

гуманітарному з таких напрямів підготовки (спеціальностей): 

 

 правознавство  

 соціальна робота 

 здоров’я людини/  

    фізична реабілітація 

 філологія/переклад 

 фінанси та кредит 

 облік і аудит 

 

 

Форми навчання: денна, заочна 

Для юнаків організовано навчання за програмою підготовки офіцерів 

запасу на військовій кафедрі. 

Випускники інституту отримують диплом державного зразка. 

 

 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 19/2 

  (0532) 50-99-66,  0504042804 

  Відбіркова комісія     0504042802 

 

                 piel-admin@ukr.net;       http://pl.vmurol.com.ua 
 

mailto:piel-admin@ukr.net
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