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Організаційний комітет 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН, ректор Білоцерківського 

НАУ, голова оргкомітету;  

Борщовецька В.Д., канд. пед. наук, доцент, декан факультету права та 

лінгвістики БНАУ;  

Мельник Л.М., канд. політ. наук, доцент, зав. кафедрою теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін БНАУ;  

Ярмола О.В., канд. філос. наук, доцент кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін БНАУ;  

Чернецький Є.А., канд. іст. наук. (Україна), д-р гуманітарних наук (Польща), 

зав. відділом інформ.- краєзнав. роботи Білоцерківської міської ЦБС; 

Водоп’янов П.О., чл.-кор. НАН Білорусі, проф., д-р філос. наук; 

Бурак П.М., канд. філос. наук, доцент, зав. кафедрою філософії та права БДТУ;  

Коваль О.В., канд. іст. наук, ст. викладач кафедри історії Білорусі та 

політології БДТУ; 

Харьковщенко Ю.Є., канд., філос. наук, доцент кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін БНАУ;  

 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

7  червня 2019 року – 08
00 

- 08
30

 – реєстрація учасників 

08
30 

- 09
30

 – пленарне засідання 

09
30 

- 16
00

 – секційне засідання 

12
30 

- 13
00

 – кава-брейк 

 

 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 доповіді на секційних засіданнях – 10 хв., 

 виступи в обговореннях – до 3 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.30 – 16.00 

1. Сучасна філософія про об’єктивний закон глобального  еволюціонізму. 

Іщенко М.П., доктор філос. наук 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

 

2. Питання національної еліти в політичній творчості Т.Зіньківського. 

Мельник Л.М., канд. політ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

 

3. Вплив релігії на формування правових систем світу. 

Росавіцький О.О., ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

4. Глобализация цифровой индустрии, ее социокультурные риски и последствия. 

Бурак П. М., канд. филос. наук 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 

5. Вплив Сполучених Штатів на Іран. 

Дужа І.А., канд. політ. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

6. Деятельность педагогических курсов в Беларуси в начале ХХ в. 

 Острога В. М., канд. ист. наук  

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 

7. Інститут парламентаризму в континентальній правовій системі. 

Терещук М.М., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

8. Фарміраванне нацыянальнай сістэмы адукацыі і навукі ў Беларусі (1920-я гады). 

 Каляда І. У., канд. гіст. навук 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 

9. Методологічні підходи дослідження поняття “правовий статус”. 

Макарчук В.В., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

10. М. В. Довнар-Запольский -- основатель высшего экономического образования в Украине. 

Крючек П. С., канд. ист. наук 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 

11. Розвиток уявленнь про правосвідомість людської особистості в поглядах вітчизняних 

митців. 

Бровко Н.І., канд. юрид. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

12. Проблемы белорусской государственности в 20-е гг. ХХ в. 

Райченок А. А., канд. ист. наук 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 



 

13. Проблеми проходження державної служби в умовах реформування. 

Самойленко Л. Я., канд. наук з державного управління  

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

 

14. Аналіз уплыву Беларускай рады ў Празе на нацыянальную дыяспару ў Чэхаславакіі. 

Коваль В. У., канд. гіст. навук 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 

15. Автокефалія як фактор становлення держави. 

Овчаренко А.О., канд. політ. наук 

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького 

 

16. Нетытулаваная шляхта Беларусі і Украіны ў саслоўна-палітычных працэсах у Расійскай 

імперыі. 

Дамарад А. А., канд. гіст. навук  

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 

17. Питання свободи у філософському вченні М. Бердяєва. 

Харьковщенко Ю.Є., канд. філос. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет    

 

18. Зростання ролі місцевої влади при вирішенні питань управління твердими побутовими 

відходами за європейськими стандартами в Україні в умовах децентралізації. 

Мельник О.Г., канд. юрид. наук 
Білоцерківський національний аграрний університет    

 

19. Осмислення сучасної освіти крізь призму бердяєвський ідей про дисбаланс системності 

розвитку культури. 

Дем'яненкоО. О., канд. пед. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  

 

20. Навчальна і виховна робота в Білоцерківському сільськогосподарському технікумі у 

першій половині 1920-х років. 

Ярмола О.В., канд. філос. наук, Велика К.І., асистент 

Білоцерківський національний аграрний університет  

 

21. Бачення П.П. Смірнова економічної кризи в Московській державі кінця ХVІ першої 

половини ХVП століття. 

Карпусь Д.О., канд. істор. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет  

 

22. Тенденции развития системы образования в теории неоконсерватизма. 

 Шумский И. И., канд. ист. наук 

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

 

23. Справа про дворянство Бердяєвих у фонді "Київське дворянське депутатське зібрання". 

Чернецький Є.А., канд. іст. наук. 

Зав. відділом інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської ЦБС 

 

 
 

 


