СХВАЛЕНО
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ЗВІТ
ПО РОБОТІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЧНУ
ЗА 2019-2020 Н.Р.
Рада молодих вчених ЧНУ – є дорадчим органом університету, який
об’єднує аспірантів та молодих викладачів університету, сприяє підвищенню
наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність,
спрямовану на розвиток наукових ініціатив і організації міцної платформи для
розвитку науки у м. Миколаєві.
У своїй діяльності Рада молодих вчених керується Статутом університету,
наказами

ректора,

Положенням,

затвердженим ректором,

що

створює

організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.
Щороку Рада молодих вчених ЧНУ ініціює проведення Міжнародних
науково-практичних конференцій молодих вчених, молоді вчені університету є
активними учасниками Днів науки України та Днів Європи в Україні.
Найкращих молодих учених, які успішно займаються науково-дослідною
роботою, рекомендовано до отримання різних стипендій та інших заохочень.
Науково-дослідна робота науковців, молодих науковців та

1.
студентів

Поліщук О.Л. здобула грант Президента України для молодих вчених у
2019 році. «Модель пам’яті в модерній та постмодерній українській літературі»,
конкурсний проект № 48410.

Наукові результати: вироблення методології

прочитання літературних текстів та літературного процесу в цілому, доцільної в
умовах

глобалізованого

й

водночас

надзвичайно

роз’єднаного

світу,

підпорядкованого кризам ідентичностей через побутування різних стереотипів
історичної пам’яті. За допомогою аналізу альтернативно-історичних творів
визначено стратегії трансформації стереотипів історичної пам’яті в нашій
реальності. Звернення до таких творів стало одним із способів вивчення стану
суспільної свідомості. Досвід переживання й осмислення історичних подій
українськими письменниками має бути враховано в загальнодержавній стратегії

розвитку національної свідомості громадян. (Косарєва Г. С., Алексєєва Н.А.,
Підопригора С.В., Лютянська Н.І. – співвиконавці).
Стоян О.Ю. присуджено іменну стипендію Верховної Ради України для
найталановитіших молодих учених у 2018 р. В рамках реалізації якої Стоян О.Ю.
виконано науково-дослідну роботу Чорноморського національного університету
імені Петра Могили за темою «Формування ринкової підсистеми управління
розвитком відновлювальної енергетики в умовах трансформаційних процесів в
електроенергетиці України», номер державної реєстрації – 0118U007371, липень
2018 року – січень 2019 року.

2.

Залучення молодих науковців та студентів до наукової

діяльності та

публікації, зокрема у науково-метричних базах даних

(Scopus):
За звітній період залучено більше 50 студентів до участі у ХХІІ
Всеукраїнській науково-методичній конференції «Могилянські читання-2019»
(листопад, 2019).
У молодих науковців кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики – к.і.н. доцент Вовчук Л. А., к.політ.н., доцент Габро І. В., к.і.н, доцент
Хмель А. О., к.політ.н. старший викладач Тихоненко І. В. у січні 2020 року
вийшли друком статті у журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS
та Web of Science, а саме:
Habro Iryna, Vovchuk Liudmyla, Shevchuk Oleksandr Informational and
Psychological Influence on Student Youth in the Conditions of the InformationPsychological War // Journal of Educational and Social Research. 2020. Vol.10. No.1
(January). Pp.56-61. DOI: 10.36941/jesr-2020-0006
Khmel A., Tykhonenko I. Latin American Direction of Ukrainian Economic
Diplomacy: The Overview of Successes and Failings // Academic Journal of
Interdisciplinary Studies. 2020. Vol 9. No 1. January 2020. P. 34-55. DOI:
https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0004
Khmel A., Mozolevska A. Catalonia and Catalans in Carles Puigdemont
Political Discourse: in Search of National Identity // Східноєвропейський історичний

вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім
«Гельветика», 2020. – Випуск 14. – 214-224. DOI: 10.24919/2519-058x.14.197192
Chorna V., Kalashnikova L. Lazurenko O., Shokarov D., Development of the
converter structure that enables power supply to traction induction motors of mine
electric locomotives from different levels of voltage. Eastern-European Journal of
Enterprise Technologies. 2019, 6 (8-96), pp. 57–64.
Студентами факультету комп’ютерних наук Ухань Є. та Тогоєв О.Р. були
представлені доповіді на Міжнародному воркшопі ICT&ES-2019 (входить у
Scopus), також представлені доповіді на конференції IEEE ELIT-2019 (входить у
Scopus)
https://www.facebook.com/groups/271449263328918/permalink/699854987155008/
Коваленко А., студентка 641 групи, взяла участь у ІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Priority directions of science development», 25-26
листопада 2019 р. Надруковано тези: «Peculiarities of phraseological units
translation in Markus Zuzak’s novel “The Book Thief”».
Малова Д., студентка 641 групи взяла участь у ІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Priority directions of science development», 25-26
листопада 2019 р. Надруковано тези: «Stephen King’s “The Green Mile” in
Ukrainian Translation: Metaphor Representation»
Проданюк М., студентка 643 Мз групи, взяла часть у ІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Priority directions of science development», 2526 листопада 2019 р. Надруковано тези: «Адекватне декодування символів
художньої літератури» м. Львів, 2012. – С. 411– 415.
Mikhov D., Kondratenko Y., Kondratenko G., Sidenko I. (2019) Fuzzy logic
approach to improving the digital images contrast. In: IEEE 2nd Ukraine Conference
on Electrical and Computer Engineering, UKRCON, pp. 1183-1188, Lviv, Ukraine.
Pomanysochka Y., Kondratenko Y., Kondratenko G., Sidenko I. (2019) Soft
computing techniques for noise filtration in the image recognition processes. In: IEEE
2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON, pp.
1189-1195, Lviv, Ukraine.

Omelianenko S., Kondratenko Y., Kondratenko G., Sidenko I. (2019) Advanced
system of planning and optimization of cargo delivery and its IoT application. In: 2019
3rd International Conference on Advanced Information and Communications
Technologies (AICT), pp. 302-307, Lviv, Ukraine.
Pomanysochka Y., Kondratenko Y., Sidenko I. (2019) Noise filtration in the
digital images using fuzzy sets and fuzzy logic. In: 15th International Conference on
ICT in Education, Research, and Industrial Applications: PhD Symposium (ICTERI
2019: PhD Symposium), Vol. 2403, pp. 63-72, Kherson, Ukraine.
Kushneryk P., Kondratenko Y., Sidenko I. (2019) Intelligent dialogue system
based on deep learning technology. In: 15th International Conference on ICT in
Education, Research, and Industrial Applications: PhD Symposium (ICTERI 2019:
PhD Symposium), Vol. 2403, pp. 53-62, Kherson, Ukraine.
Krapivina H., Kondratenko Y., Kondratenko G. (2019) Multi-criteria decision
making approaches for choice of wireless communication technologies for IoT-based
systems. In: 15th International Conference on ICT in Education, Research, and
Industrial Applications: PhD Symposium (ICTERI 2019: PhD Symposium), Vol.
2403, pp. 73-82, Kherson, Ukraine.
I. Sidenko, G. Kondratenko, P. Kushneryk, Y. Kondratenko. (2019) Intelligent
Decision Support System for Investment in Uncertainty. In: 10th IEEE International
Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems:
Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France.
O. Shurbin, G. Kondratenko, I. Sidenko, Y. Kondratenko. (2019) Computerized
System for Cooperation Model’s Selection based on Intelligent Fuzzy Technique. In:
1st International Workshop on Information-Communication Technologies &
Embedded Systems», Mykolaiv, PMBSNU, 14-15 November, 2019.
Kostiantyn Netudykhata, Iryna Savarina, Kyrylo Sachava. Theoretical and
empirical studies of the capital structure formation factors of construction industry
enterprises // Socio-economic development of the regions in conditions of
transformation. Monograph. Opole : The Academy of Management and
Administration

in Opole, 2020 (https://www.wszia.opole.pl/wp-

content/uploads/2020/03/Monograf-032020_WEB-Book-1.pdf)

3. Участь у регіональних, національних та міжнародних проектах,
конкурсах та програмах
В рамках Міжнародної наукової співпраці викладачами кафедри
менеджменту Стоян О.Ю. та Бурдельною Г.О. сумісно з науковцями Academy
of Management and Administration in Opole та МНУ видано навчальний посібник:
Management of economic processes in the enterprise: Tutorial [Text] / Opole:The
Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-9467654-4; pp. 338, illus., tabs., bibls. Nazarova L., Duchmal M., Ohiienko A., Porydeieva
T., Pokusa T., Fedosova A., Kumar Goel A., Stoyan O., Burdelna H., Obozna A.
Стоян

О.Ю.

пройшла

науково-педагогічне

стажування

«Нові

та

інноваційні методи викладання» в Малопольській школі публічного управління
Економічного Університету у м. Кракові, Республіці Польща у 2019 р. (NR
2136/MSAP/2019 22.02.2019).
Тихоненко І. В. пройшла науково-педагогічне стажування на тему
«Проблеми та процес реформування освіти в галузі суспільних наук в Україні та
країнах ЄС» у період з 4 листопада по 13 грудня 2019 року в Куявському
університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща).
Студентами факультету комп’ютерних наук в рамках проекту Організації
Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) та Глобального
екологічного фону (GEF) представленняо стартап HomeMappy для UNIDO https://www.facebook.com/ce.pmbsnu/posts/464403694194819
У вересні студенти університету взяли участь у організації та проведені
Наукових пікніків 2019
https://www.facebook.com/ce.pmbsnu/photos/a.111230852845440/413682272
600295/?type=3&av=109482696353589&eav=Afaiaq1fPZppLBOoM_3oEITHwrIky
knRXiYYye5tvPSxNMXkUBNiR5VkYOEw5wszsbE&theater
Студенти факультету комп’ютерних наук Сімакова І., Дарнапук Є. взяли
участь

у

Innovation

Marker

(стартап

https://www.facebook.com/ce.pmbsnu/posts/457929604842228

HomeMappy)

Студенти факультету комп’ютерних наук взяли участь у Polish-Ukrainian
Statrup Bridge - https://www.facebook.com/ce.pmbsnu/posts/437220000246522
У вересні 2019 р. студенти факультету політичних наук взяли участь у
тренінгу "Методика написання наукових праць". Захід відбувся на базі
Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки в рамках клубу
молодих

і

креативних

"Територія

науки".

https://www.facebook.com/mizhnarodnuki/
У грудні студенти-міжнародники зустрілися із заступником голови місії
Посольства Норвегії в Україні Фредеріком Артуром.
https://www.facebook.com/mizhnarodnuki/photos/a.296064170902970/757866
418056074/?type=3&theater
Участь студентів-соціологів у семінарі-тренінгу «Дослідження для
громадських організацій: що можна зробити своїми силами», організованого
Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках програми
сприяння громадської активності «Долучайся!» USAID/ENGAGE.
Студенти-міжнародники Мінаков А. та Чулкова А. взяли участь в
університетській олімпіаді з англійської мови (посіли 2 місце та 3 місце,
відповідно) .
Участь студентів факультету у модулі проекті програми Еразмус+ Жана
Моне Модулі «Кращі европейські практики з водної безпеки задля досягнення
цілей сталого розвитку» (Дінейкіна Д. 392 група)
З 5 по 7 листопада 2019 р. студент 234 групи М. Захарченко разом із
к.політ.н., ст. викладачем кафедри історії Н.В. Шевченко взяли участь у VIII
Всеукраїнському студентському турнірі з історії
9 листопада 2019 р. студенти-історики Голубова Л., Какра І., Ремеда О.,
Кремінська Ю. взяли участь у Х Всеукраїнській краєзнавчій конференції
учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників».
11-15 листопада студенти-історики були залучені до Наукової конференції
«Українська історія в контексті регіональних досліджень» (А. Буряник, Р.
Галкин, В. Горохов, М. Захарченко, І. Коміссаров, Ю. Кремінська, Ю. Маркова,
В. Надич, С. Незнаюк, Т. Постриган, І. Сябро, В. Чайка)

Студент-політолог О. Санін 17-18 жовтня 2019 року взяв участь у Осінній
Академії «НАТО 70: колективна безпека в умовах гібридних викликів» у м.
Запоріжжя.
Студентка спеціальності «Соціологія» К. Елькатеб 5 грудня 2019 року
взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук», що відбулася у м.
Луцьк.
Студенти-міжнародники А. Мінаков і Л. Килимник були залучені до участі
студенти міжнародному проєкті «Європейські цінності та культурна дипломатія:
молодіжні

зустрічі»

в

Києві

з

5

по

8

листопада

2019

року

https://www.facebook.com/mizhnarodnuki/photos/pcb.727614487747934/727614087
747974/?type=3&theater
Участь студентів ФЕН у щорічному Економічному турнірі (лютий 2019 р.);
участь команди ФЕН у Всеукраїнському студентському Економічному турнірі
(керівник – доцент Палехова В.А., березень-квітень 2019); проведення посттурніру та майстер-класів з економічної полеміки для студентів молодших курсів
досвідчених учасників і кращих капітанів, які нині обіймають керівні посади на
провідних вітчизняних підприємствах та дослідницькі позиції закордоном , в т.ч.
В. Славінський, О. Волошин, Н. Сіра (усі ТОВ СП НІБУЛОН), А. Супрун
(Ізраіль), Т. Грендаш і А. Веремейчик (PhD програма CERGE-EI та Карлового
університету, Чехія) (керівник – доцент Палехова В.А., травень і вересень 2019)
Участь студентів ФЕН у міжнародному студентському конкурсі з
інвестиційного аналізу CFA Institute Research Challenge, що передбачає
дослідження вартості капіталу, написання інвестиційних звітів та напрацювання
презентаційних

навичок,

проходить

під

егідою

глобальної

асоціації

інвестиційних професіоналів CFA Institute та на національному етапі об’єднало
команди 24 університетів з 12 регіонів України (наставник команди – к.е.н.,
професор Верланов Ю.Ю., січень-квітень 2019 р.).
Участь студентів ФЕН у конкурсі Національного банку України
NBU University Challenge, основним завданням якого було підготувати та
презентувати власні рекомендації для Правління НБУ щодо монетарної політики

та облікової ставки. Команда ФЕН була однією з 42 команд 26 закладів вищої
освіти України, які аналізували економічну ситуацію в країні, поглибили
навички аналітичного мислення, економіко-математичного моделювання,
прийняття обґрунтованих рішень на макроекономічному рівні, навички
командної роботи й публічних виступів (наставник команди – к.е.н., доцент б.в.з.
Філімонова О.Б., вересень-жовтень 2019 р.).
Участь студентів ФЕН під керівництвом викладачів ФЕН:
Міжнародна студентська конференція «Smart Society» (м.Честохово,
Польща, квітень 2019 р.)
Всеукраїнських студентських конференціях («Могилянські читання 2019» та «Ольвійський форум - 2019»)
Тематичні круглих столах за підтримки Миколаївської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова (під керівництвом к.е.н.,
доцент Семенчук І.М. і к.пед.н, доц. Хмизової О.В.)
Студенти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій під керівництвом
к.геол.н., доцента б.в.з. кафедри управління земельними ресурсами Смирнової
С.М. взяли участь у відкритих слуханнях в рамках ХІІ Міських екологічних
читань «Збережемо для нащадків», що відбулися на базі Центральної
бібліотеки ім. М.Л.Кропивницького під патронатом міського голови Олександра
Сєнкевича та за активної підтримки департаменту житлово-комунального
господарства міськради (31.10-2.11.2019). Студенти брали активну участь в
обговоренні Плану зонування території (зонінг) м. Миколаєва, особливостях
архітектурно-планувальної організації нашого міста, стратегії формування
Генерального плану м. Миколаєва на перспективу з урахуванням збалансованого
розвитку природно-ландшафтного та урбанізованого каркасів.
Підготовка та подання студентами ФЕН
Громадського

бюджету

м.Миколаєва:

проектів на конкурс

«Створення

зони

комфортного

відпочинку для жителів міста та їх домашніх тварин у парку "Адміралтейський"»
та «Оновлення доріжок у парку Адміралтейському» (керівник к.е.н., доц. б.в.з.
Філімонова О.Б, березень-вересень 2019 р)

Участь студентів ФЕН в освітніх заходах регіональних днів фінансової
обізнаності Національного банку України «Економічний експрес», що
включали лекції, тренінги та інтерактивні ігри від експертів НБУ та Київської
школи економіки, в т.ч. Юлія Кузьменко і Артем Андрющенков (департамент
монетарної політики НБУ), Ганна Вахітова (КШЕ)

(20 листопада 2019 р,

м. Херсон)
Участь студентів ФЕН у Всеукраїнському конкурсі від ПАТ КБ
ПриватБанк Квест “Один день із життя ТОПового студента!”, що відбувся
на території Миколаївського РУ та супроводжувався спілкуванням з HRменеджером Світланою Бірзул і презентація «ТОПові продукти для топових
студентів ПриватБанку». Участь у конкурсі була логічним продовженням і
практичним доповненням теоретичним матеріалів, опрацьованих студентами під
час вивчення тем щодо банківських операцій та послуг в рамках дисципліни
Банківська діяльність з к.е.н., доц. б.в.з. Філімоновою О.Б. (жовтень 2019 р.)
Тренінг від представників «Укргазбанку» для студентів 3 курсу ФЕН
(12 листопада 2019 р.,організатор від ФЕН – к.е.н., доц.б.в.з. Філімонова О.Б.).
Спікерами заходу стали замісниця директора Миколаївської дирекції АБ
«Укргазбанк» з роздрібного бізнесу Олена Янчишина та керівник відділення
«Укргазбанку» в місті Миколаєві Микола Тюкаєв. Тренінг дозволив закріпити
теоретичні знання щодо банківських операцій та послуг, набутих в рамках
дисципліни Банківська діяльність, а також інтерактивно ознайомитися з
продуктами роздрібного бізнесу Укргазбанку, що найбільш зручні та вигідні для
молоді, перевагами еко-банкінгу, можливостями додаткового доходу через
банківські канали, а також захист від скімінгу (шахрайства шляхом зчитування
даних за допомогою спеціального обладнання, яке фіксує дані магнітної стрічки
банківської картки і її пін-код).
Круглий стіл зі страхування за участі директора Миколаївської обласної
дирекції ПрАт «Українська Страхова Компанія «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС
ГРУП» Василя Щедрова та Вадима Степаненка – випускника факультету, а нині
регіонального керівника ТАС-Лайф у Миколаївській області ПрА СК «ТАС», що
входить до складу групи «TAS GROUP», однієї з найбільших в Україні

фінансово-інвестиційних груп. (березень 2019 р., організатор від ФЕН – к.е.н.,
доц.б.в.з. Філімонова О.Б.)
Участь студентів ФЕН у тренінгу «Методика написання наукових
праць» від клубу молодих і креативних «Територія Науки» Миколаївської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова (24 вересня 2019 р.,
під керівництвом к.е.н., доц. Семенчук І.М.).
Круглий стіл на тему:
організований

«Молодь і наука: кроки назустріч»,

Миколаївською

обласною

універсальною

науковою

бібліотекою ім.О.Гмирьова (24 квітня 2019 р), де були представлені наукові
проекти ЗВО м. Миколаєва з пріоритетним напрямком дослідження в сфері
технічних наук, економіки, фізики, математики. Були представлені результати
проектів студентів ФЕН, спеціальність 193 Геодезія та землеустрій: Олена
Хапун

«Особливості

та Вікторія

Юзик

управління
«Проблеми

рекреаційним
використання

землекористуванням»
і

охорони

земель

сільськогосподарського призначення». Науковий керівник – к.е.н., доцент
Семенчук І.М.
Участь студентів ФЕН у заходах ТОВ СП «Нібулон» з нагоди
Міжнародного форуму TRANS EXPO Odesa-Mykolaiv 2019 та найбільшої в
Україні спеціалізованої Міжнародної виставки «Суднобудування і водний
транспорт-2019», в рамках яких познайомилися із організацією виробництва на
Суднобудівно-Судноремонтному

заводі

Нібулон,

відвідали

виставкові

павільйони та стали свідками введення в експлуатацію плавкрану довжиною 140
метрів (20 вересня 2019 р., керівники від ФЕН – к.е.н., доц б.в.з. Руденко Н.О.,
к.е.н., доц. Нетудихата К.Л.)
Бізнес-тренінг для студентів про франчайзинг, маркетинг та бізнес
планування «ПІДПРИЄМЕЦЬ: ЯК ВТІЛЮВАТИ МРІЮ, ЗАРОБЛЯЮЧИ
НА УЛЮБЛЕНІЙ СПРАВІ, І ЗАЛИШАТИСЯ СОБОЮ» (11 квітня 2019 р.)
Спікером була Оксана Шевчук – співвласник 2-х бізнесів, партнер Like-Центру
в 2 містах України, провела 8 бізнес-конференцій, має 10 років досвіду
управління у фінансовій сфері, офіційний представник НЕКО-Франчі в Україні
(упаковка франшизи під ключ).

Мотиваційний тренінг «Соціальне підприємництво» для студентів
ФЕН відбувся 13 листопада 2019 р. за ініціативи к.і.н., доц б.в.з. кафедри
економіки та підприємництва Погромського В.О., а також за підтримки ГО
«Молодь України» і громадського активіста Євгена Королькова. Запрошеним
спікером заходу став соціальний підприємець і тренер, голова правління ГО
“Бізнес – асоціація “МИ – ХЕРСОНЦІ” Віталій Бєлобров. Такий мотиваційний
тренінг – перша сходинка, на якій студенти зможуть розробити економічну
модель. Наступним етапом стане розробка студентами своєї моделі бізнес-плану
та пошук фінансування на реалізацію проєкту у бізнесовій площині.
Тренінг «Продуктивність та ефективність праці», модератором якого
виступила к.е.н., доц. Черненок К.П. (25 жовтня 2019 р). Під час проведення
тренінгу студенти 2 курсу факультету економічних наук були поділені на групи,
кожна з яких досягала результату різними шляхами, використовуючи абсолютно
несхожі підходи до виконання завдання. Тренінг засвідчив, що студенти
розуміють, як ефективно працювати у команді та досягати кращого результату з
урахуванням можливостей кожного.
Квест «Keep Calm and Pay Taxes» для студентів 2 курсу провела викладач
кафедри фінансів і кредиту Лушко С.М. спільно з магістрами спеціальності
072 Фінанси, банківська справа та страхування. Під час виконання завдань
квесту студенти працювали з Податковим кодексом і податковими деклараціями,
розв’язували задачі та кейси. Це дозволило у креативній та інтерактивній формі
закріпити знання, отримані під час занять з дисципліни Фінанси за темою
Податки і податкова система, а також підвищити рівень фінансової культури та
податкової дисципліни молоді.
Участь студентів ФЕН у спільному проекті з Миколаївським обласним
краєзнавчим музеєм «Гроші рідного краю» до Всесвітнього тижня грошей
(25-29 березня 2019 р). Відвідування тематичної експозиції музею, де студенти
мали змогу ознайомитися з унікальними експонатами, монетами і банкнотами
або ж їхніми замінниками, що були в обігу на території Миколаївщини від
прадавніх часів та прослухати спеціалізовані лекції про історичний розвиток

економіки та торгівлі, фінансів і грошового обігу Миколаївщини (організатор від
ФЕН – к.і.н., доц. б.в.з. Погромський В.О.).
Круглий стіл на тему «Гібридні загрози напередодні виборів:
фінансово-економічні, медійні та громадські аспекти» (7 березня 2019 р,
організатор к.і.н., доц. б.в.з. Погромський В.О.). Викладачі факультету разом із
громадськими активістами Миколаївщини обговорили економічні передумови
гібридної війни, вплив факторів розподілу ринків збуту, енергетичних і
сировинних ресурсів, можливі джерела фінансування та загрози з боку
присутності російського капіталу та філій російських банків. Не оминули й
питання висвітлення подій у медіа-просторі та маніпулювання свідомістю
населення через ЗМІ, роль української мови в укріпленні проукраїнських
настроїв, загрози конфліктів на етнічних і релігійних підставах. Модератором
виступив Олександр Ухмановський, який спільно з Комітетом Виборців України
сприяв проведенню круглого столу та участі запрошених спікерів. Одним з них
став доцент Київського національного університету ім. Т. Шевченка Євген
Магда, автор наукових статей і книг, присвячених гібридній війні.
Участь студентів ФЕН (Авраменко Ю., Басиста Ю.) у Lactalis Hackathon
UA 2019 від компанії-представника молочної галузі Лакталіс-Україна, який
проходив у Києві, 6 квітння 2019 р. Учасники Хакатону мали змогу
познайомитися з ТОП-менеджером компанї Lactalis в Україні, а під час заходу
шукали універсальні та нетрадиційні рішення для роботи ключових підрозділів
компанії.
Столяр Я.В., 313 група - перемога у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт «Економіка та управління національним
господарством», що відбувся в Одеському національному університеті імені І. І.
Мечникова (диплом ІІ ступеня)
робота на тему: " СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ:
ВПЛИВ ОСВІТИ І ЇЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (науковий керівник:
к.е.н. Філімонова О.Б.)

ЧНУ ім.Петра Могили виступив як базовий заклад проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт памʼяті професора
Віталія Кейса за підтримки Інституту модернізації змісту освіти Міністерства
освіти і науки України (жовтень 2018-квітень 2019 р.). (Шестопалова Т.П. організатор і голова журі).
Дробот А.Г. отримано диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських

наукових

робіт

зі

спеціальності

«Економіка

сільського

господарства та АПК».
Жвава О. А. Участь у роботі Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика в якості уповноваженого представника Інституту української
мови НАН України (16.02.2019).
Островська Л. С. Підготовлено до участі у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт студентку 546 гр. Кисленко Ю. «Структурносемантична

специфіка

фразеологічних

одиниць

біблійного

походження

української, болгарської та англійської мов».
Островська Л. С. Підготовлено до участі в ІІ етапі ХХ Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика студентку Юскевич А., гр. 346.
Руссова В. М.: 25-25.09.19. Співорганізатор Всеукраїнського літературномистецтвознавчого фестивалю як викладач МАН, присвяченому 200-річчю від
дня народження П. Куліша (Київ).
Колот О.Д. Керівництво науковою студентською роботою з болгарської
мови (підготувала студентів до участі в обласній олімпіаді з болгарської мови
12.02.2019р.).
Мукатаєва Я.В. - Відправлено роботи студентів 545 групи Кузьменко
Ганни і Ігнатьєвої Софії на конкурс робіт в Асоціацію Українських германістів у
М. Львів.
Абабілова Н.М. Підготовлено студентів Грекову А. та Олехнович В. до
участі у ХІ міжвузівському конкурсі Молодих перекладачів (НАУ, м.Київ). За
результатами конкурсу Грекова А. отримала Диплом ІІ ступеня та Олехнович В.
– Диплом ІІІ ступеня.

Кравцова О.А. Підготовлено студентку 3 курсу, 344/1 Зацепіну А. до
участі у Першому конкурсі перекладачів серед студентів «Львів Європейський»
(16.12.2019 р.).
Кравцова О.А. Підготовлено студентів Алієву Ф., Бугайову М., Зацепіну
А., Калабурзу М., Манзюка А., Пислару К., Максименко Д., Скалько Г., Попову
К. для розміщення перекладів контенту на платформі TED (переклад до
субтитрування на платформі).
Стодолінська Ю.В. Підготовлено роботу для подання на конкурс
студентських наукових робіт («Лінгвістичні особливості репрезентації гендеру у
романі Л. М. Елкотт “Little Women”», Хачатрян М. В. – І місце у першому етапі,
галузь «Гендерні дослідження»).
Старшова О.О. Підготовка студентів до участі в конкурсі студентський
наукових робіт, переможці І етапу: Астахова М., Васильянц О., переможець ІІ
етапу у Київському національному лінгвістичному університеті: Васильянц
Олександра. Підготовка до участі в олімпіаді з англійської мови для студентів
спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно). Маргарита
Астахова посіла ІІ місце в І етапі олімпіади, студентка взяла участь у ІІ етапі,
який проходив в Національному університеті «Острозька академія».
Запорожець

Г.В.,

Старшова

О.О.

За

матеріалами

конференції

Студентські Могиляські читання видано черговий випуск Студентських
наукових студій вип. 34 (78), 2019. Організатори: Старшова О.О., Запорожець
Г.В. Редагування : Запорожець Г.В. Усі статті публікуються англійською мовою.
На початку 2020 року було проведено I тур Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії» у межах університету. Призові місця посіли студенти 491
групи – Акопов А., Килимник Л. та студентка 392 групи – Шевчук А. Другий тур
олімпіади було скасовано МОН через запровадження карантину так як він мав
відбутися у квітні у м. Чернівці.
Студенти 391 групи – Каленюк О., Піскун Ю., Білявська О., Гринюк А.,
Шуркова О. з жовтня 2019 р по березень 2020 р. брали участь у студентському
семестровому міжнародному обміні в Поморській Академії в Слупську, Польща.

Студентка 391 групи Турчинська Ганна протягом 1-10 грудня 2019 р. взяла
участь у проекті Erasmus+ “United in Diversity” (м. Мурська-Собота, Словенія).
Участь

студентів

491

групи

Килимник Л.

та

Мінакова А.

у

Транскордонному українсько-білоруському молодіжному форумі: "Європейські
цінності

та

культурна

дипломатія"

(5-8 листопада

2019р.,

м.

Київ)

https://www.gdip.com.ua/pages/view/u_kiv_vdbulisya_ukranskoblorusk_zustrch_maybutnh_diplomatv?fbclid=IwAR2gfWet4bAxcz8j8j-r4gmJftnza9XoOxA72tY-GX8mgwT90pKey4XZak
Участь студента 431 групи І.Васильєва у Осінній Академії НАТО «НАТО
70: Колективна оборона в гібридному середовищі безпеки» на запрошення
громадської організації «Центр міжнародної безпеки» (17-18.10.19).
Участь студентів-соціологів у семінарі-тренінгу «Дослідження для
громадських організацій: що можна зробити своїми силами», організованого
Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках програми
сприяння громадської активності «Долучайся!» USAID/ENGAGE.
Квасов Олександр (491 група) брав участь у Міжнародній студентській
конференції (березень 2020р., Іран).
Пройшли стажування у Китаї з метою вивчення китайської мови студенти
491 групи Акопов Артур, Стасів Владислав https://chmnu.edu.ua/petro-mohyla-tvzakordon-3/ (інтерв’ю Акопова Артура)
Конкурсні студентські роботи за керівництва к.і.н., старшого викладача
кафедри історії Шевченко Н. В.:
Андрісонова Вікторія. «Кемалістська революція. Боротьба турецького народу
та концептуальні нариси нової світської держави»

(І тур Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Історія і археологія»).
Хижняк Аліна. «Українська імміграція Канади в суспільно-політичних
процесах новітньої історії» (І тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт у галузі «Історія і археологія»).

Галкін Роман. «Фактори впливу та особливості формування військового
мистецтва скіфів» (І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
у галузі «Історія і археологія»).
Підготовка до VІІІ Всеукраїнському студентському турнірі з історії:
Історичний турнір відбувся 05-07 листопада 2019 року у Київському
університеті імені Б. Грінченка (м. Київ). Команда ЧНУ ім. Петра Могили
«Вітольд – Гаммані» у складі: Захарченко Максим – (234 група), Галкін Роман
(234 група), Лисинчук Дар’я (534 група). Студенти відвідвли турнір разом з к.і.н.,
старшим

викладачам

кафедри

історії

Шевченко Н. В.

https://www.facebook.com/chmnupres/photos/pcb.2427616447492451/24276147341
59289/?type=3&theater
Підготовлено тези до Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Наука та освіта в дослідженнях молодих вчених» (14.05.2020 – Харків):
Захарченко М. (234 група) – «Рим чи Візантія. Проблеми співвідношення».
Горохов В. (234 група) – «Історичні умови виникнення, розвитку і особливості
Конкурсні студентські роботи за керівництва к.і.н., доцента кафедри історії
Гайдай О. М.:
Постриган Т. Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на
тему Революції Гідності.Наукова робота на тему: «ПРОТЕСТНІ РУХИ НА
УКРАЇНСЬКИХ

ЗЕМЛЯХ

У

XX

–XXI

СТОЛІТТЯХ:ПОРІВНЯЛЬНИЙ

АНАЛІЗ»(ІІ тур).
Маркова Ю. «ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ ЧАСІВ НАЦІОНАЛЬНОДЕМОКРАТИЧНОЇ

РЕВОЛЮЦІЇ»

(І

тур

Всеукраїнського

конкурсу

студентських наукових робіт у галузі «Історія і археологія»).
Постриган Т. «Революційні процеси на українських землях у ХХ – ХХІ
століттях:Порівняльний аналіз» (І тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт у галузі «Історія і археологія»).
Курбанова Л. «Повсякденне життя жінки кінця ХІХ - початку ХХ століття
(на матеріалах Миколаївщини)» (І тур Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт у галузі «Історія і археологія»).

Керівництво переможцями І туру та учасниками ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських

наукових

робіт

з природничих,

технічних

та

гуманітарних наук у 2019-2020 навчальному році» за напрямом «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»:
керівник к.політ.н., доцент кафедри МВЗП Габро І. В. - учасник Минаков
Артур 491 група, тема "Соціальний конфлікт в Німеччині"
керівник к.політ.н., старший викладач кафедри МВЗП Тихоненко І. В. –
учасник Тамарянська Софія 491 група, тема «Врегулювання конфліктів та
подолання глобальних проблем сучасності у зовнішній політиці Святого
престолу».
керівник к.політ.н., старший викладач кафедри МВЗП Звездова О. О. –
учасник Килимник Людмила 491 група, тема «Територіальні конфлікти у
зовнішній політиці Китаю».
Порхун М.І., Молозовенко А.В. «Щодо визначень сутності понять
«управління змінами»» матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
“Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія і
п
р

Валентова Ю.В. Теоретичні аспекти взаємозв‘язку державного боргу та

еа
к

Доманська Д.Г., Мисик І.В. «До питання визначень інновація та

от
інвестиційна
діяльність» (подано до друку матеріали для участі у Міжнародній
и
н
науково-практичній
конференції “Економіка, фінанси, облік та право в умовах
ок
глобалізації”,
яка відбудеться 28 травня 2020 року. м. Полтава).
а
м

За керівництва к.і.н., доцента кафедри МВЗП Хмель А. О. у 2020 році була

і”
підготовлена
студентська робота на конкурс Білоусов Микита (магістрант 5 курсу
,
ч
спеціальності
291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
н
студії”)
для участі у ІІ турі «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
о1
робіт
з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2019-2020 навчальному
г2
році»
за напрямом «Актуальні питання співробітництва з Європейським
о
Союзом»
на тему “Основні принципи інформаційної безпеки в ЄС”. Зайнято 45
л
місце:
http://www.dnu.dp.ua/view/pitannya_es
зю
рт

За керівництва доцента кафедри політичних наук В.Є. Курилло було
подано роботу на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт –
учасник Дмитро Клименко посів ІІ місце, виборовши його своєю роботу, в якій
були дослідженні питання впливу інтернет-медіа на громадську думку в сучасній
Україні.
Оганесян Жанна, студентка 2 курсу спеціальності «Політологія»
Факультету політичних наук, отримала стипендію Всеукраїнської громадської
організації «Спілка вірмен України» за відмінні успіхи в навчанні, наукову
діяльність та активну громадську позицію.

4.

Робота студентських наукових гуртків

На постійній основі діють:
студентський науковий гурток «Математичне моделювання» для студентів
факультету комп’ютерних наук (керівник – проф. Хомченко А. Н.);
студентський науковий гурток «Задачі підвищеної складності: олімпіадні
математичні задачі» (керівник – доцент Воробйова А. І.).
студентський науковий гурток «Інтелектуальні технології в системах
управління та прийняття рішень» (керівник – доцент Сіденко Є. В.).
студентський науковий гурток Computer Engineers при кафедрі КІ,
керівник – Бурлаченко І.С.
студентський науковий історичний гурток «Кліо»
економічний клуб (керівник – доцент Палехова В.А.), де активістами
факультету розглядаються та обговорюються гострі економічні проблеми
України та світу.
студентські наукові гуртки ФЕН:
«Менеджмент

як

ефективний

інструмент

розвитку

сучасного

підприємства» (керівник – к.е.н., доцент б.в.з. Саваріна І.П.),
«Школа молодого науковця» (керівник – к.е.н., доцент Семенчук І.М.),
«English Speaking Club» (керівник – к.пед.н, доц. Хмизова О.В.),
«Business English Club» (керівник – ст.викладач, волонтер корпусу Миру
Sanford Pol DeWitt).

Діяльність історичного гуртка «Кліо». Засідання відбуваються на
постійній основі. Учасники гуртка – Захарченко М., Коротнян Д., Маркова Ю.,
Постриган Т. О. Тріфонова Н., Курбанова Л. Під час засідань відбувалося
обговорення наково-дослідних тем за якими студенти подавали роботи на
конкурси про які зазначено у Розділі публікації, а

також проводили

реконструкції подій історії України та світу
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1250591285134320&set=pcb.1250
595725133876&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1250591388467643&set=pcb.1250
595725133876&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1250591578467624&set=pcb.1250
595725133876&type=3&theater
засідання проходили у форматі відвідування музеїв, відкритих лекції із
подальшим обговоренням:
брали участь у екскурсіях до Миколаївського обласного краєзнавчого
музею, зокрема, 26 лютого студенти 2 курсу спеціальності «Історія та
археологія» відвідали виставку «Зброярня краєзнавчогомузею: зразки озброєння
ХVI – XX ст.».
https://www.facebook.com/History.chmnu/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/History.chmnu/photos/pcb.657358421704245/657356751
704412/?type=3&theater
ВІДКРИТА

ЛЕКЦІЯ

«САКРАЛЬНИЙ

МИКОЛАЇВ»

ПРОФЕСОРА,

ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК ЮРІЯ КОТЛЯРА В РАМКАХ ПРОЄКТУ
«LECTORIUM»
https://www.facebook.com/chmnupres/photos/pcb.2498907327030029/24989058036
96848/?type=3&theater
Відвідування

Миколаївського

обласного

архіву

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1000099036998553&set=pcb.100010228
0331562&type=3&theater

Музею

суднобудування

і

флоту

у

лютому

2020

р.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751228031580739&set=pcb.275123278
8246930&type=3&theater
Засідання

у

формі

ігор

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=744000169436734&set=pcb.7440001927
70065&type=3&theater
Під час карантину було переглянуто он-лайн екскурсію до НІКЗ
«Качанівка»
https://www.youtube.com/watch?v=87YAWv1QwoI&t=46s&fbclid=IwAR12gIoB7iPtxDpopD7ztHRdz95sJF761mEdabJvkLINERF7ypk5wU2PiY
Діяльність студентського науково-практичного гуртка «Молодіжна
платформа «Be Profi»
І. Проведення засідань гуртка:
1. Організаційне засідання СНПГ. Затвердження плану роботи гуртка,
вибори старости (Камелія Елькатеб, студентка групи 363). Дата: 09.10.2019.
2. Тема: «Основні види наукових робіт. Участь студента в науковій
конференції. Підготовка до виступу». Дата: 06.11.2019
3. Тема: «Написання та оформлення наукової статті з соціології (доповіді;
виконання практичних завдань)». Заплановано на 20.03.2019. Проведено:
25.11.2019.
Загалом було проведено 3 засідання з 5 запланованих. Два засідання гуртка
не було проведено внаслідок запровадження карантину.
ІІ. Участь студентів-членів гуртка з викладачами кафедри у наукових
конференціях. Публікації зазначено у Розділі 1
1.

Участь

у

Всеукраїнській

науково-методичній

конференції

«Могилянські читання-2019: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні:
глобальний, національний та регіональний» (м. Миколаїв; 11-16 листопада 2019
року). Взяли участь 7 студентів: Андрєєва Д. Л., Афтенюк І. С., Бойцан О.,
Герасимова А. Є., Іщенко І. С., Осипова Є. М., Пільгуй А. О.

2.

Участь у ХIІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Ольвійський форум-2020: стратегії країн Причорноморського регіону
в геополітичному просторі» (4-7 червня 2020 р.; м. Миколаїв). Взяла участь
студентка Іщенко І. С.
3.
проблеми

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
розвитку

природничих

та

гуманітарних

наук»

(м.

Луцьк,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 5 грудня
2019 р.). Взяла участь студентка Елькатеб К.
4.

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів

та молодих вчених «Південноукраїнські наукові студії» (Одеса, 11 грудня 2019
р. / ПНПУ ім. К. Д. Ушинського). Взяла участь студентка Пільгуй А. О.
5.

Участь у ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Традиції та новації

у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених» (Київ,
ДВНЗ «Київський нац. економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 26
лютого 2020 р.). Взяла участь студентка Елькатеб К.
Ш. Висвітлення діяльності гуртка у соціальних мережах та ЗМІ:
1. Публікації про діяльність гуртка на сторінці кафедри соціології ЧНУ
імені

Петра

Могили

у

соцмережі

«Facebook».

https://www.facebook.com/groups/sociologychmnu/
https://www.facebook.com/mksocresearch/photos/a.401680166927994/976936
459402359/?type=3&theater
2. Публікації про діяльність гуртка на сторінці Миколаївського центру
соціологічних досліджень ЧНУ імені Петра Могили у соцмережі «Facebook».
https://www.facebook.com/mksocresearch/
Члени гуртка брали активну участь у підготовці та проведенні Днів
відкритих дверей ЧНУ імені Петра Могили 28 вересня 2019 року та 1 лютого
2020 року.
Члени гуртка брали участь у підготовці та проведенні Дня соціолога на
кафедрі соціології ЧНУ імені Петра Могили (листопад 2019 р.).

Діяльність студентського наукового гуртка факультету економічних
наук кафедра менеджменту: «Менеджмент як ефективний інструмент
розвитку сучасного підприємства»
У роботі гуртка на постійній основі беруть участь 20 студентів факультету
економічних наук, спеціальності 073 «Менеджмент» та усі бажаючі.
Під час засідань заслуховувались попередні доповіді здобувачів вищої
освіти для участі у всеукраїнських,

міжнародних науково-практичних

конференціях а саме:
- 26 вересня 2019 (https://chmnu.edu.ua/vidbulos-zasidannya-studentskogonaukovogo-gurtka-menedzhment-yak-efektivnij-instrument-rozvitku-suchasnogopidpriyemstva/)
На факультеті економічних наук, відбулося перше (організаційне)
засідання студентського наукового гуртка кафедри менеджменту «Менеджмент
як ефективний інструмент розвитку сучасного підприємства». В роботі
засідання взяли участь учасники наукового гуртка, а також викладачі кафедри
менеджменту.
На засіданні презентували інформацію щодо роботи гуртка на 2019-2020
навчальний рік. В процесі засідання також відбулося обговорення плану роботи
на І семестр.
31 жовтня 2019 року (https://chmnu.edu.ua/vidbulosya-chergove-zasidannyastudentskogo-naukovogo-gurtka-kafedri-enedzhmentu-chnu-im-petra-mogili/)
Представлення доповідей здобувачами вищої освіти на актуальні теми, а
саме: «Ефективність маркетингової діяльності підприємств» - Крапивка Анна,
«Крос-культурні особливості управління персоналом в міжнародних компаніях»
- Іонова Юлія, «Управління ризиками в інвестиційних проектах» - Моржина
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