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м. Черкаси
Програмний комітет конференції:
	
Голова програмного комітету:
Гора В. А. – начальник факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, підполковник служби цивільного захисту, к. пед. н., доцент.

Члени програмного комітету:
Чубіна Т. Д. – завідувач кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., професор;
Стадник І. Ю. – завідувач кафедри історії України та суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного університету, к. і. н., доцент;
Земзюліна Н. І. – директор Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького д. і. н., професор;
Землянський О. М. – заступник начальника факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України підполковник служби цивільного захисту, к. т. н., доцент;
Ненько Ю. П. – завідувач кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. пед. н., доцент;
Спіркіна О. О. – доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. і. н.

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету:
Чубіна Т. Д. – завідувач кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., професор.

Члени організаційного комітету:
Волошин І. В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Черкаської міської ради;
Горенко Л. М. – доцент кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. і. н., доцент;
Гордуновський О. М. – професор кафедри менеджменту та ІТ Черкаського інституту ДВНЗ «Університету банківської справи» д. і. н., доцент;
Дудко Л. А. – голови Черкаського регіонального відділення Соціологічної Асоціації України, к. соц. н.;
Земзюліна Н. І. – директор Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького д. і. н., професор;
Єремеєва Н. Ф. – професор кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. філол. н., доцент;
Коваленко-Чукіна І. Г. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва к. і. н.;
Корнієнко М. В. – професор кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ к. ю. н., доцент, підполковник поліції;
Косяк С. М. – доцент кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. і. н.;
Котляр Д. О. –викладач кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України;
Кришталь Т. М. – завідувач кафедри управління у сфері цивільного захисту ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України д. е. н., доцент;
Лазуренко В. М. – проректор з гуманітарно-виховних питань Черкаського державного технологічного університету д. і. н., професор;
Ненько Ю. П. – завідувач кафедри іноземних мов факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. пед. н., доцент;
Спіркіна О. О. – доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. і. н.;
Стадник І. Ю. – завідувач кафедри історії України та суспільних дисциплін Черкаського державного технологічного університету к. і. н., доцент;
Усов Д. В. – професор кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. філос. н., доцент;
Федоренко Я. А. – доцент кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., доцент;
Чубін Т. К. – голова циклової комісії фахових дисциплін економічного циклу Смілянського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій к. е. н.;
Шевченко О. Т. – проректор з навчально-методичної роботи Черкаської медичної академії;
Якимчук А. Ю. – професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, д. е. н., професор.


































ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

18 квітня 2019 року

9.00 – 9.40 – реєстрація учасників конференції

9.45 – покладання квітів

10.00 – урочисте відкриття заходу (конференц-зал)	

11.30 – 13.00 – пленарне засідання конференції (конференц-зал)

13.00 – вручення сертифікатів учасникам конференції

13.10 – 14.00 – екскурсія по інституту

14.00 – 16.30 – секційні засідання

16.30 – 17.00 – підведення підсумків роботи конференції



Регламент: 

Доповідь на пленарному засіданні конференції – до 5 хв.

Доповідь на секційному засіданні – до 5 хв.

Виступи в обговореннях – до 3 хв.
















ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
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Початок о 10.00 (конференц-зал)

Модератор конференції: 
Чубіна Т. Д., завідувач кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., професор;

Вітальне слово: 
Тищенка О. М., в. о. начальника Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. т. н., професора;

Вітальне слово:
	Волошина І. В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Черкаської міської ради;

Вітальне слово:
	Дудко Л. А., голови Черкаського регіонального відділення Соціологічної Асоціації України, к. соц. н.;





















ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
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Початок о 10.30 (конференц-зал)

Модератор пленарного засідання:
	Чубіна Т. Д., завідувач кафедри суспільних наук факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, д. і. н., професор;

Секретар пленарного засідання:
	Спіркіна О. О., доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах факультету цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, к. і. н.

Доповіді:
Бабай М. О.  (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Поняття та сутність самовиховання особистості 
(Науковий керівник – Котляр Діана Олегівна)

Буряченко А. О. (Смілянський коледж харчових технологій  Національного Університету харчових технологій) 
Проблема вибору: Батьківщина чи гроші 
(Науковий керівник – Стеблина Ольга Володимирівна)

Волинець Д. О. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) Особливості освіти в Сінгапурі 
(Науковий керівник – Федоренко Яніна Анатоліївна, д. і. н., доцент)

Гончаренко І. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України)
Мотиваційні чинники вивчення іноземної мови здобувачами немовних спеціальностей
(Науковий керівник – Міненко Олеся Василівна, к. філол. н., доцент)

Горіла К. В. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Професія рятувальник: гендерний аспект 
(Науковий керівник – Косяк Світлана Михайлівна, к. і. н.)

Дудник Н. С. (Черкаська медична академія) 
Роль сучасної медичної сестри у наданні допомоги пацієнтам з ПТСР
(Науковий керівник – Карнацька Олена Сергіївна)
Єрошевич М. М. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Проблема агіографічного спадку Києво-Печерського монастиря в історичній науці 
(Науковий керівник – Горенко Леся Михайлівна, к. і. н., доцент)

Куракіна А. О. (Смілянський коледж харчових технологій  Національного Університету харчових технологій) 
Діти та батьки – неоголошена війна
(Науковий керівник – Стеблина Ольга Володимирівна)

Манько Л. В. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Історія становлення вікової психології в Україні
(Науковий керівник – Спіркіна Оксана Олексіївна, к. і. н.) 

Мірошніченко Р. В. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Джон Кроу Ренсом – головний другорядний поет США
(Науковий керівник – Хряпак Сергій Олександрович, к. філол. н.)

Молочко В. С. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Особливості формування пізнавальних інтересів студентської молоді
(Науковий керівник – Снісаренко Яна Станіславівна, к. філол. н., доцент)

Мурашко П. П. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Використання англійських слів широкої семантики
(Науковий керівник – Єремеєва Наталія Федорівна, к. філол. н., доцент)

Попович О. В. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Комунікативна толерантність студентсько-курсантської молоді (на прикладі ЧІПБ НУЦЗУ)
(Науковий керівник – Ненько Юлія Петрівна, д. пед. н., доцент)

Фурсенко Ю. Ю. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Східнополіський говір північного наріччя української діалектної мови у художніх текстах
(Науковий керівник – Крічкер Ольга Юхимівна, к. і. н.)

Яровий Є. (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України) 
Історико-філософські дискурси проблеми справедливості
(Науковий керівник – Усов Дмитро Володимирович, д. філос. н., доцент)  



ДЛЯ НОТАТОК






