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►МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 
Визначити можливості та перспективи Причорноморського регіону 

та Миколаївщини у реалізації курсу України на європейську 
інтеграцію. 

 
 

Конференція проходить за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» в рамках реалізації проекту «Інформаційно-
просвітницька кампанія «Відкрите світу європейське місто 
Миколаїв». 

 
 
 
 

►АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 
  ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, 
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили 
Тел.: (0512) 500-333, факс: (0512) 500-069. 
 
 
За додатковою інформацією звертатися:  
 
Шевченко Наталія Володимирівна – декан факультету 

політичних наук 
• за телефонами: 8(0512) 76-55-53, 50-03-32, 50-00-69 (факс),  

50-03-33, 76-55-94; 
• поштою за адресою: Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, вул. 68 Десантників, м. Миколаїв, 54003, 
Україна; 

• e-mail: avi@kma.mk.ua; vrector@kma.mk.ua; 
            K-555552@yandex.ru. 
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►ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 
• Клименко Л.П. – д.т.н., професор, ректор Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили, голова оргкомітету; 
• Тверда Т.В. – директор Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кро-

пивницького м. Миколаєва, голова правління Миколаївського 
міського благодійного фонду МЕТА «Від спільного бачення –      
до спільних дій», заступник голови оргкомітету; 

• Мещанінов О.П. – д.пед.н., професор, проректор Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили, заступник голови 
оргкомітету; 

• Багмет М.О. – д.і.н., професор, проректор Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили; 

• Верланов Ю.Ю. – к.е.н., професор, декан факультету 
екнономічних наук Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили; 

• Тригуб П.М. – д.і.н., професор, завідувач кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили; 

• Шульга Д.І. – магістр міжнародних відносин, старший менеджер 
Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження»; 

• Пронь С.В. – д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої 
історії Чорноморського державного університету ім. Петра 
Могили; 

• Котляр Ю.В. – д.і.н., професор, завідувач кафедри історії 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили; 

• Шевченко Н.В. – к.і.н., доцент, декан факультету політичних наук 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили; 

• Варюхіна Л.М. – заступник директора Центральної бібліотеки 
ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва; 

• Ярошенко В.М. – к.політ.н., доцент кафедри політичних наук 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили – 
секретар конференції. 
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►РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

• привітання – 3 хвилини; 
• доповідь – 15 хвилин; 
• обговорення – до 10 хвилин. 

 
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

• доповідь – 10 хвилин; 
• обговорення – до 10 хвилин. 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОПОВІДАЧІВ 
 

• відеопроектор (Power Point); 
• апарат для проектування слайдів (розмір А4, 297×210 мм). 
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►СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 
 
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

21 жовтня 2009 року, 
9:00 – 10:00 

 
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ВИСТАВКИ 
«Розмова з янголом-охоронцем» Інни Мяло 
(член Національної Спілки художників України, 
Спілки дизайнерів України 
та «Морского собрания», м. Миколаїв) 
 

21 жовтня 2009 року, 
10:00 – 13:00, галерея мистецтв університету 

 
 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

21 жовтня 2009 року, 
13:00, читальна зала університету 

 
 
13:00 – 14:00 – обідня перерва 
 
 
Секція 1. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ 

 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 4-107 

 
Керівники секції: Тригуб П.М. – д.і.н., професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 
Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили; 
Пронь С.В. – д.і.н., професор, завідувач кафедри 
всесвітньої історії Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили. 

Секретар секції: Богданова Т.Є. – к.і.н., доцент Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили. 
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Секція 2. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 
ПРИЧОРНОМОР’Я У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІСТОРІЇ 

 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 4-104 

 
Керівники секції: Котляр Ю.В. – д.і.н., професор, завідувач 

кафедри історії Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили;  
Верланов Ю.Ю. – к.е.н., професор, декан 
факультету економічних наук Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили. 

Секретар секції: Шарова А.М. – завідувач кабінету, Чорномор-
ський державний університет ім. Петра Могили.  

 
 
Секція 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА 

 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 4-110 

 
Керівники секції: Багмет М.О. – д.і.н., професор, завідувач кафед-

ри державної політики та менеджменту Інсти-
туту державного управління Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили; 
Коваль Г.В. – к.політ.н., в.о. доцента кафедри 
державної політики та менеджменту Інсти-
туту державного управління Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили. 

Секретар секції: Седнєва Н.О. – завідувач кабінету, Чорно-
морський державний університет ім. Петра 
Могили. 
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Секція 4. МИКОЛАЇВЩИНА У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ 

 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 5-105  

 
Керівник секції: Варюхіна Л.М. – заступник директора 

Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького 
м. Миколаєва; 

Секретар секції: Михайловська Т.О. – завідувач інформаційно-
бібліографічним відділом Центральної бібліотеки 
ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва. 

 
 
Секція 5. УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ, 

АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ, НАУКА ТА ОСВІТА 
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 4-209 

 
Керівники секції: Клименко Л.П. – д.т.н., професор, ректор 

Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили; 
Мещанінов О.П. – д.пед.н., професор, проректор 
з наукової роботи Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили. 

Секретар секції: Коваль Н.В. – відділ інтелектуальної власності 
Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили. 
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►ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 

21 жовтня 2009 року, 
10:00, читальна зала університету 
 
 

Вітання учасникам конференції: 
 

• Чайка В.Д. – к.е.н., доцент, міський голова м. Миколаєва; 
• Клименко Л.П. – д.т.н., професор, ректор Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили; 
• Шульга Д.І. – магістр міжнародних відносин, старший 

менеджер Європейської програми Міжнародного фонду 
«Відродження». 

 
 
Доповіді: 

 
1. Тригуб П.М. (д.і.н., професор, завідувач кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили). Витоки європейської 
інтеграції. 

2. Шевченко Н.В. (к.і.н., доцент, декан факультету політичних 
наук Чорноморського державного університету ім. Петра 
Могили). Європейська інтеграція України і проблеми 
цивілізаційної ідентичності українців. 

3. Верланов Ю.Ю. (к.е.н., професор, декан факультету 
економічних наук). Економічний розвиток Причорномор-
ського регіону України: стратегічні орієнтири. 

4. Димитров М.Ф. (к.філос.н., начальник управління культури 
Миколаївської облдержадміністрації). Культура Миколаїв-
щини: інтеграція до європейського співтовариства. 

5. Клименко Л.П. (д.т.н., професор, ректор Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Стратегії 
університету у світовому науково-освітньому просторі. 

6. Шульга Д.І. (магістр міжнародних відносин, старший менеджер 
Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження»). 
Європейська програма Міжнародного фонду «Відродження»: 
сприяння європейській інтеграції шляхом підтримки 
громадських ініціатив. 
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7. Тверда Т.В. (директор Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кро-
пивницького м. Миколаєва). Використання технологій 
соціального партнерства в міській громаді на прикладі 
інформаційно-просвітницької кампанії «Відкрите світу 
європейське місто Миколаїв». 

8. Чарльз МакКонелл (волонтер Корпусу Миру США в Україні). 
Парадокси закритого міста. 
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Секція 1. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
  В ЄВРОПІ 

 
 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 4-107 

 
Керівники секції: Тригуб П.М. – д.і.н., професор, завідувач кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 
Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили; 
Пронь С.В. – д.і.н., професор, завідувач кафедри 
всесвітньої історії Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили. 

Секретар секції: Богданова Т.Є. – к.і.н., доцент, Чорноморський 
державний університет ім. Петра Могили. 

 
 
1. Бугров Р.В. (к.полит.н., доцент кафедры мировой политики и 

международного права Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского). Европейская 
интеграция в системе международных отношений: 
наднациональный уровень анализа. 

2. Шевчук О.В. (д.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики Чорноморського державного універ-
ситету ім. Петра Могили). Безпекові структури ЄС та АТР: 
порівняльний аналіз. 

3. Тригуб О.П. (к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Євроінтеграційні прагнення України. 

4. Богданова Т.Є. (к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Відносини МЕРКОСУР-ЄС: сучасний стан 
та перспективи розвитку. 

5. Седляр Ю.О. (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики Чорноморського державного універ-
ситету ім. Петра Могили). Гуманітарний вимір у зовнішній 
політиці ЄС. 
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6. Погромський В.О. (магістр, здобувач кафедри міжнародних 
відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили). Відносини Аргентини з ЄС. 

7. Плетенчук А.В. (магістрант факультету політичних наук 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Територіальні суперечності між Україною та Румунією в 
контексті євроатлантичної інтеграції. 

8. Стадник О.В. (магістрант факультету політичних наук 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Оцінка Європейської політики сусідства в контексті 
розширення Європейського Союзу. 

9. Подаєнко Ю.Л. (аспірант кафедри політичних наук 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Європа як космополітичний проект. 

10. Морозова О.С. (к.і.н., доцент кафедри історії Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Європейська 
інтеграція – ключовий пріоритет зовнішньої політики 
України. 

11. Юськів Б.М. (к.е.н., професор кафедри міжнародної інформації 
Рівненського інституту слов’янознавства). Міжнародна 
трудова міграція в Європі на початку ХХІ століття. 

12. Норд Г.Л. (к.е.н., доцент, директор Інституту післядипломної 
освіти Чорноморського державного університету ім. Петра 
Могили), Черненок К.П. (аспірант кафедри фінансів, обліку і 
аудиту Чорноморського державного університету ім. Петра 
Могили). Порівняльний аналіз функціонування багато-
рівневих систем пенсійного забезпечення в Україні та 
країнах ЄС. 
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Секція 2. ЕКОНОМІЧНИЙ 
  ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 
  ПРИЧОРНОМОР’Я У КОНТЕКСТІ 
  ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ 

 
 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 4-104 

 
Керівники секції: Котляр Ю.В. – д.і.н., професор, завідувач 

кафедри історії Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили;  
Верланов Ю.Ю. – к.е.н., професор, декан 
факультету економічних наук Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили. 

Секретар секції: Шарова А.М. – завідувач кабінету, Чорно-
морський державний університет ім. Петра 
Могили.  

 
 
1. Толмачова О.І. (ст. викладач кафедри історії Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили). Ранні землероби 
Північного Причорномор’я. 

2. Матвієнко Л.В. (ст. викладач Національного університету 
кораблебудування ім. адмірала Макарова). Населення 
Степового Побужжя в історичних походах «народів моря». 

3. Ципліцька О.О. (к.е.н., доцент кафедри економічної теорії 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Процес первісного нагромадження капіталу в античні часи у 
Північному Причорномор’ї.  

4. Котляр Ю.В. (д.і.н., професор, завідувач кафедри історії 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Південноукраїнська ментальність в контексті ведичного 
пізнання. 

5. Николаев Н.И. (к.т.н., краевед, лауреат премии им. Н.Н. Аркаса 
в номинации «Исторические исследования»). Греки в Причор-
номорье: о воссоединении фрагментов надписей ольвийских 
мульпов V в. до н. э. 
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6. Тхоржевська Т.В. (к.і.н., доцент кафедри історії та етнографії 
України Одеського національного політехнічного університету). 
До питання про опозицію «свій» – «чужий»: «ляхи» та 
«мужики» на території Степового Побужжя. 

7. Махова О.Ю. (аспірант кафедри історії Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Білоруський етнос 
у соціокультурному розвитку Причорномор’я. 

8. Якиминська Л. (аспірант кафедри історії України Одеського 
національного політехнічного університету, викладач Перво-
майського інституту Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова). Актуалізація індивідуалістичних 
потенцій українського народу за матеріалами фольклорної 
традиції Степового Побужжя в ХІХ-ХХІ ст. 

9. Кульчицька О.В. (к.і.н., доцент кафедри історії Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Роль громадських 
організацій кінця ХІХ – початку ХХ ст. в культурному житті 
південного регіону. 

10. Миронова І.С. (к.і.н., доцент, докторант кафедри історії України 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова). Роль 
поштових зв’язків в європейській інтеграції України ХVІІІ-
ХІХ ст. 

11. Волос О.В. (старший викладач кафедри суспільних дисциплін 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти). Виставково-просвітницька діяльність земств 
Степового Побужжя другої половини ХІХ ст. 

12. Козирєва М.Є. (к.і.н., ст. викладач кафедри історії України 
Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлин-
ського). Німецькі національні райони Півдня України як 
адміністративно-територіальні одиниці 20-30-х років ХХ ст. 

13. Боган С.М. (к.і.н., Одеський національний університет 
ім. І.І. Мечникова). Стан початкової освіти в окупованій 
румунськими загарбниками Південній Україні у 1941-1944 
роках. 

14. Шевченко Н.В. (аспірант кафедри історії України 
Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухо-
млинського). Сценічне мистецтво на території Причор-
номор’я в окупаційний період (1941-1944 рр.). 

15. Пронь Т.М. (к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії, докторант 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Діяльність партійних, радянських і місцевих органів влади 
південно-східних і західних областей України щодо 
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облаштування українців, переселених з Польщі у 1944-
1947 рр.: порівняльний аналіз. 

16. Шпак Д.О. (аспірант кафедри історії Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Кримсько-татар-
ська проблема на Півдні України в другій половині 70-х 
років ХХ ст. у світлі діяльності міжнародних інституцій.  

17. Малишева М.В. (магістрант факультету політичних наук 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Причорноморський регіон у зовнішній політиці Іспанії.  

18. Мельник М.О. (начальник відділу інформації і використання 
документів національного архівного фонду державного архіву 
Миколаївської області). Підготовка анотованого реєстру 
документів «Німецьке населення на Миколаївщині у 20-30-х 
роках ХХ ст.». 

19. Сінкевич Є.Г. (к.і.н., проф. кафедри міжнародних відносин та 
зовнішньої політики Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Співпраця науковців Півдня України та 
зарубіжжя у дослідженні історії Чорноморсько-Балтійського 
регіону. 

20. Петренко О.М. (к.мист.н., доцент кафедри музичного 
мистецтва Миколаївського державного університету ім. В.О. Су-
хомлинського). Композиторська школа Південної України у 
контексті європейського постмодернізму.  

21. Фертікова Т.М. (к.е.н., в.о. доцента кафедри економічної теорії 
Чорноморського державного університету імені Петра Могили). 
Вимірювання добробуту населення на прикладі України та 
Миколаївської області. 

22. Смірнов О.Ю. (викладач кафедри економічної теорії 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Заощадження населення і формування конкуренто-
спроможності регіонів Причорномор’я. 

23. Астапенко Т.С. (заступник директора з наукової роботи 
Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. О. Гмирьова). Висвітлення питань економічного та 
культурного розвитку Півдня України через джерела 
вторинної інформації: історико-джерелознавчий та бібліо-
графічний аспекти. 

24. Слугин О.М. (генеральный директор туристической фирмы 
«Славянский Дом – Россия»). Социокультурний контекст 
Северного Причерноморья в научно-познавательном 
туризме. 
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25. Вербицький В.А. (ст. викладач кафедри фізичного виховання та 
спорту Чорноморського державного університету ім. Петра 
Могили). Матеріально-технічне забезпечення процесу 
фізичного виховання в середніх школах Півдня України 
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 
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Секція 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА 
 І ФОРМУВАННЯ 
 ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА: 
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА 

 
 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 4-110 

 
Керівники секції: Багмет М.О. – д.і.н., професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи та питань 
розвитку, завідувач кафедри державної політики 
та менеджменту Інституту державного 
управління Чорноморського державного універ-
ситету ім. Петра Могили, 
Коваль Г.В. – к.політ.н., в.о. доцента кафедри 
державної політики та менеджменту Інсти-
туту державного управління Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили. 

Секретар секції: Седнєва Н.О. – завідувач кабінету, Чорно-
морський державний університет ім. Петра 
Могили. 

 
 
1. Багмет М.О. (д.і.н., професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної 
політики та менеджменту Чорноморського державного універ-
ситету ім. Петра Могили). Сучасні Конституційні аспекти 
реформування публічної влади в Україні. 

2. Коваль Г.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної політики 
та менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Нова стратегія членства в НАТО та 
перспектива вступу для України. 

3. Дерега В.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної політики 
та менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Особливості процесу співробітництва 
України з НАТО на сучасному етапі. 
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4. Сорока С.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної 
політики та менеджменту Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили). Конституційна криза та 
альтернатива основному Закону. 

5. Палагнюк Ю.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної 
політики та менеджменту Чорноморського державного універ-
ситету ім. Петра Могили). Діяльність Національної експертної 
комісії з питань захисту суспільної моралі та свободи слова в 
Україні. 

6. Лутченко Н.В. (в.о. доцента кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Концептуальні засади стабільності 
фінансового сектора України в контексті глобалізації. 

7. Шатун В.Т. (в.о. доцента. кафедри державної політики та мене-
джменту Чорноморського державного університету ім. Петра 
Могили). Вплив громадської думки на визначення проблем 
національної безпеки України. 

8. Глухова Ю.Б. (ст. викладач кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Професійна англомовна компетентність 
як важлива риса фахівця в сфері управління. 

9. Седнєва Н.О. (завідувач кабінету кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Мовна політика як складова формування 
світового політичного іміджу України. 

10. Пономарьов С.В. (викладач кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Місце і роль політики позитивних дій в 
контексті боротьби з дискримінацією. 

11. Богданова Н.О. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Регіональні управлінські кадри як 
учасники трансформаційних процесів: професіоналізм або 
загрози некомпетентності. 

12. Донченко Т.О. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Функції центру зайнятості щодо 
працевлаштування молоді: світовий досвід та Україна. 

13. Головата В.А. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Удосконалення владних повноважень в 
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Україні в контексті реалізації програми європейської 
інтеграції. 

14. Кравченко В.О. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Вплив політичного міфу на формування 
масової свідомості в умовах глобалізації. 

15. Личко Т.М. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Розв’язання конфліктів між органами 
державного управління та місцевого самоврядування. 

16. Остапюк О.А. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Залучення молоді до процесів державо-
творення в Україні. 

17. Матяж С.В. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Деякі аспекти сучасних дискусій щодо 
державного регулювання меценацтва. 

18. Горчаков Л.О. (полковник, ст. викладач кафедри військової 
підготовки Миколаївського державного університету 
ім. В.О. Сухомлинського). Військово-патріотичне виховання 
молоді як один з основних напрямків військово-політичної 
стратегії держави. 

19. Лісовський В.М. (к.політ.н., полковник, доцент кафедри 
військової підготовки Миколаївського державного університету  
ім. В.О. Сухомлинського). Політичні аспекти діяльності 
Україна – НАТО. 

20. Кербаль М.О. (аспірант кафедри Миколаївського державного 
університету ім. В.О. Сухомлинського). Законодавство Ук-
раїни про роль молоді в становленні громадянського 
суспільства. 

21. Медведчук М.М. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Основні різновиди мережевих засобів 
масової інформації. 

22. Молчанова О.Б. (к.філос.н., доцент Миколаївського державного 
аграрного університету). Чинник довіри у взаємодії 
громадянського суспільства і держави. 

23. Міхель Д.О. (магістр державного управління, заступник 
директора Навчально-наукового центру з європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Чорноморського державного 
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університету ім. Петра Могили). Проблеми впровадження 
європейських стандартів в сучасній Україні. 

24. Ханстантинов В.О. (к.філос.н., доцент, докторант кафедри 
державної політики та менеджменту Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Ідеї толерантності 
в суспільно-політичній думці Стародавнього Сходу. 

25. Ковальова О.О. (аспірант кафедри державної політики та 
менеджменту Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили). Форма правління як основа політичного 
ідеалу. 

26. Гайдай О.М. (к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Інститут омбудсмена: європейська історія та українська 
сучасність. 

27. Ташкова Ю.К. (аспірант кафедри історії Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Духовний і 
науковий комунізм: вектори суспільного розвитку. 

28. Чаплінська Т.М. (здобувач кафедри політології Миколаївського 
державного університету ім. В.О. Сухомлинського). Націо-
нальна ідея в проекті Конституції М.І. Міхновського: 
європейський контекст. 

29. Ярошенко В.М. (к.політ.н., доцент кафедри політичних наук 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Через громадянську компетентність до зміцнення Консти-
туції в незалежній Україні. 

30. Крет О.В. (аспірант кафедри міжнародної інформації Рівнен-
ського інституту слов’янознавства). Транспарентність влади: 
польський досвід. 

31. Захаренко К.В. (здобувач кафедри політичних наук 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки). 
Особливості структуризації молодіжних організацій як 
передумова забезпечення європейської інтеграції України. 
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Секція 4. МИКОЛАЇВЩИНА У КОНТЕКСТІ 
 РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 УКРАЇНИ 

 
 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 5-105  

 
Керівник секції: Варюхіна Л.М. – заступник директора 

Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького 
м. Миколаєва. 

Секретар секції: Михайловська Т.О. – завідувач інформаційно-
бібліографічного відділу Центральної бібліотеки 
ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва. 

 
 
1. Руденко-Кардаш Л.Ю. (координатор Миколаївського обласного 

підрозділу впровадження проекту «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду»). Миколаївська область – партнер 
проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду». 

2. Любарська О.М. (к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки 
та соціальної роботи Миколаївського державного університету 
ім. В.О. Сухомлинського, радник голови облдержадміністрації з 
гендерних питань). Впровадження гендерної політики в 
Причорноморському регіоні (з досвіду Швеції).  

3. Моісеєва Н.В. (заст. директора з автоматизації бібліотечних 
процесів Миколаївської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. О. Гмирьова). Інформування громадськості 
Миколаївського регіону в аспекті євроінтеграційних питань 
(досвід ОУНБ ім. О. Гмирьова). 

4. Січко С.М. (к.і.н., доцент, заслужений працівник освіти України, 
директор Миколаївського муніципального колегіуму). Євро-
пейська інтеграція України і сучасна школа: проблеми, 
досвід, перспективи. 

5. Сємілєт Н.В. (директор Центральної міської бібліотеки для 
дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка), Гречко Г.С. (заступник 
директора Центральної міської бібліотеки для дітей 
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ім. Ш. Кобера і В. Хоменка). Відкриваємо бібліотечний світ 
через європейську інтеграцію. 

6. Каймаразова Л.М. (голова міського центру національних 
культур, головний спеціаліст Ради національних товариств 
Миколаївської області). Діяльність Ради національних 
товариств Миколаївської області у контексті реалізації 
міжнародних прав захисту національних меншин.  

7. Конотопенко Я.І. (виконавчий директор Миколаївського 
регіонального відділення «Асоціації міст України та громад»). 
Миколаївщина у контексті реалізації програми європейської 
інтеграції України.  

8. Гуцалова М.В. (аспірант кафедри політичних наук Чорно-
морського державного університету ім. Петра Могили). Участь 
молоді у місцевому самоврядуванні на Миколаївщині. 
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Секція 5. УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ, 
 АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ, 
 НАУКА ТА ОСВІТА 
 ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
 

21 жовтня 2009 року, 
14:00, ауд. 4-209 

 
Керівники секції: Клименко Л.П. – д.т.н., професор, ректор 

Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили, 
Мещанінов О.П. – д.пед.н., професор, проректор 
з наукової роботи Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили. 

Секретар секції: Коваль Н.В. – відділ інтелектуальної власності  
Чорноморського державного університету 
ім. Петра Могили. 

 
 
1. Клименко Л.П. (д.т.н., професор, ректор Чорноморського 

державного університету ім. Петра Могили), Мещанінов О.П. 
(д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи Чорно-
морського державного університету ім. Петра Могили). Хартія 
університетів України як взаємодоповнення Великої Хартії 
університетів Європи. 

2. Клименко Л.П. (д.т.н., професор, ректор Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили), Пронкевич О.В. 
(к.філол.наук, доцент, декан факультету іноземної філології 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). 
Асоціація Університетів України у взаємодії із Радою 
Американських Університетів. 

3. Багмет М.О. (д.і.н., професор, проректор з науково-педагогічної 
роботи та питань розвитку Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили). Асоціація Університетів 
України у взаємодії із Асоціацією Університетів 
Прикарпатського регіону. 

4. Мещанінов О.П. (д.пед.н., професор, проректор з наукової 
роботи Чорноморського державного університету ім. Петра 
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Могили, Кіосак Д.В. (к.і.н., старший науковий співробітник 
Одеського державного археологічного музею). Чорноморський 
державний університет ім. Петра Могили і Одеський 
національний університет ім. І.І. Мечникова та університет 
Ca Foscary (Італія). 

5. Копчак С.М. (директор центру міжнародних стажувань, 
помічник проректора з наукової роботи Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Міжнародна 
програма стажування студентів Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили в Америці «Work and 
Travel». 

6. Бабкова Н.В. (ст. викладач кафедри англійської мови, керівник 
Центру «Camp America»). Міжнародна практика студентів 
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили 
в Америці «Camp America». 

7. Коваль Н.В. (відділ інтелектуальної власності Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили). Подібність та 
національна відмінність Статуту Асоціації Університетів 
України та Статуту Європейської Асоціації Університетів. 

8. Матіюк Л.М. (аспірант університету м. Саарленд (ФРН), 
Палагнюк Ю.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної 
служби Інституту державного управління Чорноморського 
державного університету ім. Петра Могили), Подаєнко Ю.Л. 
(аспірант кафедри політичних наук Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили), Компанієць О. (студентка 
391 групи Чорноморського державного університету ім. Петра 
Могили). Чорноморський державний університет ім. Петра 
Могили та університет м. Саарленд (ФРН) із програмою 
«Європаїкум». 

9. Машура Х. (міжнародний відділ Чорноморського державного 
університету ім. Петра Могили). Організаційні структури 
Асоціації університетів Європи та Америки. 
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ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

 
Матеріали науково-практичної конференції будуть опубліковані в 

тематичному випуску фахового науково-методичного журналу «Наукові 
праці» серій «Історія» та «Сучасна українська політика. Політики і політологи 
про неї». Наукові статті повинні мати у своїй структурі такі необхідні 
елементи: постановка проблем у загальному вигляді та їх зв’язок із важливими 
науковими і практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається 
автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка 
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки дослідження. 

До участі в публікаціях журналу запрошуються автори-вчені, освітяни, 
здобувачі, науковці зарубіжжя. До оргкомітету конференції тексти статей 
надсилати через електронну пошту або на дискеті та в роздрукованому вигляді 
(1 примірник). 

Вимоги до набору матеріалів наведені нижче. 
 

ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ 
 

Розмір паперу – A4 (210×297 мм);  
Поля: 
верхнє – 25 мм, 
ліве – 25 мм, 
праве – 25 мм, 
нижнє – 20 мм. 
 

СТРУКТУРА СТАТТІ 
 
1. УДК 
УДК набирається без абзаца, великими літерами, 12 pt Arial, вирівнювання 

по лівому краю, 1 міжрядковий інтервал.  
 
2. АВТОРИ: 
Набираються прізвище та ініціали автора (авторів). 
Без абзаца, 12 pt Arial, жирний, вирівнювання по правому краю, 

1 міжрядковий інтервал. Після цього вставляються 2 пусті рядки, 12 pt Times 
New Roman, 1 міжрядковий інтервал. 

 
3. ЗАГОЛОВОК СТАТТІ 
Без абзаца. Великими літерами, 16 pt Arial Black, жирний, вирівнювання по 

центру, 1 міжрядковий інтервал. Після цього вставляються 2 пусті рядки, 12 pt 
Times New Roman, 1 міжрядковий інтервал. 
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4. АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ СЛОВА 
Анотації та ключові слова подаються у такому порядку: 
1. Анотація мовою статті (наприклад, українська). 
2. Ключові слова мовою статті (наприклад, українська). 
3. Анотація іншою мовою (наприклад, російська). 
4. Ключові слова іншою мовою (наприклад, російська). 
5. Анотація англійською мовою. 
6. Ключові слова англійською мовою. 
 
Слово «Анотація» не пишеться. Анотація повинна містити не менше 

500 знаків и не повинна перевищувати 14 рядків. 
Анотації набираються: абзацний відступ – 5 мм, шрифт – 12 pt Arial, 

курсив, 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, відступ зліва – 
10 мм, відступ справа – 10 мм. 

Ключові слова набираються: абзацний відступ – 5 мм. Абзац починається з 
напису Ключові слова: (Ключевые слова:, Key words:) (12 pt Arial, курсив, 
жирний), а далі розділені між собою комами 6-10 ключових слів (12 pt Arial, 
курсив, 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, відступ зліва – 
10 мм, відступ справа – 10 мм). Після цього вставляються 2 пусті рядки, 12 pt 
Times New Roman, 1 міжрядковий інтервал. 

 
5. ТЕКСТ СТАТТІ 
Текст статті оформлюється в одну колонку. 
Шрифт – Times New Roman. 
Розмір шрифта – 12 пунктів. 
Міжрядковий інтервал – 1.  
Вирівнювання тексту – по ширині. 
Абзацний відступ – 5 мм. 
Автоматичне розставляння переносів слів.  
 
Малюнки до статті 
Подаються у вигляді файлів з розширенням *.TIF или *.JPG (сіре 

зображення, 300 dpi, масштаб 1:1). Малюнки повинні бути пронумеровані та 
мати підмалюнкові надписи. 

 
Підмалюнкові надписи 
Підмалюнковий надпис виконується на відстані одного рядка від малюнка, 

без абзаца, 12 pt Times New Roman, жирний, вирівнювання по центру, 
1 міжрядковий інтервал, наприклад: 

 
Рис. 1. Схема відбору стиснутого повітря від ГТД: 

1 – енергія набігаючого потоку; 2 – відбір повітря від компресора низького тиску 
 
Якість малюнків та графіків повинна забезпечувати прочитання та 

тиражування. 
 



 26

Таблиці 
Таблиці повинні бути пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2, …. і т. д. 

Слово «Таблиця» оформлюється: без абзаца, вирівнювання по правому краю, 
12 pt Times New Roman, курсив, 1 міжрядковий інтервал.  

Заголовок таблиці оформлюється: без абзаца, вирівнювання по центру, 
12 pt Times New Roman, жирний, 1 міжрядковий інтервал. Наприклад: 

 
Таблиця 1 

Вибір категорії режиму сушіння пиломатеріалів хвойних порід 
 
Ніякі скорочення слів, крім загальноприйнятих, у таблицях не 

допускаються. 
 
Формули 
Набираються у редакторі формул MS Equation 2.0, 2.01 або MathType. 

Використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри та таблиці 
забороняється. Зробити настройки редактора у меню:  

 

СТИЛЬ→ ОПРЕДЕЛИТЬ             установить параметры 
Стиль Шрифт полужирный курсив 
Текст Times New Roman   
Функция Times New Roman   
Перемен. Times New Roman   
Стр. греч. Symbol   
Пр. греч. Symbol   
Символ Symbol   
Матрица Times New Roman V  
Числа Times New Roman   

 
Формула розташовується по центру рядка (без абзаца), нумерація цифрова, 

наскрізна. Номер формули (у круглих дужках, 12 pt Times New Roman) 
розміщується по правому краю сторінки на одному рівні з формулою або 
нижче. Формульне віконце примусово розтягувати або стискати не можна. 
Пояснення значень символів та чисельних коефіцієнтів слід розташовувати 
безпосередньо під формулою, у тій послідовності, в якій вони представлені у 
формулі. Кожне значення необхідно пояснювати у новому абзаці з відступом 
5 мм. Перший ряд пояснень починають зі слова «де» (без відступа), наприклад: 

РАЗМЕР→ОПРЕДЕЛИТЬ    
ввести размеры: 

Обычный 10 пт 
крупный индекс 80 % 
мелкий индекс 70 % 
крупный символ 150 % 
мелкий символ 90 % 
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1x
** * *
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2Re  q dx (i i ) 1 ,
−

Σ
⎡ ⎤⎛ ⎞= Ψ ⋅ ⋅ µ − β+⎜ ⎟⎢ ⎥π⎝ ⎠⎣ ⎦

∫                       (1) 

где β – угол натекания струи на преграду;  
 µ* – вязкость теплоносителя при температуре Т*;  
 ψΣ – суммарный коэффициент отличия данного процесса теплообмена от 

стандартного. 
 
Списки 
Списки можуть бути: 
– марковані («–» або «●»); 
– нумеровані: формат номеру 12 pt Times New Roman, абзац 5 мм, 

табуляція після номеру – 5 мм. 
 
Заголовки підрозділів 
Заголовки кожного розділу повинні бути пронумеровані: 1, 2, …  
Шрифт – 12 pt Times New Roman, жирний, вирівнювання по центру, 

1 міжрядковий інтервал, без абзацного відступу. 
Після тексту статті вставляються 2 пусті рядки, 12 pt Times New Roman, 

1 міжрядковий інтервал. 
 
6. ЛІТЕРАТУРА 
При цитуванні літератури у тексті необхідно вказувати номер у квадратних 

дужках, наприклад: [1]. Нумерація літератури іде у порядку цитування. Список 
використаної літератури наводиться у кінці статті (2 пусті рядки, 12 pt Times 
New Roman, 1 міжрядковий інтервал) та починається словом «Література» 
(набирається: 12 pt Arial, великими літерами, жирний, курсив. Вирівнювання 
по лівому краю, абзацний відступ – 5 мм, 1 міжрядковий інтервал). 

Джерела списку літератури оформлюється у відповідності до 
бібліографічних вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (шрифт 10 pt Times New Roman, 
вирівнювання по ширині, абзац 5 мм, 1 міжрядковий інтервал). 

Після списку літератури вставляються 2 пусті рядки, 12 pt Times New 
Roman, 1 міжрядковий інтервал. 

 
7. РЕЦЕНЗЕНТИ 
Інформація про рецензентів набирається без абзаца, 12 pt Times New 

Roman, 1 міжрядковий інтервал, вирівнювання по лівому краю. Починається 
текст зі слова «Рецензенти» із зазначенням наукового ступеня, наукового звання, 
посади, ПІБ рецензентів. 

Наприклад:  
 

Рецензенти: д.і.н., професор Гіляєв І.В., 
  к.політ.н., доцент Бабкіна Н.О. 

Після рецензентів вставляється 1 пустий рядок, 12 pt Times New Roman, 
1 міжрядковий інтервал). 
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8. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Після рецензентів наводиться додаткова інформація. Вставляється 

авторський знак із прізвищем та ініціалами автора (авторів) і рік публікації 
матеріалу. Також вказується інформація щодо надходження статті до 
редколегії (12 pt Times New Roman, курсив, вирівнювання по правому краю, 
1 міжрядковий інтервал). 

Наприклад: 
 

© Іванов Ю.В., Петров В.Г., 
    Козлов Д.Д., 2009             Стаття надійшла до редколегії 00.00.2009 
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