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Секція V 

«Досягнення науки у галузі культурології, психології та соціальних 

комунікацій» 

В. В. Фурмaн 

OСOБЛИВOСТI ВЗAЄМOЗВ’ЯЗКУ ЕМOЦIЙНOГO IНТЕЛЕКТУ 

ТA КРЕAТИВНOСТI У СТУДЕНТIВ 

Зрoстaння суспiльнoї знaчущoстi емoцiйнoгo iнтелекту тa креaтивнoстi су- 
прoвoджується нaукoвим iнтересoм дo приклaдних питaнь рoзвитку цих aспектiв. 
Студентськa мoлoдь виступaє у цьoму кoнтекстi як пoкaзник рoзвитку емoцiйнoї тa 
креaтивнoї кoмпетенцiї, якi вдoскoнaлюються у мaйбутнiй прoфесiйнiй дiяльнoстi, 
a пiд чaс нaвчaння фoрмують кoнкурентoспрoмoжнoгo фaхiвця. 

Нaукoвцi рoзглядaли тa дoслiджувaли креaтивнiсть з рiзних пoзицiй нaукoвoгo 
пiзнaння. Нa думку Дж.Гiлфoрдa тa П.Тoрренсa креaтивнiсть – це здaтнiсть дo 
твoрчoгo (дивергентнoгo) мислення. Ф.Бaррoн визнaчaє креaтивнiсть як внутрiшнiй 
прoцес, який спoнтaннo прoдoвжується в дiї. Р.Стернберг нaгoлoшує нa вaжливoстi 
здiбнoстi дo ствoрення «прoдуктивних метaфoр». С.Меднiк ввaжaє, щo в oснoвi 
креaтивнoстi лежить здaтнiсть вихoдити зa рaмки стереoтипних aсoцiaцiй, прaцю- 
вaти з ширoким семaнтичним пoлем. 

Узaгaльнюючи вищерoзглянутi aспекти, креaтивнiсть (лaт. сreatio - ствoрення) 
− це iнтегрaтивнa якiсть психiки, зaгaльнa здiбнiсть дo твoрчoстi, щo зaбезпечує 
прoдуктивнi перетвoрення в рiзних сферaх дiяльнoстi oсoбистoстi тa зaдoвoльняє 
пoтреби у пoшукoвiй aктивнoстi. 

Нaукoвo-емпiричним aнaлiзoм в сферi емoцiйнoгo iнтелекту зaймaлися З. 
Зaлевський, Г. Гaрднер, Д. Гoулмaн, A. Мaрченкo, Дж. Мaєр, П. Сaлoвей, Р. Стерн- 
берг, Е. Тoрндaйк тa iн. 

Визнaчним внескoм є теoрiя Р. Бaр-Oнa, в якiй емoцiйний iнтелект визнaчaється 
як сукупнiсть нaйрiзнoмaнiтнiших здiбнoстей, якi зaбезпечують мoжливiсть ус- 
пiшнo дiяти в будь-яких ситуaцiях. Вчений видiлив п’ять субкoмпoнентiв, якi хaрaк- 
теризують структуру емoцiйнoгo iнтелекту: 1) сaмoрoзумiння (усвiдoмлення влaс- 
них емoцiй, впевненiсть у сoбi, сaмoпoвaгa, сaмoaктуaлiзaцiя); 2) кoмунiкaтивний 
пoтенцiaл (емпaтiї, сoцiaльнa вiдпoвiдaльнiсть); 3) влaсне aдaптaцiйнi здiбнoстi 
(вмiння вирiшувaти прoблеми, дoлaти труднoщi, емoцiйнa лaбiльнiсть); 4) aнти- 
стресoвий пoтенцiaл (стiйкiсть дo стресiв, сaмoкoнтрoль); 5) зaгaльний нaстрiй 
(oптимiстичнiсть). 

Oтже, пiд емoцiйним iнтелектoм (aнгл. motional intelligence, EI) рoзумiємo 
групу ментaльних здiбнoстей, якi беруть учaсть в усвiдoмленнi тa рoзумiннi влaсних 
емoцiй i емoцiй oтoчуючих. Люди з висoким рiвнем емoцiйнoгo iнтелекту дoбре 
рoзумiють свoї емoцiї i пoчуття iнших людей, мoжуть ефективнo керувaти свoєю 
емoцiйнoю сферoю, i тoму в суспiльствi їхня пoведiнкa бiльш aдaптивнa i вoни ле- 
гше дoсягaють свoїх цiлей у взaємoдiї з oтoчуючими. 

Для сучaснoгo студентa є aктуaльним рoзвитoк емoцiйнoгo iнтелекту тa 
креaтивнoгo пoтенцiaлу. В oстaннi рoки iснувaння нaшoгo суспiльствa мoлoдa 
oсoбистiсть прoстo пoвиннa рухaтись уперед, вiдчувaти себе кoмфoртнo у мiнли- 
вoму середoвищi, бути здaтнoю нa iмпрoвiзaцiю, нa те, щoб впевненo тa смiливo 
дoлaти перешкoди. Слiд зaзнaчити, щo oдним iз зaгaльних кoмпoнентiв якi oб’єдну- 
ють цi пoняття є сoцiaльнo-психoлoгiчнa aдaптaцiя. Нaскiльки швидкo студент при- 
стoсoвується дo змiн, керуючи влaсними емoцiйними стaнaми – зa це вiдпoвiдaтиме 
емoцiйний iнтелект. I питaння, як вiн це зрoбить, якими креaтивними, мoжливo iм- 
прoвiзoвaними метoдaми вiн бути керувaтись – це вже пoле креaтивнoстi. Креaтив- 



нiсть у цьoму кoнтекстi виступaтиме aдaптaцiйним резервoм oргaнiзму – фaктoрoм, 
щo зaбезпечує ефективне тa стaбiльне викoнaння дiяльнoстi. 

Рoзвитoк креaтивнoгo пoтенцiaлу тa емoцiйнoгo iнтелекту студентa мoжемo 
спoстерiгaти не тiльки в реaльних умoвaх сьoгoдення, a й в нaвчaльнoму прoцесi, за 
рaхунoк впрoвaдження вибiркoвих прaктикo-oрiєнтoвaних дисциплiн «Психoлoгiя 
емoцiйнoгo iнтелекту» тa «Психoлoгiя твoрчoстi з aрт-прaктикaми», рiзнoмaнiтних 
тренiнгaх тoщo. 

Тaким чинoм, емoцiйний iнтелект тa креaтивнiсть пo сутi викoнують дещo рiзнi 
функцiї, aле прaгнення дo їх oптимaльнoгo пoєднaння i є oдним iз зaвдaнь 
психoлoгo-педaгoгiчнoгo супрoвoду нaвчaльнoгo прoцесу. 

Списoк викoристaних джерел 
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Базільчук Світлана Вікторівна, студентка ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. 

Дніпро. 

Базюк Ганна Михайлівна, викладач Рогатинського Державного аграрного коледжу. Бандус 

Вячеслав Олексійович, аспірант Одеського національного політехнічного універси- тету. 

Банченко Костянтин Олексійович, магістрант кафедри філософії Дніпровського національ- 

ного університету імені Олеся Гончара. 

Баранник Сергій Іванович, д. мед. н., проф., професор кафедри загальної хірургії ДЗ «Дніп- 

ропетровська медична академія МОЗ України». 

Бараннік Костянтин Сергійович, к. мед. н., асистент кафедри урології ДЗ «Дніпропетров- 

ська медична академія МОЗ України». 

Барановський Данил Павлович, студент 1 курсу групи КН-18 Запорізького Авіаційного Ко- 

леджу ім. О.Г.Івченко. 

Басіна Богдана Олександрівна, к. мед. н., асистент кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Батрун Ірина Володимирівна, к. пед. н., учитель російської мови та літератури Харківської 

ЗОШ I-III ст. № 101. 

Бачинська Наталія Василівна канд. наук з фіз. виховання та спорту, доц. кафедри фіз. ви- 

ховання та спорту. ДНУ ім. О. Гончара. 

Бачинська Наталія Вероніка Василівна, к. н. фіз.вих., доцент кафедри фізичного вихо- 

вання та спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Бевзюк Інна Миколаївна, к. психол. н., старший викладач відділу підготовки прокурорів з 

організації роботи в органах прокуратури та викладання професійної етики інституту спеціа- 

льної підготовки Національної академії прокуратури України. 

Безпалко Анна Ігорівна, аспірант, асистент кафедри теоретичної та практичної психології 

Національного університету «Львівська політехніка». 

Бейсенова Назерке Борашевна, магистрант 2 курса кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики, филологического факультета, Евразийского национального университета им. Л. 

Н. Гумилева г. Нур-султан, Казахстан. 

Бєлєнька Поліна Іллівна студентка 1 курсу факультету економічних наук, спеціальність Ме- 

неджмент Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Бідун Юрій Володимирович, аспірант кафедри історії України Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. 

Баррі Aлхассане Білл, студент Дніпровського національного університету ім. Олеся Гон- 

чара. 

Білоус Віктор Борисович, к. філол. н., провідний науковий співробітник Державного архіву 

Кіровоградської області. 

Бобак Марія Іванівна, к. філос. н., доц., доцент кафедри іноземних мов Тернопільського на- 

ціонального медичного університету ім.І.Я.Горбачевського. 

Бойда Андрій Васильович, студент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника». 

Бойко Антоніна Сергіївна, студентка ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Бойко Лариса Петрівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови Запорізького 

національного університету. 

Бойко Світлана Миколаївна, к. філос. н., с.н.с. відділу освітніх технологій та популяризації 

українознавства Науково-дослідного інституту українознавства, м. Київ. 

Бондар Марія Ігорівна, учитель-логопед ХПДНЗ ясла-садок «ДЕК-АРТ». 

Бондаренко Богдана Володимирівна, магістр історії, асистент кафедри українознавства За- 

порізького національного університету. 
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Бондаренко Олександра Ігорівна, викладач кафедри англійської мови гуманітарного спря- 

мування №3, Національного технічного університету України «Київський політехнічний ін- 

ститут імені Ігоря Сікорського». 

Бороденко Вікторія Іванівна, вчитель Криворізького природничо-наукового ліцею. 

Бородько Вікторія Дмитрівна, студентка бакалавріату спеціальності «Міжнародні економі- 

чні відносини» ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Браславська Анастасія Валентинівна, студентка спеціальності МЕВ-17 Університету імені 

Альфреда Нобеля. 

Брік Анна Валеріївна, студентка Дніпровського національного університету ім. Олеся Гон- 

чара. 

Брутман Анна Богданівна, к. е. н., доц., зав. кафедри іноземної мови професійного спілку- 

вання Запорізького національного технічного університету. 

Бусарєва Тетяна Геннадіївна, к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київ- 

ський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Валуєв Антон Євгенійович, студент Дніпровського національного університету ім. Олеся 

Гончара. 

Васюра Михайло Павлович, студент Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ. 

Вербицька Ганна Анатоліївна, асистент кафедри міжнародних відносин Київського націо- 

нального університету культури і мистецтв. 

Веретюк Тетяна Володимирівна, к. філол. н., старший викладач кафедри української і сві- 

тової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сково- 

роди. 

Виноградов Геннадій Миколайович, к. і.н., доц., доцент кафедри готельно-ресторанного бі- 

знесу Дніпровського гуманітарного університету. 

Висоцька Ольга Євгенівна, д. філос. н., доц., завідувач кафедри філософії КЗВО «Дніпров- 

ська академія неперервної освіти» ДОР». 

Висоцький Олександр Юрійович, д політ. н., проф., професор кафедри міжнародних відно- 

син Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Виходцевська Юлія Олександрівна, викладач Коледжу промислової автоматики та інфор- 

маційних технологій Одеської національної академії харчових технологій. 

Вишняков Василь Миколайович, викладач Придніпровської державної академії фізичної 

культури і спорту. 

Власенко Наталія Іванівна, к.філол.н., доц., доцент кафедри зарубіжної літератури 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Волкова Світлана Геннадіївна, викладач кафедри англійської мови гуманітарного спряму- 

вання № 3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інсти- 

тут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна. 

Волкова Світлана Петрівна, старший викладач кафедри українознавства ДВНЗ «При- 

дніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

Волкова Світлана Петрівна, старший викладач кафедри українознавства ДВНЗ «При- 

дніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

Володько Маргарита Володимирівна, завідувач відділенням Рівненського економіко-тех- 

нологічного коледжу. 

Волошина Юлія Олександрівна, студентка 4-го курсу групи ФЛ-15-2 Національного тех- 

нічного університету «Дніпровська політехніка». 

Вуколова Катерина Володимирівна, к. філол. н., доцент кафедри соціально гуманітарних 

наук Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Гавриленко Тетяна Сергіївна, аспірант; Київська міська рада. 

Гаврилюк Каріна Карленівна, здобувач Інституту політичних і етнонаціональних дослі- 

джень ім. І.Ф.Кураса НАН України. 
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Гаврош Валерія Валеріївна, магістрантка Харківського національного педагогічного уніве- 

рситету імені Г.С. Сковороди. 

Газізова Олена Олександрівна, к. і. н., провідний науковий співробітник відділу історичних 

студій Науково-дослідного інституту українознавства. 

Галаган Яна Вікторівна, викладач кафедри іноземних мов №2 Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого. 

Галиева Бахыт Хасеновна, к.п.н, доцент кафедры теоретической и прикладной лингвистики 

Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. 

Гамалія Катерина Миколаївна, к. і. н., доц., доцент кафедри теорії та історії мистецтва На- 

ціональної академії образотворчого мистецтва та архітектури, м. Київ. 

Гасанова Гюльсаба, докторант Національного музею азербайджанської літератури імені Ні- 

замі Гянджеві, Республіка Азербайджан, м.Баку. 

Георгієвська Валерія Володимирівна, к. філол. н., викладач Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна. 

Гладковська Марія Василівна, магістрантка Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

Глазунов Станіслав Васильович, к. і. н., доц., доцент кафедри соціальної роботи Дніпровсь- 

кого національного університету імені Олеся Гончара. 

Говсєєв Дмитро Олександрович, к. мед. н., доц., головний лікар Київського міського поло- 

гового будинку №5. 

Гоголь Анна Ярославівна, аспірантка факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 

НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Голуб Наталія Михайлівна, к. пед. н., доц., доцент кафедри спеціальної, інклюзивної і здо- 

ров’язбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. 

Гомон Андрій Михайлович, к. філол. н., доцент кафедри укр., рос.мов і прикладної лінгвіс- 

тики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут. 

Гонтар Дмитро Анатолійович, вчитель історії та правознавства Криворізька загальноосві- 

тня школа І-ІІІ ступенів № 90. 

Гончарук Олег Миколайович, к. філол. н., доц., доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ. 
Горб Альона Сергіївна, студентка ДНУ ім. О. Гончана ФСНіМВ, 

Горбаченко Анастасія Сергіївна, студентка четвертого курсу Дніпровського національного 

університету ім. Олеся Гончара. 

Горлач Валентина Вікторівна, старший викладач кафедри слов’янської філології Запорізь- 

кого національного університету. 

Горлачова Вікторія Володимирівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри іноземної мови про- 

фесійного спілкування Запорізького національного технічного університету. 

Горпініч Тетяна Ігорівна, к. пед. н., доц., доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопіль- 

ський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». 

Грачевська Таміла Олександрівна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин 

Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 

Гринько Олена Андріївна, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософії Київського націона- 

льного університету будівництва і архітектури. 

Гриньох Наталія Василівна, к.і.н., доц., доцент кафедри адміністративного забезпечення со- 

ціокультурної сфери ВП «Львівська філія Київського національного університету культури і 

мистецтв». 

Громова Олександра Леонідівна, к. мед. н., асистент кафедри акушерства та гінекології ПО 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ. 

Гуменчук Ольга Євгенівна, старший викладач Хмельницького університету управління та 

права. 
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Дабіжа Леонід Петрович, к. мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ПО Націона- 

льного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ. 

Данилюк Сніжана Андріївна, асистент кафедри романо-германської філології Тернопільсь- 

кого національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Даценко Вікторія Станіславівна, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософських і політич- 

них наук Черкаського державного технологічного університету. 

Двуреченська Олександра Сергіївна, к. і. н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин 

Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. 

Дейкун Катерина Андріївна, студентка групи СМ-15-1 Дніпровського національного 

університету ім. Олеся Гончара. 

Денискова Ольга Миколаївна, старший лаборант Запорізького державного медичного уні- 

верситету. 

Джеджера Клавдія Віталівна, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки і психології Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

Діденко Лариса Василівна, д. мед. н., ЦВЛК ЗСУ. 

Дмитрук Віталій Іванович, к.філол.н., доц., доцент кафедри адміністративного забезпечення 

соціокультурної сфери ВП «Львівська філія Київського національного університету культури 

і мистецтв». 

Довженко Світлана Сергіївна, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

Українського державного університету залізничного транспорту. 

Должикова Олена Вікторівна, к. фармац. н., доцент кафедри клінічної лабораторної діагно- 

стики Національного фармацевтичного універитету. 

Домбрян Діана Авагівна, студентка IV курсу Дніпровського національного університету ім. 

Олеся Гончара. 

Дралова Олександра Анатоліївна, к.мед.н., асистент Запорізького державного медичного 

університету. 

Дрєєв Олександр Миколайович, к.т.н., доц. кафедри кібербезпеки та програмного забезпе- 

чення Центральноукраїнського національного технічного університету. 

Дрозд Олена Володимирівна, к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

Дубінчук Крістіна Сергіївна, студентка 1 курсу факультету соціальних наук Національного 

університету «Запорізька політехніка». 

Дубовик Наталія Анатоліївна, к. політ. н., доц., доцент кафедри документознавства та ана- 

літичної діяльності Державного університету телекомунікацій (м.Київ). 

Дяченко Лідія Антонівна, к.і.н., доц., доцент кафедри адміністративного забезпечення соці- 

окультурної сфери ВП «Львівська філія Київського національного університету культури і 

мистецтв». 

Єгудіна Єлизавета Давидівна, д. мед. н., професор, доцент кафедри внутрішньої медицини 

3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Єгудіна Єлізавета Давидівна, д.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ «Дніп- 

ропетровська медична академія МОЗ України». 

Єльцова Світлана Сергіївна, cтарший викладач кафедри перекладу «ДВНЗ» Приазовський 

державний технічний університет, м. Маріуполь. 

Єрманова Юлія Сергіївна, студентка ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Єрьоменко Римма Фуатівна, д. біол. н., завідувач кафедри клінічної лабораторної діагнос- 

тики Національного фармацевтичного універитету. 

Єхалов Василь Віталійович, к. мед. н., доц., доцент кафедри анестезіології, інтенсивної те- 

рапії та медицини невідкладних станів ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 

України». 
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Жулканич Віктор Олександрович к. і. н., асистент кафедри менеджменту туристичного та 

готельно-ресторанного бізнесу Ужгородського торговельно-економічного інституту Київсь- 

кого національного торгово-економічного університету. 

Жулканич Неля Михайлівна, д. і. н., проф., професор кафедри модерної історії України та 

зарубіжних країн Ужгородського національного університету. 

Жулканич Олександр Михайлович, к. е. н., доцент кафедри фінансів Ужгородського тор- 

говельно-економічного інституту Київського національного торгово-економічного універси- 

тету. 

Завізіон Віктор Федорович, к. мед. н., доц., доцент кафедри онкології та медичної радіології 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Замкова Діана Русланівна, студентка І курсу юридичного факультету Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

Золотарьова Оксана Вікторівна, к. пед. н., доцент кафедри мовної підготовки ДВНЗ «Доне- 

цький національний технічний університет» м. Покровськ. 

Зубець Наталя Олександрівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови Запорі- 

зького національного університету. 

Ибраева Гульзада Айтпаевана, магистрант Евразийского национального университета им. 

Л. Н. Гумилева. 

Іванова Анастасія Сергіївна, студентка Дніпровського національного університету ім. 

Олеся Гончара. 

Ігнатищєв Михаїл Русланович, канд. мед. н., доцент каф. анатомії людини НМУ ім. Бого- 

мольця. 

Іщенко Ігор Васильович, д. політ. н., доц., завідувач кафедри міжнародних відносин Дніп- 

ровського національного університету ім. Олеся Гончара. 

Іщук Андрій Олександрович, хореограф, танцюрист класичного балету, провідний спеціа- 

ліст педагогічно-наукової лабораторії «Простір творчості та інновацій «Скарб», м.Харків. 

Кабанець Марина Миколаївна, к. пед. н., доц., завідувач кафедри мовної підготовки ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» м. Покровськ. 

Кадченко Людмила Петрівна, к. пед. н., доцент кафедри іноземних мов, доцент кафедри 

англійської філології Криворізького державного педагогічного університету. 

Каковкіна Ольга Миколаївна, к. і. н., доцент Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара. 

Калашникова Оксана Сергіївна, к. мед. н., асистент кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Калашникова Оксана Сергіївна, к.мед.н., асистент кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Капуш Алла Володимирівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри німецької мови Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

Карабута Олена Павлівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови Херсонського 

державного університету. 

Карабута Олена Павлівна, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови Херсонського 

державного університету. 

Карпань Ірина Семенівна, к. філос. н., доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти Дніп- 

ровської академії неперервної освіти. 

Качмар Ніна Валеріївна, викладач кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних 

дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Кирилюк Наталія Андріївна, к. політ. н., доцент кафедри документознавства та інформацій- 

ної діяльності Державного університету телекомунікацій. 

Киселевська Світлана Михайлівна, старший викладач кафедри фізичного виховання і спо- 

рту Київського національного університету будівництва і архітектури. 
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Кіндзерський Юрій Вікторович, д. е. н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інсти- 

тут економіки та прогнозування НАН України» (Київ). 

Кіпень Володимир Порфирович к. філос. н., доц., доцент кафедри політології та державного 

управління Донецького національного університету імені Василя Стуса. 
Кірєєва Тетяна Володимирівна, к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини 1 ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Клименко Яна Юріївна, студент Донецького національного технічного університету. 

Ключник Руслан Максимович, к. політ. н., доцент кафедри політології та міжнародних від- 

носин ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Коваленко Ганна Вікторівна, к. ю. н., асистент кафедри філософії Національного юридич- 

ного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків. 

Ковалик Наталія Василівна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри іноземних мов Львівсь- 

кого торговельно-економічного університету. 

Ковальчук Наталія Павлівна, аспірант Херсонського державного університету, викладач 

Миколаївського коледжу культури і мистецтв. 

Коженовська Анна В'ячеславівна, студентка спеціальності «Туризм» ВНЗ «Університет 

імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Кожухар Олександр Іванович, к. і. н., доц., завідувач кафедри всесвітньої історії Криворізь- 

кого державного педагогічного університету. 

Козлова Юлія Василівна, к.мед.н., асистент кафедри патологічної фізіології ДЗ «Дніпро- 

петровська медична академія МОЗ України». 

Колєчкін Вадим Петрович, к. і. н., головний археограф відділу археографії та використання 

документів Державного архіву Кіровоградської області. 

Колісник Марина Павлівна, к.філол.н., доцент кафедри англійської мови гуманітарного 

спрямування № 3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

Конакова Ольга Володимирівна, к.мед.н., доцент Запорізького державного медичного уні- 

верситету. 

Конзеровська Олена Миколаївна, студентка групи СМ-15-2 Дніпровського національного 

університету ім. Олеся Гончара. 

Коновалов Андрій Аркадійович, студент ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. 

Дніпро. 

Конон Наталія Євгенівна, к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровсь- 

кого національного університету імені Олеся Гончара. 

Коптєв Олександр Сергійович, студент кафедри політології та міжнародних відносин ВНЗ 

«Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Корогод Лариса Петрівна, к. політ. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних наук При- 

дніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

Косенко Лілія Олександрівна, студентка магістратури правознавства Запорізького націона- 

льного університету. 

Кострюков Сергій Володимирович, д. філос. н., доц., доцент кафедри цивільного, господар- 

ського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». 

Кость Соломія Стапанівна, старший викладач кафедри іноземних мов Львівського торго- 

вельно-економічного університету. 

Кравченко Алла Василівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук При- 

дніпровської державної академії фізичної культури і спорту. 

Кравченко Наталія Костянтинівна, к. мед. н., асистент кафедри внутрішньої медицини 1 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Кравченко Олексій Ігорович, к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини 3 ДЗ «Дніп- 

ропетровська медична академія МОЗ України». 
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Крайня Богдана Ігорівна, студентка 2 курсу магістратури Київського університету права 

НАН України заочної форми навчання. 

Красільнікова Олена Василівна, к. і. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук 

Київського національного торговельно-економічного університету. 

Кривошеїн Віталій Володимирович, д. політ. н., проф., завідувач кафедри соціології Дніп- 

ровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Крижановська Ганна Ігорівна, студентка магістратури спеціальності «Соціальна робота» 

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Кузьменко Анатолій Михайлович, к. ю. н., доцент кафедри міжнародного права та порівня- 

льного правознавства Київського університету права НАН України. 

Кулакова Оксана Миколаївна, к. філос. н., доц., доцент кафедри філософії та соціології На- 

ціонального фармацевтичного університету. 

Кундеревич Олена Вікторівна, к. філос. н., доцент кафедри філософії Київського національ- 

ного університету культури і мистецтв. 

Кур’янова Еліна Русланівна, студентка групи СІ-15-1 Дніпровського національного уніве- 

рситету ім. Олеся Гончара. 

Курліщук Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДЗ «Луга- 

нський національний університет імені Тараса Шевченка». 

Кухтіна Вікторія Сергіївна, студентка Дніпровського національного університету ім. Олеся 

Гончара. 

Лавренко Валерія Сергіївна, к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровського наці- 

онального університету імені Олеся Гончара. 

Лазаренко Володимир Григорович, м.н.с. науково-історичного відділу Державного музею 

авіації ім. О. К. Антонова. 

Левченко Оксана Миколаївна, студентка 5 курсу філологічного факультету Запорізького 

національного університету. 

Ли Чжохуэй, аспирантка учреждения образования «Белорусский государственный универси- 

тет культуры и искусств», г. Минск. 

Лисак Анастасія Юріївна, студентка Дніпровського національного університету ім. Олеся 

Гончара. 

Литвиненко Андрій Миколайович, к. н. фіз.вих., доц., доцент кафедри фізичного виховання 

та спорту Харківського національного університету. 

Літак Антоніна Михайлівна, здобувач кафедри слов’янської філології та світової літера- 

тури, викладач кафедри англійської філології Ужгородського національного університету. 

Ліченко Анна Дмитрівна, аспірантка факультету журналістики Міжнародного економіко- 

гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука; викладач кафедри журналі- 

стики, реклами і зв’язків з громадськістю Національного авіаційного університету. 

Лойко Єлизавета Миколаївна, студентка 3 курсу спеціальності маркетинг Університету 

економіки та права «КРОК». 

Локшин Віктор Соломонович, д. пед. н., викладач вищої категорії кафедри(циклової комі- 

сії) психолого – педагогічних дісциплін Київського професійно-педагогічного коледжу імені 

Антона Макаренка. 

Лотошников Олег Олександрович, студент Дніпровського національного університету ім. 

Олеся Гончара. 

Лухіна Марина Юріївна, ст. викладач кафедри української, російської мов та прикладної 

лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Лучко Ольга Ростіславівна, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту 

Українського державного університету залізничного транспорту. 

Лягушин Сергій Федорович, к. фіз.-мат. н., доц., доцент кафедри теоретичної фізики Дніп- 

ровського національного університету імені Олеся Гончара. 
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Лягушин Сергій Федорович, к. фіз.-мат. н., доц., доцент кафедри теоретичної фізики Дніп- 

ровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Макаренко Михайло Васильович, д. мед. н., проф., завідувач кафедри акушерства та гіне- 

кології ПО Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ. 

Максімішин Олексій Володимирович, асистент кафедри радіології та радіаційної медицини 

Харківського національного медичного університету. 

Малімон Віталій Іванович, к. н. держ. упр., доц., доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 
Мальцева Ольга Іванівна, к. пед. н., доц., доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луга- 

нський національний університет імені Тараса Шевченка». 

Мандич Тамара Михайлівна, старший лаборант кафедри української мови Херсонського 

державного університету. 

Мартинова Лілія Іванівна, д. мед. н., доцент кафедри акушерства та гінекології ПО Націо- 

нального медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ. 

Марфобудінова Лідія Іванівна, аспірантка кафедри політології Дніпровського національ- 

ного університету імені Олеся Гончара. 

Марчик Валентина Іванівна, к.біол.н., доц., доцент кафедри фізичної культури та методики 

її навчання Криворізького державного педагогічного університету. 

Марчук Симона Русланівна, студентка ДНУ ім. О. Гончана ФСНіМВ, 

Матвійчук Олена Петрівна, к. біол. н., асистент кафедри клінічної лабораторної діагностики 

Національного фармацевтичного універитету. 

Мелешко Аліна Василівна,:викладач Запорізький Авіаційний Коледж ім. О.Г.Івченко. 

Михнюк Сергій Вікторович, аспірант кафедри методики навчання та управління навчаль- 

ними закладами Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Мишуста Анастасія Олександрівна, к. і. н., викл. суспільних дисциплін Дніпровського дер- 

жавного коледжу технологій та дизайну. 

Мізякіна Катерина Василівна, к. мед. н., доц., доцент кафедри нервових хвороб та нейрохі- 

рургії ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Мірошкіна Олена Ігорiвна, студентка Днiпровського нацiонального унiверситету залiзнич- 

ного транспорту iменi академiка В. Лазаряна. 

Мірошніченко Любов Василівна, к. філол. н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дис- 

циплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Міхейченко Марія Анатоліївна, к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин Дніп- 

ровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Міщенко Віктор Іванович, старший викладач кафедри філософії, аспірант Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 
Могілевцева Тетяна Олександрівна, студентка спеціальності «Політологія» ВНЗ «Універ- 

ситет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Мордвінова Яна Михайлівна, магістр історії, старший лаборант кафедри історії України 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 

Мороз-Рекотова Леся Вікторівна, асистент кафедри дошкільної освіти, аспірант Бердянсь- 

кого державного педагогічного університету. 

Москаленко Андрій Анатолійович, протоієрей Дніпропетровської єпархії, клірик Свято- 

Троїцького кафедрального собору в м. Новомосковськ, аспірант кафедри філософії 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 
Москалюк Михайло Федорович, к. політ. н., доц., доцент кафедри політології ДВНЗ «При- 

карпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Муромбо Чарли Тонгаи (Murombo Charles Tongai), студент Дніпровського національного 

університету ім. Олеся Гончара. 

Науатбек Алина Мараткызы, магистрант кафедры теоретической и прикладной лингви- 

стики Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева. 
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Наумова Олена Олександрівна, к. е. н., доцент кафедри маркетингу та поведінкової еконо- 

міки Університету економіки та права «КРОК». 

Наумчук Тетяна Іванівна, к.філол.н., старший викладач кафедри іноземних мов професій- 

ного спілкування Запорізького національного технічного університету. 

Невлюдов Ігор Шакирович, д. т. н., проф., завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоеле- 

ктроніки. 

Ничипорук Микола Олександрович, магістр релігієзнавства, секретар управління Дніпро- 

петровської єпархії УПЦ. 

Нєгіна Влада Русланівна, аспірант Факультету суспільних наук міжнародних відносин Дніп- 

ровського національного університету ім. Олеся Гончара. 

Нікітюк Олександр Володимирович, к. і. н., доц., нач. кафедри загальновійськової підгото- 

вки з курсом іноз. мов, УВМА, м. Киів. 

Ніколенко Юрій Олександрович, студент-магістр Дніпровського національного універси- 

тету імені Олеся Гончара. 

Новікова Юлія Олегівна, студентка факультету «Туризму та мовної підготовки» ВНЗ «Уні- 

верситет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Нудель Софія Дмитрівна, магістрант кафедри політології ВНЗ «Університет імені Альфреда 

Нобеля», м. Дніпро. 

Олексієнко Марія Сергіївна, студентка спеціальності «Політологія» ВНЗ «Університет 

імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Олійник Іван Миколайович, студент Дніпровського національного університету ім. Олеся 

Гончара. 

Олійник Оксана Миколаївна, викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бі- 

знесу Київського національного університету культури і мистецтв. 

Олійник Юлія Олександрівна, к.пед.н, доцент кафедри економічної теорії, фінансів і обліку 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Онуфрієнко Галина Сергіївна, доктор філософії у філологічних науках, доцент, доцент ка- 

федри українознавства та загальної мовної підготовки. 

Орел Анастасія Олександрівна, студентка групи СМ-15-2 Дніпровського національного 

університету ім. Олеся Гончара. 

Осаула Вадим Олександрович, викладач кафедри зв`язків з громадськістю та журналістики 

Київського національного університету культури і мистецтв. 

Острянко Тетяна Сергіївна, к. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи Чернігівського на- 

ціонального технологічного університету. 

Острянський Микола Павлович, к. філос. н., Придніпровська державна академія фізичної 

культури і спорту. 

Охотська Світлана Ігорівна, магістрантка Харківського національного педагогічного уніве- 

рситету імені Г.С. Сковороди. 

Павлиш Володимир Андрійович, к. т. н., проф., перший проректор Національного універ- 

ситету «Львівська політехніка». 

Пазюк Анастасія Андріївна, студентка Дніпровського національного університету ім. Олеся 

Гончара. 

Пань Улизци, аспирант учреждения образования «Белорусский государственный универси- 

тет культуры и искусств» г. Минск. 
Папац Аліна Сергіївна, аспірантка Маріупольського державного університету. 

Парфьонов Олег Романович, магістр металургії, випускник Національної металургійної 

академії України 

Паскевич Ольга Іванівна, к. мед. наук, доцент кафедри радіології та радіаційної медицини 

Харківського національного медичного університету. 
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Пахольчук Тетяна Миколаївна, к.мед.н., доцент Запорізького державного медичного уні- 

верситету. 

Пацан Василь Олексійович (Євлогій, архієпископ Новомосковський), к.богослов'я, 

к.філос.н., доц., доцент кафедри філософії Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. 

Переверзєва Світлана Василівна, викладач кафедри фізичної культури та методики її нав- 

чання Криворізького державного педагогічного університету. 

Перетокін Андрій Геннадійович, к. і. н., доцент кафедри українознавства, документознавства 

та інформаційної діяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 

докторант кафедри історії України Дніпровського національного університету ім. О. Гончара. 

Петренко Людмила Олександрівна, аспірантка кафедри української мови Харківського на- 

ціонального університету імені В. Н. Каразіна. 

Петров Павло Григорович, к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин Дніпровсь- 

кого національного університету імені Олеся Гончара. 

Пилипенко Іван Якович, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри живопису та 

композиції, керівник майстерні живопису і храмової культури імені Миколи Стороженка На- 

ціональна академія образотворчого мистецтва і архітектури, м. Київ. 

Пилипенко Лілія Леонідівна, аспірантка кафедри міжнародних відносин і суспільних наук 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ. 

Пічурін Валерій Васильович, к. психол. н., доц., завідувач кафедри фізичного виховання 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна. 

Погуляєва Олена Василівна, студентка спеціальності «Політологія» ВНЗ «Університет 

імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Полигач Олена Олександрівна, студентка Дніпровського національного університету імені 

Олеся Гончара. 

Потіха Зінаїда Андріївна, аспірантка кафедри всесвітньої історії Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

Придатько Світлана Павлівна, к. хім. н., доц., доцент кафедри хімічних технологій ДонНТУ. 

Приплоцька Ганна Василівна, викладач німецької мови, викладач-методистРогатинського 

державного аграрного коледжу. 

Прокопенко Надія Ігорівна, студентка 1 курсу історичного факультету Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. 

Прохоров Александр Васильевич, к. пед. н., доц., г. Рязань, Россия. 

Прохорова Єлизавета Олександрівна, студентка групи СМ-15-2 Дніпровського національ- 

ного університету ім. Олеся Гончара. 

Прядко Олена Михайлівна, к. пед. н., доц., доцент кафедри музичного мистецтва 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Пугач Світлана Вікторівна, студентка 3-го курсу університету ВНЗ «Університет імені Аль- 

фреда Нобеля», м. Дніпро. 

Пугач Сергій Сергійович, к. ю. н., доцент кафедри правового регулювання економіки і пра- 

вознавства Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського націо- 

нального економічного університету. 

Радзюн Олександр Володимирович, викладач суспільних дисциплін Черкаського комерцій- 

ного технікуму. 

Ракітянська Людмила Миколаївна, к. пед. н., доцент кафедри методики музичного вихо- 

вання, співу та хорового диригування Криворізького державного педагогічного університету. 

Репринцева Юлія Євгеніївна, студентка спеціальності «Психологія» ВНЗ «Університет 

імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Репянська Олександра Олександрівна, студент ПВНЗ Київського університету культури. 
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Решетніченко Андрій Володимирович, д. філос. н., проф., професор кафедри соціальних ко- 

мунікацій, філософії та соціально-політичних дисциплін Університету митної справи та фі- 

нансів, м.Дніпро. 

Родіонова Інна Григорівна, к.філол.н., доцент кафедри української мови і літератури Мико- 

лаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Розмариця Світлана Анатоліївна, к.філол.н., викладач-методист української мови та літе- 

ратури Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будів- 

ництва і архітектури. 

Романець Зоя Олексіївна, к. психол. н., доц., доцент кафедри теоретичної та практичної пси- 

хології Національного університету «Львівська політехніка». 

Росул Тетяна Іванівна, к. мистецтвознавства, доц., доцент кафедри археології, етнології та 

культурології Ужгородського національного університету. 

Руда Світлана Петрівна, д. і. н., професор кафедри філософії та історії науки і техніки Дер- 

жавного університету інфраструктури та технологій, м. Київ. 

Русіна Анастасія Євгенівна, студент ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Сабадир Галина Іванівна, ст. викладач кафедри української, російської мов та прикладної 

лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

Савенко Оксана Володимирівна, студентка Київського національного університету куль- 

тури і мистецтв. 

Савіна Вікторія Вікторівна, викладач кафедри українознавства та латинської мови Націона- 

льного фармацевтичного університету. 

Савонова Ганна Іванівна, к. філос. н., старший викладач кафедри управління освітою Луга- 

нського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Сєвєродонецьк. 

Савченко Наталя Миколаївна, к. філол. н., доцент кафедри англійської мови ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна. 

Сажина Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри історії та мовознавства Українсь- 

кого державного університету залізничного транспорту, м. Харків. 

Самко Олег Васильович, викладач історії Смілянського коледжу харчових технологій НУХТ. 

Сапожников Станіслав Володимирович, д. пед. н., проф., професор кафедри педагогіки та 

психології ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Сапожниченко Людмила Володимирівна, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини 

3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Сапожниченко Людмила Володимірівна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри внутрішньої 

медицини 3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Саулевич Анастасія Олександрівна, студент 3 курсу юридичного факультету Університету 

митної справи та фінансів. 

Сачук Юлія Євгеніївна, к. пед. н., старший викладач кафедри комп’ютерних технологій та 

професійної освіти Луцького національного технічного університету. 

Свистун Лариса Яківна, к. ю. н., доц., доцент кафедри цивільного, господарського та еко- 

логічного права Університету митної справи та фінансів. 

Семенець Валерій Васильович, д. т. н., проф., ректор Харківського національного універси- 

тету радіоелектроніки. 

Семенюта Андрій Дмитрович, студент спеціальності «Політологія» ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля», м. Дніпро. 

Семенюта Андрій Дмитрович, студент спеціальності «Політологія» Університету імені Аль- 

фреда Нобеля. 

Семергей Наталія Володимирівна, к. і. н., доцент кафедри філософії і суспільних наук Ук- 

раїнської медичної стоматологічної академії, м.Полтава. 

Семиволос Лілія Олександрівна, студентка Навчально-наукового інституту фізичного ви- 

ховання і спорту ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». м. Ста- 

робільськ. 
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Сервачак Олена Вікторівна, к. психол. н., доцент кафедри історії та права ДонНТУ. 

Сергійчук Олена Миколаївна, к. і. н., доц., доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав- 

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Сєдов Павло Олександрович, студент 3-го курсу історичного факультету Дніпровського на- 

ціонального університету імені Олеся Гончара. 

Сіваковська Олена Миколаївна, к. т. н., старший викладач кафедри комп’ютерних техно- 

логій та професійної освіти Луцького національного технічного університету. 

Сіліна Єлизавета Андріївна, к.мед.н., асистент Запорізького державного медичного універ- 

ситету. 
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