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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 
Бердянського державного педагогічного університету; 
Ліпич Вікторія Миколаївна, кандидатка філологічних наук, доцент, 
проректорка з науково-педагогічної роботи БДПУ; 
Попова Анастасія Сергіївна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка 
кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного 
педагогічного університету, голова Ради молодих учених БДПУ; 
Панова Світлана Олегівна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка 
кафедри математики та методики навчання математики, секретарка  Ради 
молодих учених факультету ФМКТО БДПУ; 
Гнатюк Віталій Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, заступник 
декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з наукової 
роботи та міжнародної діяльності БДПУ; 
Цибуляк Наталя Юріївна, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри 
прикладної психології та логопедії, голова Ради молодих учених факультету 
ФДССО БДПУ; 
Денисова Анжеліка Сергіївна, провідна фахівчиня Бердянського державного 
педагогічного університету. 

 

ПРОГРАМНО-НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 
Бердянського державного педагогічного університету; 
Гуренко Ольга Іванівна, докторка педагогічних наук, професорка, перша 
проректорка БДПУ; 
Ліпич Вікторія Миколаївна, кандидатка філологічних наук, доцентка, 
проректорка з науково-педагогічної роботи БДПУ; 
Лиман Ігор Ігорович, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник 
освіти України, завідувач кафедри історії та філософії, координатор міжнародних 
відносин БДПУ; 
Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
Національної академії педагогічних наук України; 
Гриньова Марина Вікторівна, докторка педагогічних наук, професорка, 
членкиня-кореспондентка Національної академії педагогічних наук України, 
декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка; 
Гандзюра Володимир Петрович, доктор біологічних наук, професор кафедри 
екології та зоології Навчально-наукового центру «Інститут Біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
Зібер Фрідрих, професор, президент Європейської асоціації науки і освіти 
(Берлін, Федеративна Республіка Німеччина); 
Разумовский Константин Веніаминович, президент Міжнародної академії 
екології і здоров’я (Вільнюс, Литва); 
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Власова Світлана Вікторівна, кандидатка медичних наук, доцентка, проректорка 
Поліського державного університету (Білорусь); 
Колесникова Наталя Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри фізичної культури і спорту Поліського державного 
університету (Білорусь); 
Афтемчук Ольга Євгеніївна, докторка хабілітат педагогічних наук, доцентка, 
доцентка кафедри гімнастики Державного Університету Фізичного Виховання і 
Спорту (Молдова); 
Федорець Василь Миколайович, кандидат медичних наук, старший викладач 
кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти», докторант Інституту вищої освіти Національної 
академії наук України; 
Клочко Оксана Віталіївна докторка педагогічних наук, доцентка, професорка 
кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського; 
Браніцька Тетяна Ромуальдівна, докторка педагогічних наук, завідувачка 
кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти»; 
Маляр Олена Іванівна, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри 
психолого-педагогічної освіти та соціальних наук, КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти»; 
Жáра Ганна Іванівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка 
кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; 
Попова Анастасія Сергіївна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка 
кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного 
педагогічного університету, голова Ради молодих учених БДПУ; 
Гнатюк Віталій Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, заступник 
декана факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини з наукової 
роботи та міжнародної діяльності БДПУ; 
Цибуляк Наталя Юріївна, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри 
прикладної психології та логопедії, голова Ради молодих учених факультету 
ФДССО БДПУ; 
Петровська Катерина Володимирівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, 
завідувачка кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського 
державного педагогічного університету. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ. ЕКОЛОГІЯ 

 

Голова секції: Гнатюк Віталій Васильович, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та 
екології факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 
людини Бердянського державного педагогічного університету 

Секретар: Ковальова Ірина Андріївна, здобувачка першого 
(бакалаврського) рівня ВО 4 курсу факультету фізичної 
культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного 
педагогічного університету 

 

 

Dzikowski Andrzej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 
Poland). Roman roots of the warranty system for animal physical 
defects. 

Антко Руслан Анатолійович, Поліщук Михайло Іванович 
(Вінницький національний аграрний університет, Україна). 
Вплив регуляторів росту на продуктивність пшениці ярої. 

Гандзюра Володимир Петрович, Фісунова Надія Миколаївна 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Україна). Екологічна складова національної системи стійкості. 

Гнатюк Віталій Васильович, Коваль Карина Валентинівна 
(Бердянський державний педагогічний університет, Україна). 
Екологічний стан лісових ресурсів Запорізької області та 
заходи щодо його поліпшення. 

Демчук Ольга Андріївна (Вінницький національний аграрний 
університет, Україна). Вплив структурованої води на енергію 
проростання. 

Денисюк Наталія Василівна (Рівненський державний гуманітарний 
університет, Україна). Поширення Viscum album у парку 
культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка міста Рівне. 

Різван Олександр Сергійович, Егоров Андрій Борисович 
(Харківський національний університет радіоелектроніки, 
Україна). Дослідження впливу вихлопних газів на екологію. 
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Шевців Мирослав Володимирович (Рівненський державний 
гуманітарний університет, України). До питань мінімізації 
безпритульних собак та котів м. Рівного. 
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СЕКЦІЯ 2 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА 

 

Голова секції: Черемісіна Тетяна Володимирівна, кандидатка 
економічних наук, доцентка кафедри менеджменту та 
адміністрування гуманітарно-економічного факультету 
Бердянського державного педагогічного університету 

Секретар: Старожко Ольга Миколаївна, кандидатка педагогічних 
наук, доцентка кафедри менеджменту та адміністрування 
гуманітарно-економічного факультету Бердянського державного 
педагогічного університету 

 
 
Labuda Damian (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland). 

Report on the condition of the local government unit. 

Szelągowska Karolina, Skóra Agnieszka (University of Warmia and 

Mazury in Olsztyn, Poland). Future of electronic delivery – 

normative analysis. 

Станкевич Ірина Іванівна (Білоруський державний аграрний 
технічний університет, Республіка Білорусь). Підходи до 
визначення стійкості розвитку організації. 

Шматко Анастасія Юріївна (Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького, Україна). Системний підхід в 
управлінні ризиком. 
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СЕКЦІЯ 3 

ІСТОРИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ НАУКИ 

 
Голова секції: Krzyżak Lesław, doctor of law, university professor, 

Wołomin International & Regional Cooperation University, 
Wołomin, Poland 

Секретар: Короткий Олексій Вікторович, здобувач другого 
(магістерського) рівня ВО 1 курсу гуманітарно-економічного 
факультету Бердянського державного педагогічного 
університету 

 

 

Ćwikła Monika (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland). 
Perspectives for changes in the Polish civil procedure based on the 
2019 amendment. 

Dziaduch Kinga (Maria Curie-Sklodowska University, Poland). Protection 
of human rights in the European Union. 

Khoperia Margarita (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 
Poland). Learning canon law in Poland. 

Krzywkowska Justyna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 
Poland) Забезпечення вільного віросповідання у польському 
сімейному праві. 

Krzyżak Lesław (Wołomin International & Regional Cooperation 
University, Poland). Religious symbols in public space – Polish 
theory and practice. 

Mikołajczyk Maciej (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 
Poland). Cohabitation as an alternative to marriage? 

Ossowska-Salamonowicz Dobrochna (University of Warmia and Mazury 
in Olsztyn, Poland). The journalistic obligation to follow the 
general editorial programme line established in the statutes or 
regulations of the editorial office (analysis of the Press Law Act of 
26 January 1984) 

Paszkowski  Marek (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 
Poland), Nowicki Jacek (Cardinal Wyszyński University in Warsaw, 
Poland). Church divorce, marriage annulment – pro-divorce 
mentality and indissolubility of canonical marriage. 
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Różański Mieczysław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 
Poland). Protection of archival materials in Poland. Historical 
analysis. 

Rzeczkowski Adam (University of Gdańsk, Poland). Creating the image 
of the Polish Police in the last 20 years. 

Rzewuska Magdalena (University of  Warmia and Mazury in Olsztyn, 
Poland). Post mortem insemination in the context of the principle 
of the good of the child. 

Rzewuski Maciej (University of  Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland). 
Functioning of the judiciary in the light of a pandemic COVID-19. 
Polish perspective. 

Szymaniec Piotr (Angelus Silesius University of Applied Sciences in 
Wałbrzych, Poland). Municipal guards in Poland. Some remarks 
concerning public security in municipality. 

Zero Daniel (University of  Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland). 
Expression of religious beliefs in Poland. Legal regulations and 
practice. 

Ziółkowska Krystyna (University of  Warmia and Mazury in Olsztyn, 
Poland). Standards of employing religion teachers in the Polish 
education system. 

Короткий Олексій Вікторович (Бердянський державний 
педагогічний університет, Україна). Увʼязнення в праві держав 
Східної Європи Раннього нового часу. 

Тертичний Артем Ігорович, Терещенко Тетяна Вадимівна 
(Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького, Україна). Гонконг в контексті Першої 
опіумної війни. 
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СЕКЦІЯ 4. 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

Голова секції: Тараненко Юлія Петрівна, кандидатка педагогічних 
наук, старша викладачка кафедри теорії і методики навчання 
мистецьких дисциплін факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного 
університету 

Секретар: Павленко Руслан Валентинович, викладач кафедри теорії і 
методики навчання мистецьких дисциплін факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського 
державного педагогічного університету 

 
 

Могілей Ірина Владиславівна (Криворізький державний 
педагогічний університет, Україна). Мистецтво М. Метнера-
піаніста. 
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СЕКЦІЯ 5. 

ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ 

 

Голова секції: Степанюк Катерина Іванівна, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти 
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Бердянського державного педагогічного університету  

Секретар: Цибуляк Наталя Юріївна, кандидатка психологічних наук, 
доцентка кафедри прикладної психології та логопедії 
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 
Бердянського державного педагогічного університету  

 

 

Гордієнко Тетяна Володимирівна, Дубровська Лариса 
Олександрівна, Дубровський Валерій Леонідович 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 
Україна). Історичний аспект проблеми принципу наочності у 
навчанні. 

Дьяченко Світлана Олександрівна (Маріупольський державний 
університет, Україна). Феноменологія прийняття рішення 
особистістю. 

Зверяка Марія Сергіївна (Бердянський Державний Педагогічний 
Університет, Україна). Мотиватори поведінки як умова 
стимуляції мовної активності дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Кобюк Юлія Миколаївна (Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Україна). 
Принципи професійної підготовки майбутніх вчителів 
початкових класів в університетах Австралії. 

Комарніцька Людмила Миколаївна (Подільський спеціальний 
навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 
Україна). Психологічні особливості спілкування підлітків з 
девіантною поведінкою. 

Кондратенко Тетяна Володимирівна (Глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна). 
Деякі аспекти оновлення змісту економічної підготовки 
майбутніх учителів технологій у закладах вищої педагогічної 
освіти. 
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Короткевич Ксенія Єгорівна, Соколова Ольга Валеріївна 
(Національний педагогічний університет імені М. П. 
Драгоманова , Україна). Структура умінь навчальної 
самоорганізації суб’єктів хореографічної освіти 

Корсікова Катерина Геннадіївна (КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія», Україна). Медіаосвіта як інструмент 
удосконалення педагогічної майстерності майбутніх 
педагогів. 

Корчагіна Галина Володимирівна (Дніпровський педагогічний 
коледж КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради», Україна). Використання 
інтерактивних методів у процесі навчання зображувальної 
діяльності майбутніх учителів початкової освіти. 

Крамаренко Алла Миколаївна (Бердянський державний 
педагогічний університет, Україна). Здоров’язберігаючий 
освітній процес як психолого-педагогічна проблема в умовах 
НУШ. 

Курило Ольга Юріївна (Бердянський державний педагогічний 
університет, Україна). Професійно важливі якості майбутніх 
інженерів-педагогів харчової галузі. 

Литовченко Ірина Миколаївна (Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», Україна), Зеліковська Олена 

Олександрівна (Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Україна). Глобалізація як чинник розвитку 
корпоративної освіти у США. 

Омелько Мар’яна Анатоліївна, Жовта Лариса Олександрівна 
(Могилів-Подільський технолого-економічний коледж 
Вінницького національного аграрного університету, Україна). 
Впровадження і використання сучасних форм і методів 
організації самостійної роботи студентів.  

Павленко Анастасія Геннадіївна, Соловйова Наталія Дмитрівна 
(Криворізький державний педагогічний університет, Україна). 
Вивчення англійської граматики на основі пісень. 
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Панова Світлана Олегівна (Бердянський державний педагогічний 
університет, Україна). Деякі аспекти реалізації дистанційного 
навчання у педагогічних ВНЗ. 

Панченко Галина Григорівна (Дніпровський педагогічний коледж 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради», Україна). Про підготовку 
майбутніх учителів початкової освіти до проведення 
інтегрованого курсу «Мистецтво». 

Пасічник Любов Володимирівна (Криворізький державний 
педагогічний університет, Україна). Мовна політика: 
конкретизація поняття в історико-педагогічному дискурсі. 

Перепеліна Дар’я Сергіївна, Варава Людмила Анатоліївна 
(Маріупольський державний університет, Україна). 
Особистісний результат при виборі та при прийнятті 
рішення. 

Петрушова Наталія Вікторівна (Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна). 
Професійно-орієнтоване навчання іноземним мовам в умовах 
дистанційної освіти у вищих навчальних закладах. 

Пісна Тетяна Миколаївна (Криворізький державний педагогічний 
університет, Україна). Використання фрейм-технологій у 
процесі формування загальноосвітніх компетентностей. 

Подобна Неля Валентинівна, Гордієнко Тетяна Володимирівна 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 
Україна). Проблемне навчання як засіб розвитку логічного 
мислення молодших школярів. 

Попова Анастасія Сергіївна (Бердянський державний педагогічний 
університет, Україна). Вплив особливостей покоління Z на 
сучасну професійну орієнтацію. 

Радіонова Марина Сергіївна (Бердянський державний педагогічний 
університет, Україна). Вплив самоізоляції в умовах COVID-19 
на психічне здоров’я особистості. 

Рева Світлана Валеріївна (Глухівський агротехнічний інститут 
імені С. А. Ковпака СНАУ, Україна). Роль куратора у виховному 
процесі ВНЗ. 
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Синиця Аліна Олександрівна (Бердянський державний 
педагогічний університет, Україна). Діяльнісний підхід 
запорука успішної роботи спеціального педагога. 

Сиплива Катерина Сергіївна, Білоусова Надія Валентинівна 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 
Україна). Особливості булінгу в шкільному віці, 
профілактика та протистояння булінгу. 

Степанюк Катерина Іванівна (Бердянський державний педагогічний 
університет, Україна). Організація  самостійної роботи 
студентів з курсу «Методика трудового навчання з 
практикумом» у закладі вищої освіти. 

Тімченко Карина Сергіївна, Чемоніна Лада В’ячеславівна 
(Бердянський державний педагогічний університет, Україна). 
Мультимедіа – сучасний засіб навчання молодших школярів 
української мови. 

Федорик Вікторія Володимирівна (Бердянський державний 
педагогічний університет, Україна). Особливості ставлення 
молодших школярів до моральних норм поведінки: 
порівняльний аналіз. 

Цибуляк Наталя Юріївна (Бердянський державний педагогічний 
університет, Україна). Майндфулнесс як метод поліпшення 
психічного стану. 

Цюй Ге,Глазунова Ірина Кимівна (Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова, Україна). Синергетичний 
підхід у процесі розвитку мотивації до навчально-
виконавської діяльності майбутніх учителів музичного 
мистецтва. 
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СЕКЦІЯ 6. 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Голова секції: Бардус Ірина Олександрівна, докторка педагогічних 
наук, доцентка кафедри комп’ютерних технологій в управління 
та навчанні факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету 

Секретар: Павленко Максим Петрович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри комп’ютерних технологій в управління та 
навчанні факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету 

 

 

Генсерук Галина Романівна (Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Україна). Цифрові 
інструменти для зворотнього зв’язку в освітньому процесі. 
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СЕКЦІЯ 8. 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

Голова секції: Осіпов Віталій Миколайович, кандидат наук з 
фізичного виховання, доцент кафедри біології, здоров’я людини 
та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту 
та здоров’я людини Бердянського державного педагогічного 
університету  

Секретар: Самойленко Вадим Леонідович, старший викладач кафедри 
теорії та методики фізичного виховання факультету фізичної 
культури, спорту та здоров’я людини Бердянського державного 
педагогічного університету  

 

 

Бікі Анна – Марія Гаврилівна (Закарпатський угорський інститут 
імені Ференца Ракоці ІІ, Україна). Роль рухливих ігор у 
повсякденному житті дітей шкільного віку. 

Голуб Дмитро Олександрович (Бердянський економіко-
гуманітарний коледж БДПУ, Україна). Особливості оцінки 
рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості юних 
футболістів 15 років. 

Грабельников Олег Миколайович (Бахмутський індустріальний 
технікум ДВНЗ «ДонНТУ», Україна). Здоровя’збереження 
студентської молоді через інноваційні підходи до фізичного 
виховання. 

Курянська Владислава Михайлівна, Грєєва Віра Іванівна (Одеський 
національний політехнічний університет, Україна). Основи 
здоров’я. Фізична культура і спорт. 

Леоненко Денис Олександрович (Бахмутський коледж мистецтв ім. І. 
Карабиця, Україна). Відношення студентів закладів вищої 
освіти до занять фізичною культурою. 

Маслій Володимир Андрійович, Хомовський Олександр Іванович 
(Подільський державний аграрно-технічний університет, 
Україна). Фізичне виховання в умовах інклюзивної освіти. 

Самойленко Вадим Леонідович (Бердянський економіко-
гуманітарний коледж БДПУ, Україна). Використання новітніх 
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інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці 
майбутніх тренерів викладачів з футболу. 

Скородумова Лариса Борисівна (Бахмутський коледж мистецтв ім. І. 
Карабиця, Україна). Зміцнення організму студентів засобами 
загартовування у процесі занять фізичним вихованням. 

Шинкарьова Олена Дмитрівна, Шинкарьов Сергій Іванович 
(Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Україна). Мотивація здобувачів вищої освіти до занять зі 
спортивно-педагогічного вдосконалення з фітнесу.  
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СЕКЦІЯ 9. 

ФІЛОЛОГІЯ І ЖУРНАЛІСТИКА 

 
Голова секції: Боговін Ольга Володимирівна, кандидатка 

філологічних наук, доцентка кафедри української та зарубіжної 
літератури і порівняльного літературознавства факультету 
філології та соціальних комунікацій Бердянського державного 

педагогічного університету 
Секретар: Давиденко Іван Олександрович, кандидат філологічних 

наук, старший викладач кафедри української та зарубіжної 
літератури і порівняльного літературознавства факультету 
філології та соціальних комунікацій Бердянського державного 

педагогічного університету 
 
 
Балакін Іван Романович, Давиденко Іван Олександрович 

(Бердянський державний педагогічний університет, Україна). 
Особливості рецепції образу ведмедя в однойменному тексті 
рок-гурту «Король и Шут». 

Березіна Іліана Олександрівна, Давиденко Іван Олександрович 
(Бердянський державний педагогічний університет, Україна). 
Фанфікшн як жанр пост фольклору. 

Боговін Ольга Володимирівна, Козлова Анастасія Олександрівна 
(Бердянський державний педагогічний університет, Україна). 
Інтерпретація комедії В. Шекспіра «Сон літньої ночі»: 
семіотичний аспект. 

Галзман Ганна Вадимівна, Добровольська-Піпіч Ірина Євгенівна 
(Одеський національний політехнічний університет, Україна). 
Семантика іспанських медичних термінів як результат 
метафоризації. 

Сластьонова Дар’я Сергіївна (Бердянський державний педагогічний 
університет, Україна). «Принцеса Марсу» Е.Р. Берроуза : 
формула романтичної історії в романі та  в його екранізації. 

Столярова Юлія Олегівна, Сосницька Галина Миколаївна 
(Одеський Національний Політехнічний Університет, Україна). 
Порівняльний аналіз паремій з фразеологічною 
репрезентацією «закоханність» в іспанській, російській та 
українських мовах. 
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Чернишенко Альона Сергіївна, Філоненко Софія Олегівна 
(Бердянський державний педагогічний університет, Україна). 
Трансформація традиційних образів піратів у сучасній 
дитячій літературі та анімації. 
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СЕКЦІЯ 10. 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 
Голова секції: Онищенко Сергій Вікторович, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання 
та технологій факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету 

Секретар: Шурденко Марія Михайлівна, асистентка кафедри 
професійної освіти, трудового навчання та технологій 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної 
освіти Бердянського державного педагогічного університету 

 
 

Roztocki Rafał , Kłak Marcin (Rzeszów University of Technology, 
Poland). Technical aspects of air freight service. 

Бурлака Сергій Андрійович (Вінницький національний аграрний 
університет, Україна). Оцінка викидів автотранспорту на 
основі моделі GREET. 

Герасименко Андрій Олександрович, Денищенко Олександр 
Валерійович, Барташевський Станіслав Євгенович 
(Національний технічний університет «Дніпровська 
політехніка», Україна). Розширення сфери ефективного 
застосування шахтного локомотивного транспорту. 

Єлістратов Вячеслав Олександрович, Албаєв Олександр 
Михайлович (Кременчуцький національний університет імені 
Михайла Остроградського, Україна). Необхідні умови для 
стабілізації тиску впорскування палива дизельними 
двигунами. 
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СЕКЦІЯ 11. 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА 

 

Голова секції: Петровська Катерина Володимирівна, кандидатка 
педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи та 
інклюзивної освіти факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Бердянського державного педагогічного 
університету 

 Секретар: Михайленко Наталія Володимирівна, асистентка кафедри 
соціальної роботи та інклюзивної освіти факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного 
педагогічного університету 

 

Ściechowicz Maja (University of Gdańsk, Poland). Polish anti-crisis 

shield for the time of the COVID-19 threat from the point of view 

of employees. 

Михайленко Наталія Володимирівна (Бердянський державний 

педагогічний університет, Україна). Протидія гендерному 

насильству в Україні: тенденції, проблеми, перспективи.  
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