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Сучасні тенденції розвитку 

науки і освіти в умовах 

поглиблення 

євроінтеграційних процесів 
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КЕРІВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

ЩЕРБАН Тетяна  

Дмитрівна 

доктор психологічних наук, професор, 

ректор МДУ – голова оргкомітету 

ГОБЛИК Володимир 

Васильович 

доктор економічних наук, професор, 

перший проректор МДУ – заступник 

голови оргкомітету 

 

СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ 

 

МОРГУН Алла 

Володимирівна 
кандидат філологічних наук, доцент 

  

 
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

 

ПАПП Василь  

Васильович 

проректор з науково-педагогічної роботи 

Мукачівського державного університету, 

д.е.н., професор 

ПІГОШ Василь 

Августинович 

проректор 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., професор 

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, д.пед.н., 

професор 

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 

провідний фахівець ВНТДА 

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 

 
17 травня, четвер  

9
00

 – 11
00

 реєстрація учасників конференції (корпус № 1 –  

конференц-зал) 

11
00

 – 13
00

 пленарне засідання (корпус № 1 – конференц-зал) 

13
00

 – 14
00

 обідня перерва  

14
00

 – 16
00

 засідання секцій (корпус № 1 – ауд. 103, ауд. 201, 

ауд. 400, ауд. 415, корпус № 2 –  ауд. 4, корпус № 3 

– ауд. 35, корпус № 4 – конференц-зал) 

16
00

 – 16
30

 прийняття резолюції конференції  

18 травня, п’ятниця   

11
00

 – 17
00

 екскурсійна програма 

17
00

 від’їзд учасників конференції 

 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Доповіді на пленарному засіданні – до 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 
 

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 

 

Приходько Володимир Панасович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет».  

Економічні і соціо-гуманітарні  аспекти європейського транзиту  України 

в умовах відновлення світової економіки та нових глобалізаційних викликів 

 

Осьодло Василь Ілліч, доктор психологічних наук, професор, начальник 

гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського, Заслужений працівник освіти України.  

Національна Освіта у боротьбі проти гібридної війни 

 

Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва 

Хмельницького національного університету. 

Сучасні тренди маркетингу гостинності 

 

Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України. 

Актуальні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя для 

Нової української школи 

 

Мартин Валерія, студентка спеціальності «Фінанси, банківська справа,  

страхування» Мукачівського державного університету. 

Сучасні тенденції розвитку науки і освіти у Мукачівському державному 

університеті 
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СЕКЦІЯ 1 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТОРУ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА 

(4 корпус, конференц-зал) 

 

Голова секції: 

ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти 

Заступик голови секції: 

ЗАДОРОЖНИЙ Ігор Зенонович, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри педагогіки музичної освіти та виконавського мистецтва 

Секретар секції : 

ІВАНОВА Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти 

 

ДОПОВІДІ 

 

АЛМАШІЙ Е. В., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ВАСИЛИНКА М. І., ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Педагогічна спадщина О. Духновича в контексті сьогодення 

 

АНДРУШЕК Д.І., аспірант, КОБАЛЬ В.І., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Особливості навчання в цехах ремісничої молоді Закарпаття у середині 

ХІХ ст 

 

АТРОЩЕНКО Т.О., канд.пед.наук, доцент, ЗЕЙКАН Т.П., магістр 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Розвиток рефлексії у дітей старшого дошкільного віку 

 

БАРНА Х.В., канд.пед.наук, доцент, ВОЛОШИН Н. В., студентка спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості формування діалогічного мовлення у дітей з порушеннями 

мовленнєвого розвитку 

 

БАРНА Х.В., канд.пед.наук, доцент, ПОЛЛОГІ В.М., студентка спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Теоретичні аспекти вивчення інтонаційної виразності мовлення у дітей зі 

стертою формою дизартрії 
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БИСАГА І. І., вчитель початкових класів Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ст. №13, 

ЧЕКАН К. В., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

До проблеми використання інтерактивних технологій навчання в 

освітньому середовищі початкової школи 

 

БІЛИЧ О. І., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта», КУЗЬМА-

КАЧУР М.І., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Обґрунтування проблеми формування рефлексивних умінь молодших 

школярів у психолого-педагогічній літературі 

 

БЕЛОПОЛЫЙ В.В., к.истор.н., доцент, СКЛАДАНОВСКАЯ М.Г., 

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. 

г. Днепр 

Психологизация образовательного процесса 
 

БОБЕР А. А., магістр, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, м. Житомир 

Проблема виникнення внутрішньої мотивації як основної рушійної сили 

формування іншомовної продуктивної компетентності учнів старших 

класів 

 

БОДНАР І.М., магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи як 

педагогічна проблема 

 

БУРЧ І. М., магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», ЛАЛАК Н. В., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Вплив пошуково-дослідницької діяльності на формування 

компетентностей майбутнього вчителя початкової школи 

 

ВАРАДІ А. О., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

До проблеми формування у молодших школярів економічних понять 

 

ВАШ М. Ю., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., д-р.пед.наук, професор, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Технологія колективної розумової діяльності у розвиткові  мислення 

молодших школярів 
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ВОВКАНИЧ В., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта»,  ХОМА О.М., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Методичні прийоми розвитку в молодших школярів літературної 

творчості 

 

ВОШКОВЦ А. І., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ЛАЛАК Н.В., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Ігрова діяльність молодших школярів у педагогічній спадщині Василя 

Сухомлинського 

 

ГАЛЬОВИЧ І. І., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта», 
ВАСИЛИНКА М. І., ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Філософія  Григорія Сковороди у контексті сучасних виховних тенденцій 

 

ГЕГЕДОШ М.М., магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», ГОРВАТ М.В., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості естетичного виховання молодших школярів у навчально-

виховному процесі 

 

ГОПКО З. М. магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Зміст та завдання лінгвометодичної освіти майбутнього вчителя 

початкових класів 

 

ГРАБ М., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», ЛАЛАК Н.В., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості організації позакласної роботи з молодшими школярами 

 

ГУДЗ С.В., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», БРИЖАК Н.Ю., 

канд.пед.наук, доцент Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Адаптація студента до навчального процесу як один із факторів 

підвищення професіоналізму майбутнього вчителя початкових класів.. 

 

ДАЛЕКОРЕЙ О. магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Ретроспектива розвитку краєзнавства як науки 

 

ДОБОШ О.М. канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Роль активних методів навчання в процесі фахової підготовки майбутніх 

фахівців дошкільної освіти 
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ДОБОШ О.М., канд.пед.наук, доцент, КОРПАНЕЦЬ В.С. магістр спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Педагогічний аспект проблеми формування  основ здорового способу 

життя дітей дошкільного віку 

 

ДРАШКОВЦІ А. А., доктор юридичних наук (по лінії Православної Церкви)), 

ПВНЗ «Карпатський університет імені Августина Волошина, м. Ужгород 

Чи варто готувати вузького спеціаліста: вплив глобальних процесів на 

вищу освіту України 

 

ДУДАШ А.М., асистент, ТОКАР К., студентка, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Значення професійної підготовки диригентів хорових колективів 

 

ЕГРЕШІЙ Б.Д., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Громадянське виховання в сучасному вимірі 

 

ЕКМАН М.С., концертмейстер, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Традиції редакторського ремесла «Добре темперованого клавіру» 

Й.С. Баха у фортепіанному виконавстві Ф. Бузоні 

 

ЗАДОРОЖНИЙ І.З., канд. мистецтвознавства, доцент, КАЧУР М.М., 
канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Освітньо-виховний потенціал фортепіанного репертуару у підготовці 

фахівців мистецької галузі 

 

ІВАНОВА В.В., канд. психол. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Умови ефективності формування професійної позиції в діалогічному 

вивченні педагогічних дисциплін 

 

КАДАЩУК А. Р., студент, Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, навчально-науковий інститут іноземної філології, м.Житомир 

Доцільність використання інтерактивних технологій в навчанні іноземної 

мови учнів основної школи 

 

КАРТАШОВА Л.А., д-р.пед.наук, професор, ТУПИЦЯ Н.В. магістр 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Деякі аспекти використання інформаційних технологій у навчанні учнів 

початкової школи Японії 
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КАРТАШОВА Л.А., д-р.пед.наук, професор, САНГОВ Х.Г., магістр 

спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Дидактичні засади впровадження інформаційних технологій у навчальне 

середовище початкової школи 

 

КАРТАШОВА Л.А., д-р.пед.наук, професор, НЕБИЛЮК М.П., магістр 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування цифрових компетентностей учителя початкової школи як 

передумова успіху діяльності в Новій українській школі 

 

КЕЙС І.Г. магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Особливості підготовки дітей шостого року життя до навчальної 

діяльності в умовах Нової української школи 

 

КОБАЛЬ В.І., канд.пед.наук, доцент, МІНЬКОВИЧ Є. М., магістр 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування творчої особистості молодшого школяра в освітньому процесі 

початкової школи 

 

КОБАЛЬ В.І., канд.пед.наук, доцент, ЩУР Т.І., магістр спеціальності 

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

Місце дидактичної гри в структурі сучасного уроку 

 

КОБАЛЬ В.І., КІШ В.С.  Поняття та стан реалізації соціально-педагогічної 

діяльності в сучасній початковій школі 

 

КОБАЛЬ В.І., канд.пед.наук, доцент, ХАЛУС В.В., магістр спеціальності  

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

Роль проблемного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової 

школи до професійної діяльності 

 

КОНДРЯ М.Р., магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Зміст підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації 

індивідуального підходу 

 

КОРМОШ М.В., студентка, КАЧУР М.М., канд.пед.наук, доцент, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Різновиди форм музично-театральної діяльності молодших школярів 
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КРІЧФАЛУШІЙ Я., магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ЛАЛАК Н.В., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Професійно-педагогічна культура вчителя початкової школи як категорія 

педагогіки 

 

КУРИЛО О.Й., канд.філол.наук, доцент, ПРОКОПОВИЧ Л.С., канд.філол.наук, 

доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Еволюція поняття «бібліотечний фонд», його властивості та функції 

 

КУШНІР І.І., канд.пед.наук, доцент, Гуманітарно-педагогічний коледж 

Мукачівського державного університету, м. Мукачево 

Особливості маркетингової діяльності менеджера закладу вищої освіти у 

світлі реформування системи управління освітою в Україні 

 

ЛАВРЕНОВА М.В. канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Медіатексти на уроках літературного читання: сучасний вимір 

 

ЛАВРЕНОВА М.В., канд.пед.наук, доцент, ЛАБОШ О.М., студентка 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Застосування ІКТ на уроках літературного читання у початкових класах 

 

ЛАВРЕНОВА М.В., канд.пед.наук, доцент, ДУДАШ А.І., магістр спеціальності 

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

Дослідження динаміки навчальної мотивації студентів 

 

ЛАВРЕНОВА М.В., канд.пед.наук, доцент, ПАУК М.М., магістр спеціальності  

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

Менеджмент у роботі сучасного керівника закладу загальної середньої 

освіти 

 

ЛАВРЕНОВА М.В., канд.пед.наук, доцент, ПРОШАК Н.М., магістр 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Використання казки у правовиховній роботі з молодшими школярами 

 

ЛАКАТОШ М. О., аспірант, КОБАЛЬ В.І., канд.пед.наук, доцент, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Професійне становлення майбутнього  фахівця аграрної освіти в умовах 

євроінтеграції 
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ЛЕНДЕЛ Л.В., Колоднянська ЗОШ І-ІІ ст. Іршавського району Закарпатської 

області 

Мовленнєвий аспект у формуванні комунікативної культури молодшого 

школяра 

 

ЛІБА О.М., канд.пед.наук, ст. викладач, ГРИГА О. М., студентка спеціальності  

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

Формування комунікативної компетентності на уроках математики в 

початкових класах 

 

ЛІБА О.М., канд.пед.наук, ст. викладач, КОРПОШ І.І., студентка магістр 

спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Використання наочних посібників на уроках математики в початковій 

школі 

 

ЛІБА О.М., канд.пед.наук, ст. викладач, ЯРЕМА А.М., студентка магістр 

спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Психолого-педагогічні особливості розвитку логічного мислення учнів  на 

уроках математики 

 

ЛІБА О.М., канд.пед.наук, ст. викладач, ЩЕРБАН Г. В., ст. викладач, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Технологія Daily 3 у системі підготовки вчителя початкової школи 

 

ЛЮБКА Н. І., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», МОЧАН Т. М., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Педагогічна майстерність як професійна якість вчителя 

 

ЛЯХ В., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», КУЗЬМА-КАЧУР М.І., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування природничих знань дієво- практичного характеру молодших 

школярів як педагогічна проблема 

 

МАДУН Х.В., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Зміст виховної роботи з національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді в позаурочний час 

 

МАЙБОРОДА І.Е., ст. викладач, ГАЛЬОВИЧ І.І., студентка спеціальності  013 

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

Формування національної культури на уроках трудового навчання в 

процесі використання української народної іграшки 
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МАЙБОРОДА І.Е., ст. викладач, КУЦАК Є., студентка спеціальності 

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

Сучасні підходи до організації навчально-виховної роботи з мистецьких 

дисциплін 

 

МАЙБОРОДА І.Е., ст. викладач, ТОВТ Я.І., студентка спеціальності 

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

Художньо-творчий розвиток молодших школярів у процесі ліплення 

 

МАКАРОВА Н.В., концертмейстер, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Проблема сценічного бар’єру у виконавській практиці 

 

МАРИНА О.І. КЗ  «НВК: ЗШІ-ІІ ступенів – ліцей № 7 Вінницької міської ради», 

м. Вінниця 

Проектна діяльність на уроках літератури в сучасному освітньому 

середовищі 

 

МИКУЛІН Ю.М., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», КУЗЬМА-

КАЧУР М.І., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Критерії і рівні сформованості готовності майбутніх учителів початкової 

школи до застосування ІКТ на уроках природознавства 

 

МИКУЛІНА А. К., ст. викладач, ТАНЧАК А. М., студентка спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Специфіка  навчання декоративного ліплення дітей дошкільного віку 

 

МИКУЛІНА А. К., ст. викладач, ТОРОНІ Х. В., студентка спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Вплив  книжкової  графіки  на розвиток  особистості дошкільників 

 

МІШКО М. В., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», ЛАЛАК Н. В., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх 

учителів початкової школи до використання інтерактивних технологій 

навчання 

 

МОВЧАН К.М., директор наукової бібліотеки, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Становлення книгознавства як навчальної дисципліни 

 

 



13 

 

МОЛНАР Т.І., канд.пед.наук, ст. викладач, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Реформування вищої педагогічної освіти України в умовах євроінтеграції 

 

МОРДОВАНЕЦЬ М.П., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., д-р.пед.наук, професор, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Педагогічна творчість у професійній діяльності вчителя початкової школи 

 

МОЧАН Т. М., канд.пед.наук, доцент, КАЙС І. І., студентка спеціальності  

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

Педагогічні інновації як нововведення в навчально-виховному процесі 

 

МОЧАН Т. М., канд.пед.наук, доцент, КАЙС М. І., студентка спеціальності  

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

Особливості проведення позаурочних форм навчання в початковій школі 

 

НИЧКАЛО С.А., науковий співробітник лабораторії естетичного виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ 

Деякі аспекти мистецьких уподобань школярів: реальність і перспективи 

 

ОСТРОВКА А. І., магістр спеціальності 013 «Початкова освіта»,  

ФЕНЦИК О.М., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування комунікативної компетентності у контексті розбудови Нової 

української школи 

 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., д-р.пед.наук, професор, ПАУК І.В., студентка спеціальності  

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

Естетичний потенціал екскурсій у початковій школі 

 

ПЕРЕЦ Г.Ю., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Соціально-педагогічні причини перевиховання учнів у сучасній 

загальноосвітній школі 

 

ПИНЗЕНИК О. М., канд.пед.наук, доцент, КОЗАК Л. А., магістр спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Оволодіння специфікою створення еколого-розвивального середовища 

ЗДО – важлива складова професійної компетентності вихователя 

 

ПИНЗЕНИК О. М., канд.пед.наук, доцент, ФУЛИМ Т.М., магістр спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування знань про організацію навчально-виховного процесу ЗДО на 

основі врахування моральних цінностей дитини 
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ПОДКОПАЄВА Л.Й., магістр спеціальності 025 «Музичне мистецтво», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Естетика музичного імпресіонізму як засіб розвитку художньо-образного 

мислення педагога-музиканта 

 

ПОПОВА А.І., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Підготовка фахівців технічної галузі як педагогічна проблема 

 

ПОПОВИЧ О.М., канд.пед.наук, ст. викладач, ДУБЮК В.Р. студентка 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Розвиток ідеї проблемного навчання у вітчизняній педагогічній думці… 

 

ПРОДАН Н.І., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», 

БРИЖАК Н.Ю., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Особливості формування шкільної дисципліни в учнів початкових класів 

 

РОМАН В.В., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», МОЧАН Т. М., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Роль сім’ї в естетичному вихованні підростаючого покоління 

 

РУСИН Н.М., ст. викладач, ЛЮБЕЖАНІНА Б., студентка спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Виховання в національних традиціях дітей старшого дошкільного віку 

 

РУСИН Н.М., ст. викладач, РАТОЧКА Г., студентка спеціальності 

012 «Дошкільна освіта, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Інтерактивні форми роботи дитсадка і сім’ї з фізичного виховання дітей 

дошкільного віку… 

 

САВКО Т. І., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта», 

МИХАЙЛОВА К. В., ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Сучасні підходи до навчання дітей раннього віку 

 

СВИЩО С. М., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», ЛАЛАК Н.В., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості позаурочної виховної роботи з молодшими школярами  

 

СИДОР М. І., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», МОЧАН Т. М., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Естетичне виховання як частина загального процесу формування 

особистості 
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СИМУЛИК І. М., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Початкова школа в інформаційному суспільстві: завдання і напрями 

розвитк 

 

СІГЕТІЙ К.І., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», 

БРИЖАК Н.Ю., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів 

 

СІЯНИЦЯ Н. І., вчитель ЗОШ № 8, м. Ужгород 

Педагогічні умови реалізації  концепції особистісно-орієнтованої взаємодії 

у процесі вивчення літератури 

 

СОФІЛКАНИЧ М.І., аспірант, КОБАЛЬ В.І., канд.пед.наук, доцент, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Педагогічний досвід А.Турак щодо використання літературних творів, 

ілюстрацій та інших засобів естетичного виховання у позашкільній 

діяльності 

 

ТАЙСТРА Н.І., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта», 

БРИЖАК Н.Ю., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування моральних цінностей молодших школярів у навчально-

виховному процесі 

 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., д-р.пед.наук, професор, ВАГЕРИЧ Н.С., студентка 

спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Організація планування виховної роботи у початковій школі 

 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., д-р.пед.наук, професор, КОМАРНИЦЬКА А., студентка 

спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Освітнє середовище навчального закладу та його роль у формуванні 

особистості 

 

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., д-р.пед.наук, професор, ЛАБАТІЙ С.І., студентка 

спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Студентська мобільність у сучасному освітньому просторі 
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ТОВКАНЕЦЬ Г.В., д-р.пед.наук, професор, ГАРПАШ В.М., студентка 

спеціальності  013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Стимулювання творчої активності молодшого школяра як чинник 

розвитку особистості 

 

ТОВКАНЕЦЬ О.С., канд.пед.наук, доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», м.Ужгород 

Управлінські якості  педагога у професійній діяльності 

 

ТОМЕЙ Р.І., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», ТОВКАНЕЦЬ Г.В., 

д-р.пед.наук, професор, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Професійно-педагогічна комунікація як умова успішної професійної 

діяльності вчителя початкової школи 

 

ТОМАШЕВСЬКА М.О, аспірант, КОБАЛЬ В.І., канд.пед.наук, доцент, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості колегіальних стосунків викладача та студентів і їх вплив на 

професійне становлення майбутнього викладача 
 

ТОМИШИНЕЦЬ Н. М., студентка спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ЛАЛАК Н. В., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Виховання милосердя у молодших школярів як актуальна проблема 

сучасної освіти 

 

ФЕДОРОВА Л. Ю., магістр Навчально-наукового інституту іноземної філології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, м.Житомир 

Діагностика розвитку комунікативного читання учнів основної школи… 

 

ФЕНЧАК Л. М., канд.пед.наук, доцент, САБОВ Н. В., студент спеціальності  

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

Особливості формування  соціальної складової здоров’я молодшого 

школяра 

 

ХОМИК Я. О., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», КУЗЬМА-

КАЧУР М. І., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Розвиток ідей природничої освіти в Україні у другій половині ХХ ст.  

 

ЧЕКАН К. В., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», ФЕНЧАК 

Л.М., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

До проблеми формування основ здорового способу життя учнів молодшого 

шкільного віку 
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ЧЕКАН О.І., канд.пед.наук, доцент, ДРАНЧАК М., студентка спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Теоретичні основи формування навчальної діяльності в умовах 

навчально-виховного комплексу «школа-дошкільний заклад» засобами 

гри 

 

ЧЕРЕПАНЯ М.Т., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Заклади інтернатного типу в Закарпатті за часів його перебування у складі 

Чехословаччини 

 

ЧЕРЕПАНЯ Н. І., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Вплив самоосвіти на розвиток професійної компетентності вихователя 

 

ЧЕРЕПАНЯ Н.І., канд.пед.наук, доцент, ЗЕЛЕНЯК В., студентка спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Основні вимоги до планування навчального матеріалу з фізичної культури 

для дітей дошкільного віку 

 

ШВАРДАК М.В., канд.пед.наук, доцент, БІЛА М.М., магістр спеціальності  

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

Інтегрований підхід до навчання в початковій школі 

 

ШИМКО О. В., канд.філол.наук, доцент, ПВНЗ «Карпатський університет імені 

Августина Волошина» 

Про зміст педагогічних новацій в контексті стратегії розвитку віщої 

професійної освіти 
 

ФЛЕНЬКО М., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта», ЛАЛАК Н. В., 

канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості диференційованого навчання учнів в умовах сучасної 

початкової школи 

 

ШЕЛЕЛЬО А.В., студентка спеціальності  013 «Початкова освіта», 

БРИЖАК Н.Ю., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Роль позашкільної виховної роботи у формуванні особистості молодшого 

школяра 

 

ШПОНТАК К. В., магістр спеціальності  013 «Початкова освіта»,  

ГОРВАТ М.В., канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Сутність самооцінки в особистісному розвитку молодшого школяра 
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ЩЕРБЕЙ У. В., учитель, Абранська ЗОШ І-ІІ ст. Воловецької районної ради 

Закарпатської області 

Інтегроване навчання як засіб формування системних знань учнів 
 

ЯРЕМА Н.В., магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Педагогічні умови формування комплексних педагогічних умінь у 

майбутніх учителів початкової школи 

 

ЯКОВИЦЬКА Л.С., канд.психол.наук, доцент, Національний авіаційний 

університет, м.Київ 

Активно-позитивне ставлення викладача до науково-технічної діяльності 

як інтегральний чинник його самореалізації 

 

 

СЕКЦІЯ 2 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

(1 корпус, ауд.103) 

 

Голова секції: 

СІДУН Мар’яна Михайлівна, канд.пед.наук, доцент, доцент кафедри 

анаглійської філології та методики викладання іноземних мов 

Секретар секції : 

МАРТИН Наталія Володимирівна, ст. викладач кафедри анаглійської 

філології та методики викладання іноземних мов 

 

ДОПОВІДІ 
 

БАБ’ЮК О. В., викладач англійської мови, Галицький коледж імені В’ячеслава 

Чорновола, м. Тернопіль  

Критерії відбору текстів для формування професійно орієнтованої 

англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців 

сфери туризму 
 

БРЕЦКО І. І., канд.психол.наук, доцент, ГАФИНЕЦЬ А. А., магістр 

спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування у старших дошкільників умінь усного спілкування 

англійською мовою 
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БРЕЦКО І.І., канд.психол.наук, доцент, ТІВОДОР Е.З., студентка спеціальності 

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», ЧЕПАК А. В., 

студентка спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна 

література)», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Організація  інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх 

учителів англійської мови 

 

БРЕЦКО І. І., канд.психол.наук, доцент, ТОКАР Л. О., магістр спеціальності 

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)»,  

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування англомовної соціокультурної компетенції в учнів у процесі 

навчання іноземної мови 
 

ГАРАПКО В.І.,  канд.пед.наук, доцент, ГАБОВДА А.М., ст. викладач, 
Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Взаємодія компонентів системи професійної компетентності майбутнього 

фахівця 

 

ГАРАПКО В.І., канд.пед.наук, доцент, МІШКО М. В., магістр спеціальності 

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Актуальні питання професійної підготовки вчителів іноземних мов у ВНЗ 

України 
 

ГРИЦЬКО В. В., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх 

учителів початкових класів 

 

ДМИТРІЮК Н.С., канд.психол.наук, доцент, Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки, м.Луцьк 

Медіація як сучасна технологія вирішення конфліктів у школі  

 

ДУЖАР М. В., магістр спеціальності 053 «Психологія», ЩЕРБАН Т. Д.,             

д-р.психол.наук, професор, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Проблема професійного самовизначення юнаків 

 

ДЯДЧЕНКО О.В., ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Професійна компетентність викладача іноземної мови за професійним 

спрямуванням 
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КАЧУР М.М., канд.пед.наук, доцент, МИКУЛАНИНЕЦЬ Л.М., 

канд.мистецтвознавства, ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Педагогічна компетентність як основа професійної самоактуалізації 

вчителя музичного мистецтва 

 

КОРДУНОВА Н. О., канд.психол.наук, доцент, МІЛІНЧУК В.І., 

канд.психол.наук, ст. викладач, Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Особливості професійного становлення особистості студента як 

майбутнього фахівця 

 

КОРОЛОВИЧ О.О., канд.екон.наук, ст. викладач, ВИБЕР Е.Ф., студенка 

спеціальності 015 «Професійна освіта. Економіка», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Становлення професійної педагогіки в ракурсі розвитку педагогічної 

науки 

 

КОСТЮК М.П., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування полікультурної компетентності майбутніх спеціалістів 

художнього спрямування (на матеріалі текстів) при навчанні англійської  

мови 

 

КОТЕЛЕВЕЦЬ К.В., викладач, Національний технічний університет 

«Харківський технічний інститут», м. Харків 

Фонетичні та лексичні діалектні особливості в ідіостилі Любка Дереша 

 

КОТУБЕЙ В. Ф., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості професійної підготовки вчителів початкових класів 

закордоном 
 

КРАВЧЕНКО Т.М., ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Дидактична гра як засіб організації навчального іншомовного 

комунікативного середовища у навчанні іноземної мови  молодших 

школярів 

 

КРАВЧЕНКО Т. М., ст. викладач, МАР`ЯН В. Ю., студент спеціальності 

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Роль специфічних прийомів та засобів мовної гри у створенні креативних 

рекламних текстів та заголовків в ЗМІ 
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КОБАЛЬ М.В., канд.психол.наук, доцент, Карпатський інститу 

підприємництва, м.Хуст 

Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді та їх вплив на професійне 

становлення фахівця 

 

КРАСНОГОРСЬКА В.В., аспірант, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради, м.Харків 

Студентське самоврядування як фактор формування соціальної 

активності молоді 

 

ЛИПЧАНКО-КОВАЧИК О. В., канд.пед.наук, ст. викладач,  

ТРЕТИННИК О.В., магістр спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова 

та зарубіжна література)» 

Граматика тексту у комунікативній методиці навчання іноземної мови 

 

ЛИСЕНКО Г.І., канд.іст.наук, доцент, Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури, м. Дніпро 

Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки магістрів 

технічного профілю 

 

ЛУЦА М.В., ст. викладач, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Шістдесятники в українській літературі 

 

МОРГУН А. В., канд.філол.наук, доцент, ПРОКОПОВИЧ Л. С., 

канд.філол.наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Семантико-стилістичні особливості та аксіологічні прирощення 

ексрпремсеми доля  в поетичному дискурсі другої половини ХХ ст.  

 

МОРГУН І. В., ст. викладач, ДЯКІВ Х. Є., студент спеціальності 014 «Середня 

освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Методика формування потенціального словника учнів старших класів за 

допомогою періодичних видань 

 

МОРГУН А.В., канд.філол.наук, доцент, ВОЛОШИН Н.О., студентка 

спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», 

ТКАЧЕВА А.С., студентка спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова 

та зарубіжна література)», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Художній текст як естетичний феномен 

 

ПАВКО А. І., д-р. іст. наук, професор, Національна академія управління, м.Київ 

Інтелектуальна активність як домінантна риса професійної творчості 
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ПОПОВИЧ Н. Ф., канд.філолог.наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Розвиток словесної  творчості у дітей дошкільного віку 

 

РОЗМАН І.І. канд.пед.наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Технологія персоніфікованого підходу: основа дослідження педагогічної 

персоналії 

 

СЕЛЕМАН С.Р., студентка спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова 

та зарубіжна література)», ГАРАПКО В.І., канд.пед.наук, доцент, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Передумови становлення системи професійної підготовки вчителів в 

Англії (історико-соціальний аспект) 

 

СІДУН М. М., канд.пед.наук, доцент, МАРУШКА В. Я., магістр спеціальності 

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Особливості становлення лінгвістичної компетентності у майбутніх 

учителів іноземної мови 

 

ТЕЛИЧКО Н. В., д-р.пед.наук, професор, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Особливості вивчення іноземних мов в школах Євросоюзу 
 

TELYCHKO NATALIA, doctor of pedagogical sciences, associate professor, VLAD 

ANISHORA, Master degree student, Mukachevo  State University 

The role of speaking activities in developing communicative competence 

 

TELYCHKO NATALIA, doctor of pedagogical sciences, associate professor, 

MACHUZHAK ULYANA, Master degree student, Mukachevo  State University 

Towards the structure of political speeches 

 

ТЕЛИЧКО Н. В., д-р.пед.наук, професор, МЕДВІДЬ М. В., студентка 

спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Лінгвопсихологічні і комунікативні особливості полілогічного мовлення 
 

TELYCHKO NATALIA, doctor of pedagogical sciences, associate professor, 

MYKHAILOCHKO VICTORIA, Master degree student, Mukachevo  State 

University 

Motivation of future teachers of the elementary school to the formation of 

pedagogical mastery 
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ТЕЛИЧКО Н. В., д-р.пед.наук, професор, КАЧУР Ю.Б., магістр спеціальності 

014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Формування культурно-країнознавчої компетенції школярів на уроках 

англійської мови 
 

ТЕЛИЧКО Н. В., д-р.пед.наук, професор, ПАВЛИШИНЕЦЬ Я. В., студент 

спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Підготовка вчителя іноземної мови до використання сучасних 

інформаційних технологій у професійній діяльності 

 

TELYCHKO NATALIA, doctor of pedagogical sciences, associate professor, 

PANTELIYCHUK VASELYNA, Master degree student, Mukachevo  State 

University 

The results of an experimental study of the formation of the axio-akmeologic 

and motivational component of pedagogical skill of future teachers of 

elementary school 

 

ТЕЛИЧКО Н. В., д-р.пед.наук, професор, ПОРОХНАВЕЦЬ Ю. Е., студент 

спеціальності 014 «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Доцільність і особливості використання аудіо та відео матеріалів на уроках 

англійської мови 
 

ЦАПОВСЬКА Л.С., концертмейстер, КОРОЛЕНКО О.О., асистент, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Практичні аспекти вивчення музичної форми в контексті підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва 

 

ШВАРДАК М.В., канд.пед.наук, доцент, ГЛЕБЕНА В.В. магістр спеціальності  

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

Психолого-педагогічні механізми й етапи організації ситуації успіху 
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СЕКЦІЯ 3 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЇ 

(1 корпус, ауд.415) 

 

Голова секції:  

СТЕГНЕЙ Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

декан факультету економіки, управління та інженерії   

Секретар секції:  

КРУЧАК Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, 

ст. викладач кафедри обліку, оподаткування і маркетингу 

 

ДОПОВІДІ 
 

БІЛАШ О.В., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Використання трудового потенціалу транскордонного регіону 

 

ГОБЛИК В.В., д-р.екон.наук, професор, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Малі міста – великі проблеми 

 

ГОБРЕЙ М. В., аспірант, БОШОТА Н. В., канд. екон. наук, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Сутність та значення інфраструктури інвестиційної сфери в регіоні 
 

ІГНАТИШИН М.В., канд. екон. наук, доцент, МАКСЮТОВА О.В., аспірант, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Класифікація дебіторської заборгованості за об’єктами та її схематична 

оцінка 

 

ZHIGUTS YU.YU., prof., Uzhhorod National University, LAZAR
 
V.F., as. prof.,  

KHOMIAK B.YA., as. prof., Mukachevo State University 

The technology of obtaining and properties wear firmness termite cast iron 

 

СТЕГНЕЙ М.І., д-р.екон.наук, професор, ЛЕНДЄЛ М.М., магістр спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ШМЕНДРАК Є.В., магістр 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Фінансова спроможність територіальних громад Закарпатської області 
 

МАШІКА М.І., студенка спеціальності 6.050502 «Інженерна механіка», 

ГАБОВДА О.В., асистент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Застосування адитивних технологій в машинобудуванні 
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ЛЕВКОВСЬКА Л.В., д-р. екон. наук, ст.наук.співробітник, РИЖОВА К.І., канд. 

екон. наук, ст.наук.співробітник, ДУ «Інститут економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН України», м.Київ 

Управління водними ресурсами на сучасному етапі у зоні ризикованого 

землеробства 

 

ЛІБА Н.С., канд. екон. наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Характеристика моделей взаємодії та взаємовідносин між базовими 

інституціями промислового комплексу регіону 

 

БОШИНДА І.М., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Методичні засади щодо формування та функціонування потенціалу малого 

бізнесу регіонів 

 

НЕСТЕРОВА С. В., канд. екон. наук, доцент, ОНИСЬКІВ С. В., магістр 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Сучасні методи оцінки фінансового стану підприємства 
 

ГЛАДИНЕЦЬ Н. Ю., канд. екон. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Оцінка кредитного ризику банківської системи України 

 

МАКСЮТОВА-ГРЕШКУЛИЧ Д.В., аспірант, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Особливості формування регіональної політики розвитку ринку праці 

 

МИХАЛЬЧИНЕЦЬ Г. Т., ст.викладач, ПАПІШ О., студент спеціальності 

6.030508 «Фінанси і кредит», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Стан та перспективи розвитку інвестиційного кредитування в Україні 

 

МИХАЛЬЧИНЕЦЬ Г. Т., ст.викладач, ПЛАКСА А. М., студент спеціальності 

6.030508 «Фінанси і кредит», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Банківська криза в Україні 

 

ЧЕРНИЧКО Т. В., д-р.екон.наук, професор, ЦІПТАК М. М., магістр 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Кредитна політика комерційних банків України 
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ІГНАТИШИН М.В., канд. екон. наук, доцент, БУРДЮХ Л.Ю., студент 

спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Криптовалюта: сучасний стан та перспективи розвитку 

 

ІГНАТИШИН М. І., канд. техн. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Анімація важільного механізму в системі Mathcad 
 

ПАПП В.В., д-р.екон.наук, професор, ІГНАТИШИН М.В., канд. екон. наук, 

доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Використання методу відсотка від реалізації  в системі фінансового 

планування  

 

ПІГОШ В. А., канд. екон. наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Облік орендних операцій бюджетних установ у контексті НП(С)БО 

 

РОСОЛА У.В., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування маркетинг-міксу у сільському господарстві 

 

ГАРАПКО Е.В., аспірант, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Соціально-економічний розвиток малих міських поселень в умовах 

децентралізації 

 

ПИТЬОВКА О.Ю., канд. фіз.-мат. наук, доцент, ПАНЧЕНКО О.Д., ст.викладач, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево, КОГУТИЧ О.І., студентка, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 

Двосторонній метод дослідження крайової задачі для системи 

диференціальних рівнянь гіперболічного типу 
 

ЛЕНДЄЛ.О.Д, ст.викладач, ЛАСЛО В.В., студент спеціальності 

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

Особливості поведінки споживачів на ринку промислових товарів 

 

ЛІНТУР І.В., канд. екон. наук, доцент, ГАРАПКО Я., магістр спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Розвиток підприємства в умовах кризи 

 

СТЕГНЕЙ М.І., д-р.екон.наук, професор, ЛІНТУР І.В., канд. екон. наук, доцент, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Світова практика застосування методів стимулювання розвитку 

енергогенеруючих технологій 
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МАЦОЛА Л.І., магістр спеціальності 073 «Менеджмент», ФЕЄР О.В., канд. 

екон. наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Організаційні процеси в освітньому менеджменті 

 

ФЕДЬКО Г.В., магістр спеціальності 073 «Менеджмент», ФЕЄР О.В., канд. 

екон. наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням діяльності 

підприємства 

 

ЛЕНДЄЛ О. Д., ст.викладач, ШПЕНИК Д. А., студент спеціальності 075 

«Маркетинг», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Дослідження конкурентоспроможності підприємства з позиції аналізу його 

конкурентних переваг 

 

ДЕМ’ЯН Я.Ю., канд. екон. наук, ст.викладач, ІЛЬТЬО Т.І., ст.викладач, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Покращення інвестиційного клімату як передумова розвитку аграрної 

сфери 

 

ПЕТРИЧКО М.М., канд. екон. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки 

 

ПУГАЧЕВСЬКА К.Й., канд. екон. наук, доцент, ПОЛЯНСЬКА В.Е., студентка 

спеціальності 073 «Менеджмент», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Збутова діяльність підприємства в умовах глобальної конкуренції 

 

ЛИЗАНЕЦЬ А.Г., канд. екон. наук, доцент, САВЧИН Л.В., студентка 

спеціальності 073 «Менеджмент», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Поняття та пріоритети розвитку соціальної політики в Україні 

 

ПАУЛИК А.Я., ст.викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності регіону 

 

ПАУЛИК А.Я., ст.викладач, ПАВЛИШИНЕЦЬ І., студентка спеціальності 

073 «Менеджмент», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Комерційна діяльність підприємства: сутність, зміст та цілі 
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КАБАЦІЙ В.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, ХОМ’ЯК Б.Я., канд. фіз.-мат. 

наук, доцент, ПИТЬОВКА О.Ю., канд. фіз.-мат. наук, доцент, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Використання  багатокомпонентних халькогенідних стекол в оптопарах 

для приладів газового аналізу 

 

КРУЧАК Л. В., канд. екон. наук, ст. викладач, БУНДЗЯК Л., студент 

спеціальності 075 «Маркетинг», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Взаємозв’язки маркетингу і логістики в процесі забезпечення товароруху 

на ринку 

 

ГАВРИЛЕЦЬ О. В., канд. екон. наук, доцент, ГАВРИЛЕЦЬ А. В., магістр 

спеціальності 075 «Маркетинг», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Забезпечення збуту продукції споживчого попиту на засадах маркетингу 

 

ГАВРИЛЕЦЬ О. В., канд. екон. наук, доцент, ЧУЧКА І. М., канд. екон. наук, 

доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Екологічний маркетинг як основа реалізації концепції соціально-етичного 

маркетингу 

 

ГОЛОВАЧКО В.М., канд. екон. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Контроль за здійсненням операцій з інвестиційної нерухомості 

 

ЛЕНДЕЛ О.І., магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування», РЕСЛЕР 

М.В., д-р.екон.наук, професор, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Організація облікової інформації для потреб управління 

 

МАКСИМЕНКО Д.В., канд. екон. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Поняття, суть та показники рентабельності підприємства.. 

 

БОРА Н. Ю., асистент, ЧЕКАН Є., студент спеціальності 075 «Маркетинг», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Нові форми транскордонного співробітництва та можливості їх 

використання 

 

БОРА Н.Ю., асистент, ФЕКЕТЕ Т., студент спеціальності 075 «Маркетинг», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Дослідження розвитку транскордонного співробітництва регіонів 
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БОРА Н. Ю., асистент, ЯРЕМА А., студент спеціальності 075 «Маркетинг» 

Сутність та значення каналів розподілу як невід’ємної складової політики 

розподілу 

 

ЗОЗУЛЯК М.М., ст. викладач, БОБАЛІК К., спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Актуальні питання обліку заробітної плати 

 

ХАУСТОВА К.М., канд. екон. наук, доцент, АНТАЛОВСЬКА О.В., магістр 

спеціальності 073 «Менеджмент», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Управління адаптацією підприємства до змін у зовнішньому середовищі 

 

БІЛАК Г.Г., канд. екон. наук, доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Впровадження інноваційних технологій в управління готельним 

підприємством 

 

ПРОСКУРА В.Ф., д-р.екон.наук, професор, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Економічна безпека України та вплив  на неї інноваційного 

підприємництва 

 

ГАЙДУК М.Ю., студентка спеціальності 073 «Менеджмент»,  

КОВАЛЬЧУК І.Є., ст.викладач,  Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Проблеми ефективності використання  трудових ресурсів в Україні 

 

ЧОВРІ Д.В., студентка спеціальності 073 «Менеджмент», КОВАЛЬЧУК І.Є., 

ст.викладач, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Шляхи удосконалення соціально-трудових відносин на підприємстві 
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СЕКЦІЯ 4 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ 

(1 корпус, ауд.400)  

 

Голова секції:  

МАШІКА Ганна Василівна, кандидат географічних наук, доцент, 

завідувач кафедри туризму та рекреацій 

Секретар секції:  

МЕДВІДЬ Лариса Іванівна, ст. викладач кафедри туризму та рекреацій 

 

ДОПОВІДІ 

 

ГУЦУЛЯК В.М., д-р геогр. наук, професор, Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, НЄВЄНЧЕНКО А.І., 

канд. геогр. наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ 

Аналіз природних регіонів українських Карпат для цілей розвитку 

туризму 

 

КАДУК Ю.С., Харківський торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету, м. Харків 

Впровадження процесного підходу в управління туристичним 

підприємством 

 

КАМПОВ Н.С., ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Історико-культурні ресурси як найсильніший спонукальний туристичний 

мотив 

 

КАМПОВ Н.С., ст. викладач, КАСИНЕЦЬ О.В., ст. викладач, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Навчальні екскурсії та їх роль у професійному становленні майбутнього 

фахівця сфери туризму і рекреації 

 

КАСИНЕЦЬ О.В., ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Ефективна підготовка фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів) – 

потреба сучасності 

 

ЛЕПКИЙ М. І., канд. географ. наук, доцент, Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк, ГУСАР С. С., магістр спеціальності 242 «Туризм», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Роль регіонального туристичного товариства в умовах сьогодення 
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ЛУЖАНСЬКА Т. Ю., канд. геогр. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Роль лікувально-оздоровчого туризму на сучасному етапі 

 

МАКСЮТОВА О.В., аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Перспективи розвитку туристичної галузі регіону 

 

МАСЛИГАН Р. М., Закарпатська обласна федерація Шотокан карате-до, 

м.Мукачево 

Характеристика особливостей розвитку спортивного туризму Японії 

 

МАСЛИГАН О. О., канд. екон. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Сегментна поляризація місць для дайвінгу та підводного плавання 

префектури Окінава  
 

МАТВІЙЧУК Л. Ю., д-р. екон. наук, професор, Луцький національний 

технічний університет, м. Луцьк,  ДЕРКАЧ В. Ю., Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інтеграційний потенціал суб’єктів сфери туризму 

 

МАХЛИНЕЦЬ А.С., студентка спеціальності 053 «Психологія»,  

МАХЛИНЕЦЬ С.С., ст. викладач, Мукачівський державний університет,  

м. Мукачево 

Специфіка туризму для людей з обмеженими можливостями 

 

МАШІКА Г.В., канд. географ. наук, доцент, КАДАР В.В., магістр спеціальності 

242 «Туризм», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Роль «зеленого» (сільського ) туризму в розвитку господарського 

потенціалу Карпатського регіону 

 

МАШІКА Г.В., канд. географ. наук, доцент, ЯКОБ Н.К., магістр спеціальності 

242 «Туризм», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Перспективи розвитку господарсько-туристичного потенціалу 

Карпатського регіону 

 

МЕДВІДЬ Л.І., ст. викладач, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Міський туризм як перспективний напрям розвитку туризму 

 

ОЗЕРОВА Н.Ю., студент, МИРОШНИЧЕНКО Ю.В., канд. техн. наук, доцент,  

Харківський торговельно-економічний інститут Київського торговельно-

економічного університету, м. Харків 

Реінжиніринг бізнес-процесів у сфері послуг підводного туризму 
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ПАПП В.В., д-р. екон. наук, професор, ЛУЖАНСЬКА Т.Ю., канд. географ. 

наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Роль сільського зеленого туризму у розвитку громад 

 

ПАПП В. В., д-р. екон. наук, професор, ОЛЬШАКОВСЬКА Г.В., магістр 

спеціальності 242 «Туризм», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Туристично-рекреаційний потенціал Свалявського району 

 

ПЕНДЕРЕЦЬКИЙ О.В., канд. техн. наук, доцент, Івано-Франківський 

національний технічний університет, м. Івано-Франківськ 

Промисловий туризм на селі 

 

П′ЯТКА Н.С., ст. викладач, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Конструктивні підходи до комплексного географічного обґрунтування 

раціонального природокористування в туризмі 

 

СМОЧКО Н.М., канд. географ. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інноваційні моделі територіальних утворень 

 

ТОКАР Я.І., асистент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Напрями вдосконалення туристично-рекреаційного розвитку гірських 

територій Карпатського регіону 

 

ФЕГИР Х., магістр спеціальності 242 «Туризм», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево, МАСЛИГАН Р. М., Закарпатська обласна федерація 

Шотокан карате-до, м.Мукачево 

Фучжань, як стратегічна модель розвитку спортивного туризму (школи 

Удашань) 
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СЕКЦІЯ 5 

 СФЕРА ГОСТИННОСТІ В ІНФРАСТРУКТУРІ МАЛИХ МІСТ 

(2 корпус, ауд.4) 

 

Голова секції:  

МІЛАШОВСЬКА Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанної справи  

Секретар секції:  

РУБІШ Марина Андріївна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри готельно-ресторанної справи 

 
ДОПОВІДІ 

 

ГОБЛИК-МАРКОВИЧ Н.М., канд. екон. наук, доцент, КУЦМИДА А.Т., 

студентка спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Аналіз сучасного стану та можливостей організації відпочинку в малих 

містах Закарпаття 

 

ГОЛОВКО О.М., канд. техн. наук, доцент, КЛЮЧКОВИЧ О.І., студентка 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Аналіз сучасних тенденцій оснащення устаткуванням та напрямки 

розвитку закладів ресторанного господарства малих міст Закарпаття 

 

КРАФТА В.І., аспірант, МІЛАШОВСЬКА О.І., д-р екон. наук, професор, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Соціально-економічний розвиток  курортної галузі в малих містах (на 

прикладі міста Рахова) 

 

МОЛНАР-БАБІЛЯ Д.І., канд. хім. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Безпечність  продуктів харчування 

 

РУБІШ М.А., канд. екон. наук, ст. викладач, ГЕРЕВИЧ В.В., магістр 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Особливості обслуговування дітей в закладах ресторанного господарства. 

 

РУБІШ М.А., канд. екон. наук, ст. викладач, ЛЕГЕЗА Я.М., магістр 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Особливості  послуг харчування при санаторно-курортних комплексах 
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ЧОРІЙ М.В., ст. викладач, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Інноваційні процеси у закладах ресторанного господарства в  малих містах 

регіону 
 
 

 
СЕКЦІЯ 6 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

(3 корпус, ауд.35)  

 

Голова секції:  

КОЗАРЬ Оксана Петрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри легкої промисловості і професійної освіти 

Секретар секції:  

МАТВІЙЧУК Світлана Салманівна, кандидат технічних наук, старший 

викладач кафедри легкої промисловості і професійної освіти 

 

ДОПОВІДІ 
 

ВОЛЯНСЬКИЙ А.П., магістр спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості. Проектування взуття і галантерейних виробів», РОСУЛ Р.В., 

канд. техн. наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Споживчі вимоги до взуття та забезпечення психологічного комфорту 

 

ЗЯБЛОВСЬКА  Д.Є., ст. викладач, Мукачівський державний університет,  

м. Мукачево 

Дослідження характеру кривизни контурів силуетних ліній та розробка 

рекомендацій з використання методів апроксимації 

 

КОВАЛЬ Т.В., ст. викладач, Мукачівський державний університет,  

м. Мукачево 

Удосконалення практичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 

 

КОЗЬМА І. Я., магістр спеціальності 182 «Технології легкої промисловості. 

Проектування взуття і галантерейних виробів», ФОРДЗЮН Ю.І.,  канд. техн. 

наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Огляд сучасних тенденцій асортименту футлярів для оптичних окулярів і 

формування номенклатури показників якості 

 

МАТВІЙЧУК С.С., канд. техн. наук, ст. викладач, СЄДОУХОВА Є.В.,  

ст. викладач, БОКОЧ М.П., магістр спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості. Конструювання та технології швейних виробів», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Застосування методу «зорових ілюзій» при розробці інноваційних рішень 

молодіжного одягу 
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ПАВЛІЙ І.М., магістр спеціальності 182 «Технології легкої промисловості. 

Проектування взуття і галантерейних виробів», КОЗАРЬ О.П., д-р техн. наук, 

професор, Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Аналіз ринку та огляд основних торгових марок модельного жіночого 

взуття 

 

ПОЛУДА С.Н., ст. викладач, ПОПОВА А.І., ст. викладач, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Сучасні підходи до організації робочих місць у швейних потоках 

 

ПОШТАК І.В., магістр спеціальності 182 «Технології легкої промисловості. 

Проектування взуття і галантерейних виробів», ФОРДЗЮН Ю.І.,  канд. техн. 

наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Аналіз споживчого ринку рюкзаків з представленням номенклатури 

показників якості рюкзака для сучасної молоді 

 

РОМАНЮК Т. В., магістр спеціальності 182 «Технології легкої промисловості. 

Конструювання та технології швейних виробів», БІЛЕЙ-РУБАН. Н. В., канд. 

техн. наук, доцент, Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Вдосконалення процесу виготовлення жіночого плечового одягу з 

трикотажу 

 

РУЩАК В.В., студентка спеціальності 015 «Професійна освіта (Дизайн)» 

КОВАЛЬ Т.В., ст. викладач, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Мотивація навчання як фактор розвитку пізнавальних здібностей учнів 

 

ХІМИЧ В.І., канд. техн. наук, ст. викладач, ВІКТОР Т.М., асистент,  

ПРЕДКО М.М., магістр спеціальності 182 «Технології легкої промисловості. 

Проектування взуття і галантерейних виробів», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Моделювання шкіряних аксесуарів до вечірньої сукні 

 

ЧОРБА Л.І., магістр спеціальності 182 «Технології легкої промисловості. 

Конструювання та технології швейних виробів», МАТВІЙЧУК С.С., канд. техн. 

наук, ст. викладач, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Вплив культури та моди Японії на сучасну світову моду 

 

ШЕРШУН М.І. магістр спеціальності 182 «Технології легкої промисловості. 

Конструювання та технології швейних виробів», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Вплив властивостей сучасних матеріалів та їх декорування для 

виготовлення жіночих комплектів на технологічний процес швейного 

виробництва 
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ШОВКОПЛЯС Л.О., магістр спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості. Конструювання та технології швейних виробів»,  

ГЕРАСИМОВ В.В., канд.. фіз.-мат. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інноваційні технології виготовлення одягу на основі систем 3D друку 
 

 
 

СЕКЦІЯ 7 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

(1 корпус, ауд.201) 

 

Голова секції:  

МАЛЕЦЬ Олександр Омелянович, кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри суспільних дисциплін та фізичної культури 

Секретар секції:  

КУХАРЧУК Ольга Степанівна, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри суспільних дисциплін та фізичної культури 

 
ДОПОВІДІ 

 

БОЙЧУК О. А., канд. філол. наук, доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», м. Ужгород ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,  

м. Ужгород 

Матеріальна культура як фактор зовнішнього середовища та її вплив на 

формування господарського світогляду (на основі фольклорних текстів)  

 

ІЛЬТЬО Г. Ф., канд. політол. наук, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Політична наука в умовах трансформації суспільно-політичних процесів  

 

КУХАРЧУК О.С., канд. іст. наук., доцент, РОСОЛ Ю., студентка спеціальності  

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

Писемність, зародження історичних знань. Культурні зв’язки закарпатців 

з населенням українських земель  

 

МАЛЕЦЬ О.О., канд. іст. наук., доцент, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево, МАЛЕЦЬ Н.Б., канд. іст. наук., доцент, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», м. Ужгород  

Кризові явища в сучасній культурі в умовах мультикультуралізму та 

глобалізації   
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ОЛІЙНИК В. В., канд. культурології, доцент, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Українська ментальність в полікультурному дискурсі Карпатського 

регіону: минуле і сучасність 

 

ОЛІЙНИК В. В., канд. культурології, доцент, ГАНГУР Я. І., студентка 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет,  

м. Мукачево  

Великодні ігри в обрядовості українців Закарпаття 

 

ОЛІЙНИК В. В., канд. культурології, доцент, ГОЛЯНИЧ А. І., студентка 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет,  

м. Мукачево  

Передріздвяні свята українців Закарпаття – ритуально-магічний аспект 
 

ПАВКО Я.А., канд. юрид. наук, юрист, Юридична фірма «LP», м. Київ 

Особливості організації наукових досліджень Норвегії в Арктиці 

 

ПАВКО А.І., д-р. іст. наук, професор, КУРИЛО Л.Ф., канд. пед. наук, доцент,  

Національна академія управління, м. Київ  

Теоретико-методологічний інструментарій юридичної психології 

 

PALLAY KATALIN, teacher of the Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian 

College of Higher Education (Ukraine), PhD student of the University of Debrecen 

(Hungary) 

The examination of the network of students emigrated from Transcarpathia and 

returned to it 

 

 


