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КЕРІВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

ЩЕРБАН Тетяна  

Дмитрівна 

доктор психологічних наук, професор, 

ректор МДУ – голова оргкомітету 

ГОБЛИК Володимир 

Васильович 

доктор економічних наук, доцент, 

перший проректор МДУ – заступник 

голови оргкомітету 

 

СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ 

 

МОРГУН Алла 

Володимирівна 
кандидат філологічних наук, доцент 

ГРЯНИЛО Анжеліка 

Василівна 

заступник голови НТ МДУ «Наука 

майбутнього» 

 
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

 

ПАПП Василь  

Васильович 

в.о. проректора з науково-педагогічної 

роботи Мукачівського державного 

університету, д.е.н., професор 

ПІГОШ Василь 

Августинович 

в.о. проректора з науково-педагогічної 

роботи та економічних питань – головний 

бухгалтер, к.е.н., доцент 

СТЕГНЕЙ Маріанна  

Іванівна 

декан факультету економіки, управління 

та інженерії, д.е.н., доцент 

ЛУЖАНСЬКА Тетяна 

Юріївна 

декан факультету туризму та готельно-

ресторанного бізнесу, к. геогр. н., доцент 

МОРГУН Алла 

Володимирівна 

декан гуманітарного факультету, к.філол., 

н., доцент 

ФІЗЕШІ Октавія  

Йосипівна 

декан педагогічного факультету, к.пед.н., 

доцент 

ДОБОШ Олена  

Михайлівна 

в.о. декана педагогічного факультету, 

к.пед.н., доцент 

КОБАЛЬ Василь  

Іванович 

завідувач кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти, к.пед.н, доцент 

АЛМАШІЙ Іван  

Іванович 

голова НТ МДУ «Наука майбутнього»  

МАКСЮТОВА Олена 

Володимирівна 

начальник НВВНТ 

БІЛАК Георгій  

Георгійович 

голова ППО МДУ, к.е.н., доцент 
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М і с ц е  п р о в е д е н н я  к о н ф е р е н ц і ї  

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, КОРПУС №1 

м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
19 травня, четвер  

9
00

 – 11
00

 реєстрація учасників конференції (корпус №1, 1 

поверх, конференц-зал) 

11
00

 – 12
30

 пленарне засідання (корпус №1, 2 поверх, 

конференц-зал) 

12
30

 святковий концерт (корпус № 1, 2 поверх - 

конференц-зал) 

13
00

 – 14
00

 обідня перерва  

14
00

 – 16
30

 засідання секцій (корпус № 1, 2 поверх - 

конференц-зал, ауд. 207; 4 поверх - ауд. 415,  

1 поверх – 101 ауд., корпус № 3, 3 поверх - ауд. 34) 

16
45

 – 17
00

 завершальне пленарне засідання, прийняття 

резолюції конференції (корпус №1, 2 поверх - 

конференц-зал) 

20 травня, п’ятниця   

11
00

 – 17
00

 екскурсійна програма 

17
00

 від’їзд учасників конференції 

 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Доповіді на пленарному засіданні – 15 хв. 

Доповіді на секційному засіданні – до 10 хв. 

Повідомлення на секційному засіданні – до 5 хв. 

Обговорення доповідей – до 3 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ   ЗАСІДАННЯ 
 

Координатор роботи пленарного засідання: 
 

ГОБЛИК Володимир  

Васильович 

д.е.н., доцент, перший проректор МДУ 

 

Вітальне слово: 

 

ЩЕРБАН Тетяна  

Дмитрівна 

д.психол. н., професор, ректор Мукачівського 

державного університету 

БАЛОГА Андрій 

Вікторович 

міський голова м. Мукачева 

 
Вітальне слово керівників місцевих органів державної виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування. 

 

ДОПОВІДІ: 
 

1. Гоблик Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, 

перший проректор, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Наукові здобутки Мукачівського державного університету в світлі 

реформування системи вищої освіти. 

 

2. Пітюлич Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри маркетингу, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Регіональна політика активізації соціально-трудового потенціалу. 
 

3. Попович Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри  педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Академічна мобільність як чинник вдосконалення національної системи 

вищої освіти. 
 

4. Папп Василь Васильович, доктор економічних наук, професор, в.о. 

проректора з науково-педагогічної роботи, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Роль туризму та готельно-ресторанного бізнесу в економіці 

Закарпатської області. 
 

5. Корнієнко Інокентій Олексійович, кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Проблематизація системи формування нових знань у вищій школі 

 

 

http://msu.edu.ua/kafedra-pedahohiky-muzychnoji-osvity-i-vykonavskoho-mystetstva/
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СЕКЦІЯ 1 

ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

(корпус №1, 2 поверх, конференц-зал) 

 

Голова секції:  

ТЕЛИЧКО Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов 

Секретар секції:  

ІВАНОВА Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти  

 
ДОПОВІДІ: 

 
1. Акуленко Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор,  

професор кафедри алгебри і математичного аналізу; Красношлик 

Наталія Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри прикладної математики; Лещенко Юрій Юрійович, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри алгебри і 

математичного аналізу, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького, м. Черкаси. 

Напрями модернізації змісту шкільної математичної освіти (основна 

школа, поглиблений рівень вивчення математики). 

 

2. Алмаші Світлана Іванівна, старший викладач кафедри психології, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

До проблеми дослідження рефлексивної складової готовності майбутніх 

вчителів до професійної інноваційної педагогічної діяльності 

 

3. Андришин С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Дослідження вимог до конституентів терміносистеми освіти української 

та англійської мов. 

 

4. Барна Христина Василівна, канд. пед. наук, доцент  кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Використання теорії розв’язання винахідницьких  завдань у діяльності 

дошкільного навчального закладу. 

 

5. Барчій Магдалина Степанівна, старший викладач кафедри психології, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Психологічні аспекти формування комунікативної компетентності 

вчителя. 
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6. Березовська Лариса Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Окремі питання вивчення кар’єри особистості. 

 

7. Богдан К.М., магістр спеціальності «Дошкільна освіта»; Черепаня 

Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Самоосвіта – одна з головних умов педагогічної майстерності вихователя. 

 

8. Боднар Олеся Михайлівна, магістр спеціальності «Музичне мистецтво», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Вокально-педагогічна компетентність майбутнього вчителя: 

філософсько-педагогічний аспект. 

 

9.  Боднарюк В.В., студент спеціальності «Філологія (англійська)»; 

Теличко Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології та методики викладання 

іноземних мов, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Проектна технологія як засіб реалізації компетентнісно орієнтованого 

підходу у навчанні англійської мови. 

 

10. Бочко Сільвія Михайлівна, завідувач ДНЗ с. Росош Свалявського 

району, магістрант Житомирського державного університету, 

м. Житомир. 

Значення управлінської компетентності у формуванні майстерності 

керівника ДНЗ. 

 

11. Бровченко Наталія Василівна, магістр спеціальності «Початкова 

освіта»; Фенцик Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Патріотичне виховання молодших школярів на уроках літературного 

читання. 

 

12. Брецко Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Психічна втома як чинник емоційного вигорання вчителя. 

 

13. Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Педагогічна творчість як невід’ємна складова професійної культури 

вчителя початкових класів. 
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14. Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики початкової освіти;  Гучканюк А.М., студент 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Проблема професійного самовизначення особистості: теоретичний аналіз 

дослідження. 

 

15. Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики початкової освіти;  Шпак М.С., студент 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Теоретичний аналіз проблеми професійної ідентичності особистості 

майбутнього вчителя початкових класів 

 

16. Варениченко Анастасія Борисівна, викладач-стажист кафедри 

початкової освіти, аспірант; Сидорчук Аліна Едуардівна, студентка 

2 курсу Мелітопольського державного педагогічного університету 

ім. Богдана Хмельницького, м. Мелітополь. 

Формування екологічних цінностей майбутнього вчителя початкової 

школи. 
 

17.  Василинка Марія Іванівна, старший викладач кафедри теорії та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Педагогічна спадщина Г. Ващенка в контексті сьогодення. 

 

18. Волошин Надія Петрівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

початкової освіти; Гричка М., студент спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Система навчання молодших школярів позакласному читанню. 
 

19. Воронова Ольга Юріївна, старший викладач кафедри психології, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Концептуальні підходи до вивчення поняття рефлексії. 

 

20. Гавришко Сергій Гаврилович, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ з фізичного виховання. 
 

21. Гавришко Сергій Гаврилович, кандидат наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання; Бурч І.Д., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Динаміка показників загальної фізичної підготовленості студентів ВНЗ. 
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22. Габовда Анжеліка Міланівна, старший викладач кафедри англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Толерантність комунікативної взаємодії у вищій школі: педагогічний 

аспект. 
 

23. Гарапко Віталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Spread it as strategic direction introduction of it in British higher education 

(1990-1999 ). 
 

24. Гаснюк Вероніка Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Взаємодія мистецьких традицій як засіб формування полікультурної 

компетентності школярів. 
 

25.  Гоблик Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, 

перший проректор; Алмашій Іван Іванович, асистент кафедри 

психології, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Формування екологічної культури студентів ВНЗ. 
 

26. Горват Мар’яна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Інтерактивне навчання як педагогічна технологія. 
 

27. Горват Мар’яна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики початкової освіти; Гуйван Н.І., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів за допомогою 

використання дидактичних ігор. 

 

28. Горват Мар’яна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики початкової освіти; Кирчей Я.О., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Шляхи удосконалення уроку в сучасній початковій школі. 

 

29. Гусар О., студентка 5-го курсу, Чернівецький національний університет 

імені Ю.Федьковича, м. Чернівці. 

Фактори мотивації у підготовці майбутнього вчителя  англійської мови у 

вищій школі. 
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30. Dankanych Olexandra, 4th-year student of "Philology * (English)", 

Mukachevo State University. 

Concept term and its research in modern linguistics. 
 

31. Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Історичні особливості підготовки фахівців дошкільної освіти у 

професійних педагогічних закладах Закарпаття. 

 

32. Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; Вовк Яна, магістр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Педагогічний аспект формування взаємодопомоги у старших дошкільників 

у процесі спільної праці. 
 

33. Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; Дума Вікторія, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Виховання толерантної поведінки у дітей дошкільного віку. 
 

34. Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; Драгун Галина, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Основні підходи до визначення типів та функцій іміджу педагога- 

професіонала. 

 

35. Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; Титичко Віта, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Проблема розвитку обдарованості в психолого-педагогічній літературі. 
 

36. Дядченко Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до 

міжкультурної взаємодії. 
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37. Дячук Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки музичної освіти та виконавського мистецтва, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Темперамент як психологічний чинник музичного виконавства. 

 

38.  Завидовська Діана Степанівна, студент 1 курсу гуманітарного 

факультету; Полянка Антон Васильович, старший викладач кафедри 

природничих дисциплін та інформаційних технологій, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Інтерактивні методи вивчення англійської мови. 

 

39.  Іванова Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Психологічна готовність керівників закладу дошкільної освіти до 

прийняття управлінських рішень. 
 

40.  Кампов Світлана Петрівна, асистент кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Умови формування самостійної науково-дослідницької діяльності 

майбутніх педагогів. 
 

41. Кас'яненко Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Організація роботи групи ДНЗ, в якій є діти з особливими потребами. 
 

42. Керечанин Світлана Іванівна, магістр спеціальності «Початкова 

освіта»; Фенцик Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів. 

 

43. Коваленко Оксана Анатоліївна, викладач, аспірант, кафедра 

математики та методики навчання математики, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси. 

Математична підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах 

євроінтеграції. 

 

44. Кобаль Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; Білецька Яна, 

магістр спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Софія Русова про наступність у навчанні. 
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45. Кобаль Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; Брошняк 

Марина, магістр спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Дослідження відмінності у засвоєнні гендерних ролей хлопчиками та 

дівчатками молодшого шкільного віку у контексті впливу сім’ї і школи. 

 

46. Кобаль Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти; Ісак Аліна, магістр 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Дослідження вікової динаміки сформованості в молодших школярів 

базових компонентів здорового способу життя. 
 

47. Корнієнко Інокентій Олексійович, кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Оціночно-динамічні елементи наративу життєвого простору підлітків 

та юнаків. 
 

48. Корнієнко Інокентій Олексійович, кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри психології, Ганькулич М.М., студент 

гуманітарного факультету, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Особливості формування образу партнера в шлюбі як фактору 

задоволення сімейними стосунками. 

 

49. Костю Світлана Йосипівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Особливості психолого-педагогічного спілкування в системі «вчитель – 

учень». 

 

50. Кравченко Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Лінгво-психологічні аспекти вивчення лексики на уроках іноземної мови. 

 

51. Кузьма-Качур Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

формування природознавчої компетентності. 
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52. Кузьма-Качур Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти; Курта С.В., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Краєзнавчий компонент у змісті програми «Природознавство». 

 

53. Кузьма-Качур Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти; Мигович Е.В., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Особливості та змістові характеристики феномена  толерантність. 

 

54. Кузьма-Качур Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти; Савко Я.М., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Генеза ідеї інтерактивного навчання в педагогічній науці. 

 

55. Курило Олександра Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри філологічних дисциплін, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Особливості усталених виразів та їх стилістичні функції в повісті 

І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 

 

56. Кушнір Іван Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор 

Гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Особливості формування готовності майбутніх керівників навчальних 

закладів до маркетингової діяльності. 

 

57. Лавренова Марія Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики початкової освіти; Пекар А.С., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Гра-драматизація як засіб навчання дітей виразно читати. 

 

58. Лалак Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

До проблеми формування свідомої дисципліни у молодших школярів. 
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59. Лалак Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти; Гонак Н.В., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Виховний вплив сім'ї на формування особистості молодшого школяра. 

 

60. Лалак Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти; Кость Ю.Ю., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Організація самостійної роботи учнів початкової школи у контексті 

сьогодення. 

 

61. Лалак Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики початкової освіти; Теличка А., 

студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Шляхи вдосконалення форм і методів контролю знань молодших школярів. 

 

62. Ланьо Галина Вікторівна, начальник навчально-методичного відділу, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Основні напрями, способи та проблеми впровадження інформаційних 

технологій у вищих навчальних закладах. 

 

63. Ліба Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри теорії та методики 

початкової освіти; Біла М.М., студент спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Методика створення і застосування проблемних ситуацій на уроках 

математики. 

 

64. Логойда Іванна Володимирівна, старший викладач кафедри англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Євроінтеграція та освітні процеси. 

 

65. Майборода Ірина Омелянівна, старший викладач кафедри теорії та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Сучасні підходи підготовки студентів педагогічних факультетів до 

викладання образотворчого мистецтва у початкових класах. 
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66. Майборода Ірина Омелянівна, старший викладач кафедри теорії та 

методики початкової освіти; Синетар І.В., студент спеціальності 

«Початкова освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Художньо-естетичне виховання молодших школярів засобами 

українського народного декоративно-прикладного мистецтва. 

 

67. Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Соціально-психологічний портрет сім’ї в форматі сімейної 

психодіагностики. 

 

68. Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, Мешко М.М., студент гуманітарного факультету, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Теоретичні концепції  процесу соціальної адаптації. 

 

69. Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, Шопа Г.М., студент гуманітарного факультету, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Чинники подружнього благополуччя молодої сім’ї. 

 

70. Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології, Фельцан Ірина Михайлівна, старший викладач 

кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Мотивація як запорука формування професійних навичок у процесі 

навчання у вищій школі. 

 

71. Мороз Федір Васильович, старший викладач кафедри фізичного 

виховання, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Виховання і розвиток у студентів інтересу до навчання.  

 

72. Мельничук Лілія Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки, Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне. 

Критерії та показники готовності майбутніх учителів до морального 

виховання молодших школярів. 

 

73. Микуліна Антоніна Костянтинівна, старший викладач кафедри теорії 

та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Взаємозв’язок видів образотворчої діяльності дошкільників. 
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74. Мішак Валентина Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови в Австрії. 

 

75. Молнар Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи  до полікультурного 

виховання учнів. 

 

76. Моргун Алла Володимирівна, кандидат філологічних дисциплін, 

доцент, декан гуманітарного факультету, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Лингвистическая  классификация  зоонимов в русском и украинском языках 

(лингводидактический аспект). 

 

77. Моргун Ірина Валентинівна, старший викладач кафедри англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Реалізація компетентнісного підходу в процесі  навчання англійської мови 

в школі. 

 

78. Мочан Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти; Лабош К.Я., студент 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Застосування інформаційних технологій на уроках математики у 

початковій школі. 

 

79. Мочан Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти; Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Мотивація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках 

інформатики. 

 

80. Нищак Іван Дмитрович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-

ужиткового мистецтва, Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, м. Дрогобич. 

Педагогічне діагностування рівня інженерно-графічної підготовки 

майбутніх учителів технологій (на прикладі контрольних робіт з креслення). 
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81. Орсагош Василь Васильович, студент гуманітарного факультету, 

Юрков Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Соціально-психологічні чинники ризику вживання психоактивних речовин 

підлітками. 
 

82. Павко Анатолій Іванович, доктор історичних наук, професор‚ завідувач 

кафедри суспільних та політичних наук Національної академії 

управління, лауреат премії імені М. Грушевського‚ відмінник освіти 

України‚ м. Київ. Курило Л. Ф., кандидат педагогічних. наук, доцент 

Національної академії управління, м. Київ. 

Особливості педагогічного змісту терміну «парадигма» в 

постнекласичний період розвитку соціогуманітарної науки. 
 

83. Пагута Тамара Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор 

Інституту педагогічної освіти, Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне. 

Естетична освіта молодших школярів як засіб формування соціально 

адаптованої особистості. 
 

84. Петрук Віра Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний 

університет, м. Вінниця. 

Підвищення рівня самооцінки щодо педагогічної діяльності у студентів 

непедагогічних ВНЗ. 

 

85. Повідайчик Оксана Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», м. Ужгород. 

Науково-дослідна робота студентів у системі вищої професійної освіти. 

 

86. Полянка Антон Васильович, старший викладач кафедри природничих 

дисциплін та інформаційних технологій, Лучка Анжеліка Степанівна, 

студент 1 курсу гуманітарного факультету; Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Використання інформаційних технологій та комп’ютерних програм для 

вивчення англійської мови. 

 

87. Попович Ірина Євгенівна, викладач кафедри англійської філології, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород. 

Підготовка вчителя-дослідника як важлива складова сучасної педагогічної 

освіти Великої Британії. 
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88. Попович Надія Ференцівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри філологічних дисциплін, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Структура літературно-художніх антропонімів у драматичних творах 

Г. Квітки-Основ’яненка. 
 

89. Попович Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри  педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Lifelong professional education: development priorities. 

 

90. Русин Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Розвиток логіко-математичних здібностей у дітей дошкільного віку. 
 

91. Рябуха Анна Юріївна, викладач математики та фізики циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін, Полтавський кооперативний технікум, 

м. Полтава. 

Організація і зміст педагогічного експерименту перевірки ефективність 

моделі формування готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до застосування мультимедійних технологій. 
 

92. Сердюк Зоя Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, 

доцент кафедри математики та МНМ, Черкаський національний 

університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси. 

Особливості вивчення математики в гімназіях Польської Республіки. 

 

93. Теличко Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології та методики викладання 

іноземних мов, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Роль педагогічного емпауерменту у формуванні педагогічної майстерності 

вчителів початкової школи. 

 

94. Теличко Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології та методики викладання 

іноземних мов, Копча Ю.М., студент гуманітарного факультету, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Формування англомовної комунікативної компетенції молодших школярів 

з використанням ігрових форм навчання. 

 

95. Теличко Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології та методики викладання 

іноземних мов, Леско М.І., студент гуманітарного факультету, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Навчання іншомовного діалогічного мовлення на середньому етапі ЗОШ на 

основі інтерактивних методів. 

http://msu.edu.ua/kafedra-pedahohiky-muzychnoji-osvity-i-vykonavskoho-mystetstva/
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96. Теличко Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології та методики викладання 

іноземних мов, Павлишинець Я.В., студент гуманітарного факультету, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Важливість вивчення іноземних мов на шляху формування єдиного 

європейського простору у сфері освіти. 

 

97. Теличко Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри англійської філології та методики викладання 

іноземних мов, Порохнавець Ю.Е., студент гуманітарного факультету, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Вивчення іноземних мов – ключ до інтелектуального розвитку сучасного 

студента. 

 

98. Товканець Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти; Скиба Віолетта 

В’ячеславівна, студент спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Професійне самовиховання студентської молоді в умовах 

університетської освіти  

 

99. Товтин Надія Іванівна, старший викладач кафедри співу, диригування 

та музично-теоретичних дисциплін, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Українська духовна музика як чинник формування музично-естетичної 

культури школярів. 

 

100. Фізеші Октавія Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

декан педагогічного факультету; Бороньі Домініка-Ванда Тіборівна, 

магістр спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Питання формування екологічних цінностей майбутніх учителів 

початкової школи у педагогічній літературі. 

 

101. Фізеші Октавія Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

декан педагогічного факультету; Лях Андріана Юріївна, магістр 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації 

індивідуального підходу як наукова проблема. 
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102. Фізеші Октавія Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

декан педагогічного факультету; Мадяр Аніта Карлівна, магістр 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Соціальна компетентність майбутніх учителів початкової школи. 

 

103. Фізеші Октавія Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

декан педагогічного факультету; Тимканич Марина Михайлівна, 

магістр спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Професійна культура майбутніх учителів початкової школи. 

 

104. Хома Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти; Данкович А.М., студент 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Інтерактивні методи навчання, їх застосування у практиці роботи 

початкової школи. 

 

105. Хоркава Світлана Іванівна, Карпатський університет імені 

Августина Волошина, м. Ужгород. 

Концепція розвитку психологічної служби в системі освіти України. 

 

106. Чекан Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Виховання дошкільників засобами народних рухливих ігор. 

 

107. Черепаня Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Педагогічний аналіз професійної діяльності педагога дошкільної ланки 

освіти. 
 

108. Черепаня Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Ігнат А.С., 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Суть національного характеру виховання. 
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109. Черепаня Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Лукач М.І., 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Теоретичні підходи до поняття "спілкування" в психолого-педагогічній 

літературі. 
 

110. Черепаня Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Півкач О.В., 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Соціальна поведінка особистості дошкільника. 
 

111. Черепаня Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, 

Побережна Т.М., магістр спеціальності «Дошкільна освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Основи корекційно-розвиваючої роботи з дітьми з відхиленням в 

емоційному розвитку. 

 

112. Човрій Софія Юліївна, старший викладач кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Історико-педагогічні аспекти реформування професійної педагогічної 

освіти на Закарпатті другої половини ХІХ – початку ХХ століття. 
 

113. Човрій Софія Юліївна, старший викладач кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти, Попович Альона Юріївна, студентка 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Організація навчального процесу в Мукачівській учительській семінарії 

(1914-1919). 

 

114. Човрій Софія Юліївна, старший викладач кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти, Шклянка Анастасія Михайлівна, 

студентка спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Організація діяльності закладів професійної педагогічної освіти на 

Закарпатті на початку ХХ століття. 

 

115. Шкабаріна Маргарита Андріївна, відділ аспірантури Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана 

Дем’янчука, м. Рівне. 

Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів у контексті 

євроінтеграційних процесів. 
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116. Щербан Тетяна Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, 

ректор; Дмитрієв М.А., студент гуманітарного факультету,  

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Прояв емпатії у навчальних взаємостосунках. 

 

117. Щербан Тетяна Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, 

ректор; Ковач О.В., студент гуманітарного факультету,  Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Самосприйняття юнаків. 

 

118. Щербан Ганна Вікентіївна, старший викладач кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Учень очима вчителя. 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 
НАУКИ ТА ОСВІТИ В ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ 

(корпус № 1, 2 поверх, ауд. 207) 

 

Голова секції:  

КАПІТАН Лариса Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри суспільних дисциплін. 

Співголова секції:  

МАЛЕЦЬ Олександр Омелянович, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри суспільних дисциплін. 

Секретар секції:  

ІЛЬТЬО Галина Федорівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін.  

 

ДОПОВІДІ: 

 

1. Ільтьо Галина Федорівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Активізація наукового пошуку студентів в системі вищої освіти. 
 

2. Кампі Орест Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін; Бобик Н., студент факультету туризму та готель-

ресторанного бізнесу, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Особливості правового регулювання праці спортсмена-професіонала. 
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3. Кухарчук Ольга Степанівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Педагогічна освіта в контексті соціокультурного простору. 
 

4. Малець Олександр Омелянович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри суспільних дисциплін, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. Малець Наталія Богданівна, кандидат 

історичних наук, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних 

комунікацій ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород. 

Етнографічні дослідження Мукачівщини в працях Тиводара Легоцького. 
 

5. Міщур Тетяна Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри суспільних дисциплін, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Філософія і література: взаємозв’язок та взаємодоповнення. 
 

6. Олійник Вікторія Вікторівна, кандидат  культурології, доцент каф. 

суспільних дисциплін; Левко А., студентка гуманітарного факультету, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Український театр Закарпаття − від аматорського руху до професійної 

сцени. 

 

7. Прокопович Лідія Сигізмундівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри філологічних дисциплін, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Колористичні епітети в поетичному дискурсі Ліни Костенко. 
 

8. Шимко Олена  Володимирівна, кандидат філологічних наук, професор 

кафедри класичних та сучасних літературних мов, завідувач кафедри, 

ДДНК «Українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія 

– Карпатський університет імені Августина Волошина», м. Ужгород. 

Сучасні парадигми вищої освіти: академічна мобільність студентів та 

викладачів як засіб формування професійних компетенцій. 
 

 

9. Фількіна Б., студентка 1-го курсу спеціальності « Менеджмент»; Ільтьо 

Галина Федорівна, кандидат політологічних наук, доцент кафедри 

суспільних дисциплін, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Особливості формування політичної культури сучасної молоді. 
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СЕКЦІЯ 3 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ:  

НОВИЙ ПОГЛЯД 
(корпус № 1, 4 поверх, ауд. 415) 

Голова секції:  

СТЕГНЕЙ Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, доцент, декан 

факультету економіки, управління та інженерії. 

Співголова секції:  

ЛІБА Наталія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування. 

Секретар секції:  

КУЧІНКА Тетяна Василівна, аспірант.  

 

ДОПОВІДІ: 

 

1. Бочко Олександр Іванович, кандидат економічних наук, доцент, 

Львівський національний аграрний університет, м. Львів. 

Функціональні особливості інституційних структур  земельних відносин 

регіонального рівня. 
 

2. Бочко Олена Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

маркетингу, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Сутність та перспективи розвитку соціального маркетингу. 
 

3. Бошота Неля Василівна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

  Джерела фінансування туристичної галузі. 
 

4. Братюк Віра Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри фінансів; Михальчинець Галина Томівна, старший викладач 

кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Міжнародна практика та сучасні підходи до регулятивної роботи на 

фінансовому ринку України. 
 

5. Воробйов В.В., викладач, Львівський університет бізнесу і права, 

м. Львів. 

Систематизація чинників, які підвищують (знижують) інвестиційну 

привабливість регіону. 

 

6. Гаврилець Олеся Василівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу; Діденко Владислав, студент спеціальності 

«Маркетинг», Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Використання паблік рилейшнз в маркетингових програмах просування 

товарів і послуг на ринку. 
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7. Гоблик Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, 

перший проректор; Алмашій Іван Іванович, асистент кафедри 

психології, Феєр Анастасія Євгенівна, студентка факультету економіки, 

управління та інженерії, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Екологічні проблеми соціально-економічному розвитку сільських громад 

регіону. 

 

8. Гоблик Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, 

перший проректор; Королович Оксана Омелянівна, старший викладач 

кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Кластерний підхід до розвитку малого підприємництва регіону. 

 

9. Гоблик Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, 

перший проректор; Токар Ярина Іллівна, аспірант, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Використання потенціалу сільських територій. 

 

10. Делеган Олександра Олександрівна,  студентка факультету економіки, 

управління та інженерії; Лендєл Олег Дмитрович, старший викладач 

кафедри маркетингу, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Особливості реклами на ринку харчової промисловості. 

 

11. Дощенко Анжела Володимирівна, магістр, начальник відділу 

організації надання соціальних послуг, Запорізький обласний центр 

зайнятості, м. Запоріжжя. 

Стимулювання зайнятості населення на ринку праці через підтримку 

малого підприємництва та самозайнятості. 

 

12. Зарічна Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри маркетингу; Тіба Владислав, студент спеціальності 

«Маркетинг», Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Паблік рилейшнз у бізнесі. 

 

13. Ігнатишин Марія Василівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів; Луник Василь Романович, магістр 

спеціальності «Фінанси і кредит», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Податкова система України: реалії та перспективи 

 

14. Ковач Валентина Юріївна, студентка факультету економіки, 

управління та інженерії; Чучка Іван Михайлович, кандидат 

економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Організація маркетингової служби на промисловому підприємстві. 
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15. Кучінка Тетяна Василівна, аспірант, зав. лабораторією кафедри 

фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Зовнішні чинники формування економічних криз в Україні. 

 

16. Ласло Вікторія Василівна, студентка факультету економіки, 

управління та інженерії; Лендєл Олег Дмитрович, старший викладач 

кафедри маркетингу, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Особливості споживчого та промислового маркетингу. 

 

17. Лендєл Оксана Михайлівна, аспірант, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Сучасний стан інвестиційної зовнішньоекономічної  діяльності 

підприємств Закарпатської області. 

 

18. Лендєл Олег Дмитрович, старший викладач кафедри маркетингу; 

Підгорна Юлія Валеріївна, студентка факультету економіки, управління 

та інженерії, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Маркетинг взаємовідносин в діяльності роздрібних торговельних 

підприємств. 

 

19. Малець Станіслав Станіславович, аспірант, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Механізм податкового регулювання інноваційних процесів в Україні. 
 

20. Маляр Дарина Михайлівна, студентка факультету економіки, 

управління та інженерії; Лендєл Олег Дмитрович, старший викладач 

кафедри маркетингу, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Особливості поведінки споживачів на промисловому ринку. 

 

21. Семенець Юлія Олександрівна, аспірант, кафедра політичної економії,  

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», м. Прилуки. 

Проблемні питання фінансування сектору вищої освіти в Україні. 

 

22. Стегней Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри фінансів,  декан факультету економіки, управління та 

інженерії; Лінтур Інна Володимирівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Проблеми формування фінансових ресурсів бюджетів адміністративно-

територіальних одиниць в умовах євроінтеграції. 
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23. Стегней Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри фінансів,  декан факультету економіки, управління та 

інженерії; Максютова-Грешкулич Дарія Володимирівна, аспірант, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Функціонування та розвиток регіональних ринків праці. 

 

24. Сухан Мар’яна Василівна, студентка факультету економіки, управління 

та інженерії; Рега Марина Георгіївна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри маркетингу, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Конкуренція на ринку промислової продукції. 

 

25. Нестерова Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри фінансів; Вайс Федір Федорович, магістр факультету 

економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Партнерство України з міжнародними фінансовими організаціями. 

 

26. Петричко Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри фінансів; Балога Еріка Іванівна, студентка факультету 

економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

До питання оподаткування юридичних осіб в Україні. 

 

27. Рубіш Марина Андріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Підприємства сфери послуг в економіці регіону. 

 

28. Проскура Володимир Федорович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту та управління економічними процесами,  

Терновськая Анастасія Євгеніївна, магістр факультету економіки, 

управління та інженерії, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Вплив оптимізації територіального розміщення логістичного об`єкту на 

підвищення рівня його економічної безпеки 

 

29. Феєр Оксана Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та управління економічними процесами; Шулевка 

Оксана Юріївна, студентка спеціальності «Професійна освіта. 

Економіка», Перевузник Таміла Михайлівна, студентка спеціальності 

«Професійна освіта. Економіка», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Проблеми розвитку  вищої економічної освіти в Україні. 
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30. Фендик Володимир Михайлович, бухгалтер, ТзОВ  ЗАТ “Електро-

Закарпаття”, м. Ужгород. 

     Забезпечення виконання зобов’язань у сфері кредитно-інвестиційних 

відносин. 

 

31.  Димитрієв Олег Миколайович, магістр факультету економіки, 

управління та інженерії, Рубей Маріанна Степанівна, магістр 

факультету економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

     Європейська навчально-дослідна лабораторія маркетингових процесів в 

Карпатському регіоні на базі навчальних закладів України та Угорщини. 

 

 

СЕКЦІЯ 4 
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ВНЗ Й ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ 
ЗАВДАНЬ 

(корпус № 1, 1 поверх, ауд. 101) 

 

Голова секції:  

МІЛАШОВСЬКА Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанної справи.  

Співголова секції:  

МАШІКА Ганна Василівна, кандидат географічних наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедрою туризму і рекреації.  

Секретар секції:  

МЕДВІДЬ Лариса Іванівна, старший викладач кафедри туризму і 

рекреації. 

 

ДОПОВІДІ: 

 

1. Вишиванюк Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри готельно-ресторанної справи; Мацур Наталія 

Іванівна, магістр факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Формування стратегії розвитку туристичних регіонів України. 

 

2. Гоблик Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, 

перший проректор; Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Керестень Іштван Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри психології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород. 

Передумови створення туристичного кластеру в транскордонному 

регіоні. 
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3. Гоблик-Маркович Надія Михайлівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри готельно-ресторанної справи;  Кузьма Валерія Іванівна, 

студентка факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Освітньо-туристична та курортно-рекреаційна діяльність Рахівського 

району. 

 

4. Гоблик-Маркович Надія Михайлівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Чічур Іван Іванович, 

магістр кафедри готельно-ресторанної справи, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Професійна підготовка фахівців з туристично-рекреаційної сфери у ВНЗ. 

 

5. Грянило Анжеліка Василівна, асистент кафедри готельно-ресторанної 

справи, Чорій Мирослава Василівна, старший викладач кафедри 

готельно-ресторанної справи, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево. 

Освітня складова виставкової діяльності як фактору популяризації сфери 

гостинності. 

 

6. Кампов Надія Семенівна, старший викладач кафедри туризму і 

рекреації, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Організація навчально-виробничої практики при підготовці фахівців 

туризму. 

 

7. Касинець Отокар Вікторович, старший викладач кафедри туризму і 

рекреації, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Місце туристично-краєзнавчої діяльності в системі підготовки фахівців 

туризму. 

 

8. Лемак Наталія Михайлівна, студентка факультету туризму та готельно-

рестоанного бізнесу, Головко Ольга Миколаївна, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття. 

 

9. Лужанська Тетяна Юріївна, кандидат географічних наук, доцент, декан 

факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Деркач Вікторія 

Юріївна, студентка факультету туризму та готельно-ресторанного 

бізнесу, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Роль туристично-краєзнавчої роботи в дослідженні екологічної освіти. 
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10. Матвійчук Людмила Юріївна, доктор економічних наук, доцент, 

керівник навчально-наукового центру післядипломної освіти, Лепкий 

Михайло Іванович, кандидат географічних наук, доцент, доцент 

кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання, Луцький 

національний технічний університет, м. Луцьк. 

Роль рекреаційної психології в дослідженні туризму. 

 

11. Махлинець Сергій Степанович, старший викладач кафедри туризму і 

рекреації, Чубірка Ганна Іванівна, старший викладач кафедри 

менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Значення розвитку рекреаційної інфраструктури регіону. 

 

12. Машіка Ганна Василівна, кандидат географічних наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедри туризму і рекреації; Безрукий Мирослав 

Васильович, магістр кафедри туризму і рекреації,  Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Шляхи  вдосконалення атрактивності туристичних ресурсів 

Закарпатської області. 

 

13. Машіка Ганна Василівна, кандидат географічних наук, доцент, в.о. 

завідувача кафедри туризму і рекреації; Бурківська Надія Вікторівна, 

магістр кафедри туризму і рекреації,  Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Оцінка геосистем туристичних районів Закарпатської області. 

14. Медвідь Лариса Іванівна, старший викладач кафедри туризму і 

рекреації, Мовчан Катерина Миколаївна, директор Наукової бібліотеки 

МДУ, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Зарубіжний досвід практичної підготовки фахівців туристичної галузі. 

 

15. Мілашовська Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанної справи; Пушкаш Ілдіко, магістр 

кафедри готельно-ресторанної справи, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців готельно-ресторанної 

справи. 

 

16. Мілашовська Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанної справи; Пушкаш Роберт, 

магістр кафедри готельно-ресторанної справи, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Організація студентських олімпіад спеціальності «Готельно-ресторанна 

справа». 
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17. Папп Василь Васильович, доктор економічних наук, професор, в.о. 

проректора з науково-педагогічної роботи, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Вплив природного туризму на розвиток регіону. 

 

18. Смочко Наталія Михайлівна, кандидат географічних наук, доцент, 

доцент кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Науковий парк як інноваційна модель розвитку науково-освітнього 

комплексу регіону. 

 
 
 

СЕКЦІЯ 5 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ВИРОБНИЦТВА ТА СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(корпус №3, 3 поверх, ауд. 34) 

 

Голова секції:  

КОЗАРЬ Оксана Петрівна, доктор технічних наук, доцент, професор 

кафедри легкої промисловості, машинобудування і професійної освіти. 

Співголова секції:  

ГЕРАСИМОВ Віталій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри легкої промисловості, машинобудування і професійної освіти. 

Секретар секції:  

РОСУЛ Руслан Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

легкої промисловості, машинобудування і професійної освіти. 

 

ДОПОВІДІ: 

 
1. Бейлах Оксана Дмитрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 

кафедри дизайну і теорії мистецтва, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, Інститут мистецтв, м. Івано-

Франківськ. 

Нові концепції і технології в напрямку екологічного дизайну одягу. 

 

2. Гречаник Юлія Володимирівна, аспірант, Київський національний 

університет технологій та дизайну, м. Київ. Козарь Оксана Петрівна, 

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри легкої промисловості, 

машинобудування і професійної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Аналіз фізико-хімічних та біоцидних властивостей ПГМГ-ГХ. 

 



32 

 

3. Ісак Євгенія Дмитрівна, молодий учений, Білей-Рубан Наталія 

Василівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри легкої 

промисловості, машинобудування і професійної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Особливості технології виготовлення виробів для лижного одягу з 

сучасних пакетів матеріалів. 

 

4. Деркач Анна Олександрівна, магістрант кафедри біотехнології, шкіри 

та хутра, Охмат Олена Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний 

університет технологій та дизайну, м. Київ. 

Захист натуральної шкіри від біоураження. 

 

5. Ігнатишин Микола Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри легкої промисловості, машинобудування і професійної освіти, 

Колесніченко А.С., студент факультету економіки, управління та 

інженерії, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Моделювання плоского двохланкового маніпулятора в системі Mathcad 

 

6. Лазар Василь Федорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри природничих дисциплін та інформаційних технологій, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево; Жигуц Юрій 

Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технологій машинобудування,  Крайняй Іван Іванович, старший 

викладач кафедри технологій машинобудування, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», м. Ужгород. 

The technology of synthesis thermite red brass and brass. 

 

7. Лісніковський В’ячеслав Францович, магістрант кафедри 

біотехнології, шкіри та хутра, Марухленко  Марія Олександрівна, 

аспірант кафедри біотехнології, шкіри та хутра, Мокроусова Олена 

Романівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний університет 

технологій та дизайну, м. Київ. 

Технологічні рішення застосування монтморилоніту у шкіряному 

виробництві. 

 

8. Молнар Олександр Олександрович, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент, доцент кафедри фізики напівпровідників ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», м. Ужгород; Герасимов 

Віталій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

доцент кафедри легкої промисловості, машинобудування і професійної 

освіти, Мукачівський державний університет, м.Мукачево. 

Концепція розвитку системи енергозабезпечення «Розумного одягу». 
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9. Повшик Світлана Яремівна, аспірант Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв, м. Харків. 

Особливості сучасних проектних технологій в дизайні одягу. 
 

10. Попова Алла Іванівна, старший викладач кафедри легкої 

промисловості, машинобудування і професійної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Вплив частоти зміни асортименту виробів підприємства на техніко-

економічні показники потоку. 

 

11. Попова Алла Іванівна, старший викладач кафедри легкої 

промисловості, машинобудування і професійної освіти, Полуда Світлана 

Нестерівна, старший викладач кафедри легкої промисловості, 

машинобудування і професійної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево. 

Вплив циклів прання на експлуатаційні властивості пакетів матеріалів 

для виготовлення чоловічих піджаків. 

 

12. Потебенько Олександр Анатолійович, магістр, Охмат Олена 

Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 

біотехнології, шкіри та хутра, Київський національний університет 

технологій та дизайну, м. Київ. 

Напрями екологізації сучасних технологій дублення  у виробництві шкіри. 

 

13. Пристая Анна Михайлівна, магістр кафедри легкої промисловості, 

машинобудування і професійної освіти; Матвійчук Світлана 

Салманівна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри легкої 

промисловості, машинобудування і професійної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Оптимізація процесу виготовлення швейних виробів з натуральної шкіри з 

позицій застосування ресурсозберігаючих технологій. 

 

14. Слава Олеся Олександрівна, магістр кафедри легкої промисловості, 

машинобудування і професійної освіти; Матвійчук Світлана 

Салманівна, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри легкої 

промисловості, машинобудування і професійної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево. 

Створення перспективних колекцій жіночого одягу в етностилі за 

костюмом Хустщини. 
 

15. Фурса Тетяна Миколаївна, магістр, Гречаник Юлія Володимирівна, 

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, 

м. Київ; Козарь Оксана Петрівна, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри легкої промисловості, машинобудування і професійної 

освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево. 

Методи надання матеріалам антибактеріальних властивостей. 
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 ДЛЯ НОТАТОК 
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