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Шановні студенти! 
 
 
Запрошуємо вас взяти участь у звітній конференції 

наукового студентського товариства 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка за 2021–
2022 навчальний рік. 

 
Конференція відбудеться 12 травня 2022 року о 1250  

у Google Meet. 
 

 
 
 

Ректорат 
Рада з НДРС 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
12 травня 2022 року  

 

 

1. Вступне слово 
В. о. проректора з наукової роботи 
Л. В. Клочек  

 

2. Національна політика Гетьманату в періодиці 1918 року 
Cтудент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету історії, бізнес-освіти та права  
Жабко Владислав Іванович 

 

3. Антиімперська спрямованість поеми Лесі Українки «Оргія» 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету української філології, іноземних мов 
та соціальних комунікацій 
Бричка Максим Ігорович 
 

4. Єлисаветградський період життя і творчості Олександра Лишневського 
Cтудентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету історії, бізнес-освіти та 
права 
Перепьолкіна Дар’я Сергіївна 
 

5. Ідеї апсайклінгу в дизайні  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету педагогіки, психології та 
мистецтв 
Синєок Тетяна Сергіївна 

 

6. Створення електронного приладу для орієнтування в просторі для 
слабозорих людей 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету математики, природничих наук та 
технологій 
Хомич Віталій Русланович 

 

7. Підсумки науково-дослідної роботи студентів за 2021–2022 навчальний 
рік 

Завідувач сектором науково-дослідної роботи 
студентів, доцент О .О. Чінчой 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ,  
ПСИХОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВ 

СЕКЦІЯ МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ  
ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 
 

Керівник секції  – доктор педагогічних наук, професор Котелянець 
Наталка Валеріївна 

Секретар  – студентка І курсу другого (магістерського) рівня 
вищої освіти Солодка А. В. 

 

1. Розвиток пізнавального інтересу старших дошкільників засобами 
мультиплікаційних технологій на заняттях з математики 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Солодка Анна Вікторівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Нікітіна  

 

2. Формування проєктної культури учнів початкової школи 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Голобок Ольга Григорівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
Н. В. Котелянець 

 

3. Розвиток критичного мислення на уроках інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ» засобами ігрових технік 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Мельник Діана Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
Н. В. Котелянець 

 

4. Технологія формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей 
дошкільного віку 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Стеценко Ада Олегівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М. Мартін  

  

5. Тематичний та діяльнісний підходи до організації інтегрованого навчання в 
початковій школі 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Сафонова Валентина Семенівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М. Мартін  
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6. Прикладна спрямованість початкового курсу математики та інформатики 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Уца Єлизавета  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. В. Вдовенко 
 

7. Формування математичної компетентності молодших школярів в умовах 
НУШ  

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Толпигіна Єлизавета  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. В. Вдовенко 

 

8. Сучасні підходи до формування діалогічного мовлення молодших школярів 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Альошіна Надія Павлівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. В. Жигора 

 

9. Формування орфографічної грамотності учнів початкових класів (з позиції 
змін в Українському правописі) 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Матявіна Наталія Михайлівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. В. Жигора 

 

10. Карти Проппа: ефективний інструмент для розвитку зв'язного мовлення і 
творчого мислення 

Студетнка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ткаченко Анастасія Антонівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Ю. С. Котелянець 

 

11. Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників засобом сюжетних 
картин 

Студетнка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сердюк Дарина Геннадіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Ю. С. Котелянець 

 

12. Практичне застосування ігрових технологій на уроках математики в 1 класі 
НУШ 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Авдієнко Лілія Петрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Нікітіна 
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13. Технології інтерактивного навчання на уроках математики в початковій 
школі 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Печена Олена Петрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Нікітіна 

 

14. Використання Lego-технології на уроках математики в НУШ 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Крадожон Вікторія Петрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Нікітіна 

 

15. Математична компетентність молодшого школяра як педагогічна проблема 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сульженко Олена Євгеніївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Нікітіна 

 

16. Методика роботи з дидактичними ляльками у формуванні мовленнєво-
комунікативних навичок дошкільників 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Данова Маргарита Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Горська 

 

17. Роль словниково-логічних вправ у формуванні критичного мислення в 
процесі навчання грамоти 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гаразаде Роя Єльшад кизи 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей 

 

18. Мобільні технології в комунікативному розвитку учнів початкової школи 
на уроках мовно-літературної освітньої галузі 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Хвиль Діана Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей 

 

19. Прийоми використання народних обрядів, звичаїв, традицій у вихованні 
дітей дошкільного віку 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Грибіник Тетяна Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей 
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20. Упровадження інтегративного підходу до навчання української мови 
другокласників 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Верещак Олена Євгеніївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей 

 
21. Методика формування вміння будувати монологічні усні зв’язні 

висловлення на уроках літературного читання засобами інтеграції 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Карякіна Ольга Георгіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей 

 
22. Ігрова технологія як ефективний засіб розумового виховання дітей в 

сучасному закладі дошкільної освіти 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Дядечко Оксана Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей 

 
23. Прийоми організації художньо-мовленнєвої діяльності старших 

дошкільників 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сендзюк Віолета Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей 

 
24. Формування та розвиток просторово-координаційної діяльності у дітей 

дошкільного віку 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Болотова Олена Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Ю. М. Демченко 

 
25. Особливості організації роботи з математики в різновікових групах закладу 

дошкільної освіти 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Іванченко Єлизавета Романівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Ю. М. Демченко 
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26. Наступність навчання математики у дітей старшого дошкільного віку та 
першокласників 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Білазерська Мар’яна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Ю. М. Демченко 

 
27. Методика формування елементарних математичних уявлень дітей 

дошкільного віку за системою М. Монтессорі  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Безштанківська Інна Андріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Ю. М. Демченко 

 
28. Розвиток дрібної моторики руки та формування графічних навичок у дітей 

дошкільного віку  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Байсак Юлія Леонідівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Ю. М. Демченко 

 
29. Використання Lego-технологій навчання математики дітей молодшого 

дошкільного віку 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горіна Анастасія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Ю. М. Демченко 

 
30. Математична підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в 

школі 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Костенко Руслана Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Ю. М. Демченко 
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СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ  
ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 
 

Керівник секції  – доктор педагогічних наук, професор О. С. Радул 
Секретар  – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Білецька Анна Віталіївна 
 
1. Впровадження сучасної практики «співпереживання» у закладах дошкільної 

освіти 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горіна Анастасія Ігорівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, викладач 
Н. М. Андросова  

 
2. Формування критичного мислення в учнів початкової школи 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кіріллова Єлизавета Андріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Г. Баранюк  

 
3. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів проблемними 

методами 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Білецька Анна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Г. Баранюк  

 
4. Проблема застосування гри в освітньому процесі початкової школи 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сендзюк Віолета Вікторівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Г. Баранюк  

 

5. Морально-етичне виховання учнів початкової школи 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Маєтна Олександра Андріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 

6. Виховання здорового способу життя в учнів початкової школи 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мацнєва Дарʼя Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 
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7. Булінг як соціально-психологічна проблема 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гордун Ольга Анатоліївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
8. Педагогічна організація дитячого дозвілля 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Назарова Софія Сергіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
9. Особливості роботи з важковиховуваними дітьми в початковій школі 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кириленко Альона Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Прибора 

 
10. Формування моральних компетенцій у дітей старшого дошкільного віку 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Білазерська Марʼяна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Прибора 

 
11. Формування гуманних почуттів у дошкільників 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горіна Анастасія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Прибора 

 
12. Сучасний педагогічний досвід із проблеми активізації пізнавальної 

діяльності дітей 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бондаренко Людмила Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Прибора 

 
13. Марія Монтессорі про сенсорне виховання дітей дошкільного віку 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Байсак Юлія Леонідівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. С. Радул 
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14. Авторитет учителя початкової школи 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Огіренко Інна Анатоліївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. С. Радул 

 
15. Формування творчої особистості молодшого школяра засобами ТРВЗ 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горбунова Анна Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
16. Формування творчого мислення молодшого школяра засобами 

образотворчого мистецтва 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горват Ірина Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
17. Комп’ютерна гра як засіб формування пізнавальної активності у молодших 

школярів 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шлапацька Тетяна Петрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
18. Формування фізичної культури у дітей дошкільного віку 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Швець Дар’я Геннадіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
19. Розвиток, виховання та навчання дітей раннього віку 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кондратенко Наталія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Н. М. Цуканова 
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СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ 

 
 

Керівник секції  – доктор педагогічних наук, професор 
Т. В. Окольнича 

Секретар  – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Р. О. Ляшенко 

 

1. Розвиток вищої освіти України у другій половині ХХ століття 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дрючкова Марина Леонідівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Т. В. Окольнича 
 

2. Вплив ідей реформаторської педагогіки на процес підготовки вчителя в 
Україні: історичний аспект 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Хімяк Анна Сергіївна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. С. Савченко 
 

3. Формування цінності самореалізації у вихованців закладу позашкільної 
освіти 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Григор'єва Олена Петрівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. П. Краснощок 
 

4. Педагогічні умови професійного вдосконалення майбутнього викладача 
закладу вищої освіти 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дудченко Олена Олександрівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. В. Радул 
 

5. Розвиток креативності майбутнього викладача закладу вищої освіти 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Рак Максим Володимирович  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. В. Філоненко 
 

6. Формування творчої компетентності вихованців закладу позашкільної 
освіти 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Пономаренко Альона Григорівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Кравцова 
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СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ 

 
 

Керівник секції  – доктор психологічних наук, доцент Гейко Є.В. 
Секретар   – студентка І курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Шахбатян Нварт Арамівна 
 
1. Вияви інфантильних тенденцій у процесі глибинного пізнання особи 

ранньої дорослості 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Войтович Юлія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Л. Я. Галушко 

 
2. Емоційний інтелект як чинник міжособистісної взаємодії 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Білецька Марія Андріївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Г. О. Горська 

 
3. Пропаганда в рекламі як метод впливу на споживачів  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шахбатян Нварт Арамівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І .Я.Мельничук 

 
4. Булінг як соціально-психологічна проблема 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гордун Ольга Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
О. О. Міненко 

 
5. Психологічна характеристика поведінки особистості в екстремальних 

умовах 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кравченко Валерія Андріївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Г. О.Горська 

 
6. Психологічна характеристика труднощів адаптаційного періоду 

першокурсників 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Матявіна Наталія Михайлівна 
Науковий керівник – старший викладач Л. В. Калашникова 
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7. Індивідуальні особливості сприйняття емоційних виразів обличчя 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кобєлєва Анна Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Л. Я. Галушко 

 
8. Сексуальне насильство як вид психологічної травми 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти П’ятник Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Горська Г. О. 

 
9. Проблема взаємозв’язку між рівнем розвитку інтелекту людини і її 

життєвими успіхами. 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Жукова Олеся Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший 
викладач І. В. Мамчур 
 

10. Індивідуально-психологічні особливості прояву синдрому втрачених 
можливостей у юнацькому віці 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Жданова Ірина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Г. О. Горська 

 
11. Гендерно-психологічні особливості булінгу серед старшокласників  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бондаренко Анна Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Мельничук І. Я. 

 
12. Психокорекційні засоби зниження підліткової агресії 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бобейко Мирослава Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Г. О. Горська 

 
13. Особливості прояву та корекції депресивних станів у підлітковому віці 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Яковова Зоя Євгенівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І. Я. Мельничук 
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14. Дитячі страхи: психологічні детермінанти та шляхи їх подолання 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Козій Юлія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Г. О. Горська 

 
15. Переживання почуття самотності в молодшому шкільному віці 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Семеренко Варвара Валентинівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший 
викладач О. М. Близнюкова 

 
16. Розвиток пам’яті у дітей молодшого шкільного віку 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Руденко Діана Василівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший 
викладач О. М.Близнюкова  

 
17. Корекційно-розвивальна робота практичного психолога з формування 

адекватної самооцінки дітей  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мазурик Юлія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший 
викладач І. В. Мамчур 

 
18. Вплив родини на психічний розвиток дитини дошкільного віку 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Савельєва Дар’я Вадимівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І. Я. Мельничук 

 
19. Психологічні особливості інтернет-залежності дошкільника 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Жаботенко Катерина Костянтинівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Галушко Л. Я. 

 
20. Врахування типу темпераменту дитини у навчально-виховному процесі 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мельник Вікторія Василівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший 
викладач І. В. Мамчур 
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21. Психологічні особливості засвоєння моральних уявлень дітьми 
дошкільного віку 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Петрова Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший 
О. М.викладач Близнюкова 

 
22. Психологічна характеристика дитячих страхів 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Репа Вікторія Вікторівна 
Науковий керівник – старший викладач Л. В. Калашникова 

 
23. Гра як провідний вид діяльності дітей дошкільного віку 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бондар Катерина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, старший 
викладач О. М. Близнюкова 

СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, професор А. Б. Рацул 
Секретар секції  – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Бутенко Анастасія Ігорівна 
 
1. Особливості трудового виховання дітей з ООП та його значення у житті 

учнів 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ланова Марія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
А. Б. Рацул 

 
2. Особливості корекційної роботи при дизартрії у дітей старшого дошкільного 

віку 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бутенко Анастасія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Д. Ж. Завітренко 

 
3. Особливості відновлення мовлення осіб із афазією 

Студентка IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Стрілець Віталіна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. В. Кашуба 
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4. Технологія розвитку професійного світогляду майбутнього соціального 
працівника 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Димитрович Аліна Русланівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. О. Кравцов 

 
5. Застосування холдинг-терапії в роботі з дітьми, що мають розлади 

аутичного спектру 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бабенко Дар’я Андріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, cтарший 
викладач О. В. Нагорна  

 
6. Роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя 

молоді 
Студентка IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Денькович Андріана Сергіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. А. Рацул 

 
7. Підготовка майбутніх учителів до викладання «Основ здоров’я» у 

початковій школі 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горбунова Анна Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. В. Руденко 

 
8. Волонтерська діяльність студентів у роботі «Центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю» 
Студент ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ліходєєв Денис Дмитрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, cтарший 
викладач Ю. Ю. Руденко 

 
9. Організація роботи соціального педагога з представниками неформальних 

молодіжних об’єднань 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Раєнко Андрій Миколайович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. А. Семез 
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10. Технології соціально-педагогічної роботи з біженцями та вимушеними 
переселенцями 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Чернишин Юлія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, cтарший 
викладач О. В. Стрілець-Бабенко 

 

11. Психологія невербальної поведінки підозрюваних під час допиту 
Студентка IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Донцова Дар’я Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Л. Уличний 

СЕКЦІЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 
 

Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. М. Стрітьєвич 

Секретар – студентка ІV курсу бакалаврського рівня вищої освіти 
Дробот Еліна Ігорівна 

 

1. Сюжетно-тематичний натюрморт у ліногравюрі  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горячева Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Пунгіна 

 

2. Медіапроектування як інноваційна освітня технологія 
Студентка III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бехало Дарина Сергіївна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент  
Т. В. Фурсикова 

 

3. Інтеграція методики викладання академічного рисунку в дистанційну освіту 
з використанням комп’ютерних технологій  

Студент І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Вашека Павло Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Ю. М. Малежик 

 

4. Розвиток сценічно-образної культури майбутнього педагога-музиканта у 
позанавчальній театральній діяльності 

Студентка ІV курсу бакалаврського рівня вищої освіти 
Дробот Еліна Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
А. М. Растригіна  
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5. Професійна самореалізація майбутніх вчителів образотворчого мистецтва  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шаповал Олександра Іванівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. М. Стрітьєвич  

 
6. Специфіка проведення уроків художньої культури в умовах дистанційного 

навчання  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Коваль Дар’я Вадимівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С. В. Куркіна  

 
7. Художньо-ціннісні орієнтації як чинник духовного розвитку учнів 

середнього шкільного віку 
Студент II курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Алієв Микита Олександрович  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, 
професор Т. Б. Стратан-Артишкова 

 
8. Естетика апсайклінгу в декорі інтер'єру 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Синєок Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент Л. В. Гарбузенко 
 

9. Український народний танець ‒ історія, сучасність, перспективи 
Студентка І курсу магістерського рівня вищої освіти 
Омельченко Маргарита Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент С. О. Лавриненко 

 
10. Сучасна хореографія в контексті сьогодення українських мистецьких 

традицій 
Студентка І курсу магістерського рівня вищої освіти 
Лопатіна Дар’я Олегівна 
Науковий керівник – доцент, заслужений працівник 
культури України І. В. Спінул  

 
11 Створення натюрморту в акварельній техніці на гурткових заняттях з 

образотворчого мистецтва 
Студентка ІІ курсу магістерського рівня вищої освіти 
Іванова Анна Василівна 
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент  
О. І. Кириченко  
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12. Розвиток емоційного інтелекту майбутнього фахівця-музиканта у 
позанавчальній театральній діяльності 

Студент І курсу магістерського рівня вищої освіти 
Бочков Дмитро Сергійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
А. М. Растригіна  

 
13. «Сад божественних пісень» Івана Карабиця в контексті українського та 

європейського необароко 
Студентка І курсу магістерського рівня вищої освіти 
Колпак Тетяна Леонідівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Л. Шевченко  

 
14. Іван Карабиць – митець-організатор 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Власов Євген Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент Ж. В. Колоскова 

 
15. Стильові особливості естрадно-пісенної творчості Івана Карабиця (на 

прикладі пісні «Я серцем з Києвом» 
Студентка І курсу магістерського рівня вищої освіти 
Локарєва Інеса Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
доцент Ю. В. Локарєва 

 
16. Музично–педагогічна діяльність Івана Карабиця 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ніколенко Катерина Вадимівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент М. П. Назаренко 

 
17. Традиції та новації у сучасній українській художній кераміці   

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бубнова Діана Русланівна 
Науковий керівник – старший викладач Л. О. Кулініч 
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ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,  
ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

 
 

Керівник секції  – доктор філологічних наук, професор Г. Д. Клочек 
Секретар  – студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Пінчевська Лариса Борисівна 
 

1. Есеїстика Євгена Маланюка на сторінках еміграційних журналів «ООЧСУ» 
та Київ» 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Пінчевська Лариса Борисівна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек 

 

2. Поєднання художнього вимислу та історичної правди у романі Василя 
Шкляра «Троща» 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ткачов Володимир Євгенійович 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек 

 

3. Виховний потенціал творів художньої педагогіки Василя Сухомлинського 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ніколаєва Світлана Олександрівна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек 

 

4. Міфічно-легендарне та реально-історичне про народну піснетворку Марусю 
Чурай. (До роману Ліни Костенко «Маруся Чурай») 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ткаченко Юлія Володимирівна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек 

 

5. Твір Мирослава Дочинця «Многії літа. Благії літа»: жанрово-композиційні 
особливості, філософські ідейні смисли 

 Студентка ІІ курсу першого  (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гарлицька Ольга Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. Ф. Буряк 
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6. Образ дракона в міфології, фольклорі й повісті Юрія Винничука «Місце для 
дракона»: порівняльний аспект 

Студентка ІІ курсу першого  (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Юрченко Тетяна Іванівна 
Науковий керівник ‒ кандидат філологічних наук, доцент 
О. Ф. Буряк 

 

7. Ідейно-естетична парадигма трактування Ю. Косачем образу М. Гоголя в 
повісті «Сеньйор Ніколо» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Карнаухова Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. О. Гольник 
 

8. Постколоніальний контекст роману С. Процюка «Інфекція» 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Коваль Ольга Володимирівна 
Науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент 
М. І. Лаврусенко 

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 
Керівник секції  – кандидат філологічних наук, доцент О. Л. Кирилюк  
Секретар  – cтудентка І курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Лашкіна Валерія Олександрівна 
 

1. Словотвірні особливості власних назв хореографічних колективів 
Кропивниччини 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Круть Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх 

 

2. Трансонімізація як різновид лексико-семантичного способу деривації в 
сучасній українській мові 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Лашкіна Валерія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх 

 

3. Різновиди метафор у поетичній творчості молодих авторів Кропивниччини 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бричка Максим Ігорьович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх 
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4. Емоційно-експресивна лексика в мовній системі художнього твору (на 
прикладі збірки О. Забужко «Після третього дзвінка вхід до зали 
забороняється») 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гейко Дар’я Євгеніївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх 

 
5. Лексико-фразеологічні особливості індивідуального стилю М. Матіос 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Притиченко Віта Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко  

 
6. Типологія підметів у творах Л. Дереша 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Щукіна Наталія Антонівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко  

 
7. Функції звертань у поемах Лесі Українки  

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Потапчук Катерина Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
8. Функції прикметників різних розрядів в поезіях В. Симоненка 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Хитра Вероніка Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
9. Однорідні члени речення як ускладнювальні компоненти у творах Максима 

Кідрука 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Алєксандрова Дар’я Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
10. Звертання у творах Ярослава Стельмаха 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Пономаренко Юлія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 
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11. Функціонування головних однорідних членів речення у творах 
В. Винниченка 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Літвінова Юлія Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 
 

12. Стилістичне навантаження іменників – власних і загальних назв у поезії 
В. Симоненка 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Фраюк Ангеліна Русланівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
13. Функціонування поширених і непоширених звертань у творі Івана Нечуя-

Левицького «Микола Джеря» 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Плахотня Діана Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

  
14. Звертання у текстах творів Тараса Григоровича Шевченка 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Хлівна Алісія Русланівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
15. Лексичні особливості текстів пісень сучасних українських виконавців 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ніколенко Марія Григорівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
16. Функції субстантивів у творах Лесі Українки 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Чемерис Катерина Григорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
17. Нестандартні уроки української мови при вивченні морфології  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ліпленко Анна Геннадіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Г. В. Волчанська 
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18. Вербалізація концепту УКРАЇНА в текстах промов українських 
президентів  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Лашкіна Валерія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. Л. Кирилюк  
 

СЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ,  
ПРИКЛАДНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

 
 

Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Ярова  
Секретар  – асистент кафедри перекладу, прикладної та 

загальної лінгвістики В. М. Коваленко  
 
1. Супергерой як відображення соціокультурної складової американської 

масової культури 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Субота Оксана Віталіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М. М. Тарнавська  

 
2. Британська військова лексика періоду Другої світової війни в українському 

аудіовізуальному перекладі 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Разумний Владислав Вікторович  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
К. Л. Бондаренко  

 
3. Проблеми функціонування частково локалізованих відеоігор (на матеріалі 

симулятора виживання «The Long Dark») 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Врадій Олександр Сергійович  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Б. В. Стасюк  

 
4. Термінологічні колокації в англомовних ліцензійних угодах з кінцевим 

користувачем: семантичний аспект 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Сівак Карина В’ячеславівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О. С. Олійник  

 



26 

5. Контрольована мова в машинному перекладі 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Тарануха Роман Віталійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. С. Бондаренко  

 

6. Мова і стиль воєнного дискурсу 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гребенюк Сергій Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
Білоус О.М. 

 

7. Специфіка перекладу релігійної літератури 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Приходченко Катерина Сергіївна   
Науковий керівник – викладач Ю. М. Верещак  

 

8. Особливості перекладу політичних промов  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Слободяник Марія Сергіївна    
Науковий керівник – викладач Ю. М. Верещак 

 

9. Особливості перекладу туристичних рекламних текстів з англійської мови 
українською   

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Делістьянова Анастасія Олександрівна      
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач Головенко К.В. 

 

10. Особливості перекладу англомовних оглядових статей з космофізики   
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бодюл Даниїл Олександрович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О. С. Олійник  

 

11. Актуальні проблеми перекладу текстів науково-популярного стилю  
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Туренко Сергій Сергійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Б. В. Стасюк  

 

12. Особливості перекладу рекламних текстів торгівельних інтернет 
майданчиків та платформ  

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Петрова Олена Володимирівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М. М. Тарнавська 
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13. Особливості перекладу текстів банківської сфери  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Камінська Анастасія Андріївна            
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. О. Ярова  

 

14. Форма і зміст рекламних слоганів в англійській мові та їх переклад   
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Селіонова Валерія Володимирівна            
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач Головенко К.В. 

 

15. Трейлери до кінофільмів в аспекті перекладу  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ковалець Анна Сергіївна            
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О. С. Олійник  

 

16. Особливості перекладу стилю фентезі в оповіданнях Р.Бредбері   
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Чорна Яна Олегівна             
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. О. Ярова  

 

17. Можливості вираження синтаксичних повторів в усному публіцистичному 
мовленні (на матеріалі ток-шоу)  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Іванова Юлія Олексіївна              
Науковий керівник – старший викладач О. І. Білоус 

 

18. Лексико-стилістичні особливості дикторського мовлення німецькою та 
українською (на матеріалі DW)   

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Нероба В’ячеслав Андрійович               
Науковий керівник – старший викладач О. І. Білоус 

 

19. Сучасний інструментарій і робочий процес перекладача  
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Іващенко Артем Дмитрович                
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Б. В. Стасюк  

 

20. Переклад постів та контенту у соціальних мережах та блогах  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мороз Ірина Олександрівна                 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М. М. Тарнавська  
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21. Інструменти автоматизованого й машинного перекладу в локалізації (на 
матеріалі ігрової продукції)  

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Степаненко Іван В’ячеславович                 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
О. М. Білоус  

 
22. Особливості передачі вербальних та невербальних засобів соціальних 

мереж українською мовою  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Дудніченко Аліна Сергіївна                 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
О. М. Білоус  

СЕКЦІЯ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ  
ТА МЕТОДИК ЇХНЬОГО НАВЧАННЯ 

 
 

Керівник секції  – кандидат філологічних наук, доцент Н. В. Іваненко 
Секретар  – студентка I курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Калашник-Рибалко Анастасія 
 

1. Граматичні особливості текстів промов (на матеріалі виступів англомовних 
політиків) 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Магльована Анна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. Є. Снісаренко 
 

2. Реконструктивний потенціал давньоанглійських антропонімів 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Іліаді Олександр Іванович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. Є. Снісаренко 
 

3. Використання планів уроків формату ESL як інструмента набуття 
лексичної компетенції учнями старших класів 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Петрова Анастасія 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. Є. Снісаренко 
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4. Аналіз основних причин мовних бар'єрів між пілотом та диспетчером у 
професійній комунікації англійською мовою 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Калашник-Рибалко Анастасія 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. Є. Снісаренко 
 

5. Латинські елементи в англомовних юридичних документах: синтаксичний 
аспект 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Аркушина Юлія 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. Є. Снісаренко 
 

6. Психолого-педагогічні особливості навчання письма учнів старшого віку 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Грушко Наталія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н. В. Іваненко 
 

7. Соціокультурна специфіка іншомовного монологічного мовлення 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Новікова Вікторія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н. В. Іваненко 
 

8. Лексичні та семантичні характеристики фразеологізмів у творах 
У. Шекспіра 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Князєва Маргарита Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н. В. Іваненко 
 

9. Фразеологізми з прецедентними онімами у варіантах англійської мови 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Войченко Марія Русланівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Арделян. 
 

10. Лінгвокраїнознавчий потенціал англійських фразеологізмів з онімним 
компонентом 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шелест Анна Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Арделян 
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11. Технологічна платформа системи дистанційного навчання 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Мацапура Катерина Василівна.  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Арделян. 
 

12. Мовні особливості лексичних колокацій у структурі новинних текстів Бі-
Бі-Сі про стихійні лиха 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Костенко Наталія Ренатівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
В. Ю. Паращук 
 

13. Засоби вербалізації змістовно-фактуальної інформації в англомовному 
інформаційному навчальному тексті для читання (на матеріалі підручників 
для 11 класу)  

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Погрібна Наталія Василівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
В.Ю. Паращук 
 

14. Жанри англомовного писемного мовлення у профільних класах закладів 
загальної середньої освіти 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Єремєєва Ольга Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. В. Долгушева 
 

15. Англомовний мультимодальний текст: композиційно-структурні 
особливості 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Олександрова Тетяна Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. В. Долгушева 
 

16. Текст як базовий матеріал для оволодіння німецькою мовою у старшій 
школі 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ляшенко Ніна Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. С. Токарєва 
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17. Вивчення поетичних творів на уроці німецької мови як шлях збагачення 
активного лексичного запасу учнів старшої школи 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Жилінчук Єлизавета Павлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. С. Токарєва 
 

18. Англомовні рекламні тексти: лінгвістичний аспект 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Тикул Тетяна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. В. Кібальнікова 
 

19. Використання пісні як засобу формування лексичної компетенції учнів 
закладів загальної середньої освіти 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Чумачок Катерина 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
В. Ю. Кочубей 

 
20. Класифікація англійський підрядних означальних речень у вітчизняних та 

іноземних граматичних студіях 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Флоря Ольга Василівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. О. Дацька 

 
21. Класифікація та функції сполучників англійської мови 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Плачинда Надія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. О. Дацька 
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ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, БІЗНЕС-ОСВІТИ ТА ПРАВА 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ  
ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ 

 

Керівник секції  – кандидат історичних наук, доцент С. В. Проскурова 
Секретар  – студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Пахолівецький Віталій 
 

1. Столовий посуд із золотоординського міста біля с. Торговиця на 
Кіровоградщині 

Студент II курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Довбня Олександр 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
І. А. Козир 

 

2. Поховання стародавніх угрів на півночі степу 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Підлипна Богдана 
Науковий керівник – викладач К. І. Панченко 

 

3. Єлисаветградський період творчості О. Лишневського 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Перепьолкіна Дар’я 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, 
ст.викладач Н. М. Токар 

 

4. Липнева криза 1917 року в Росії: український політичний дискурс 
Студент І курсу другого ( магістерського) рівня вищої 
освіти Кобзар Дмитро 
Науковий керівник – доктор історичних наук, доцент 
О. А. Житков 

 

5. Доба Гетьманату в періодиці 1918 року 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Жабко Владислав 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. В. Проскурова 

 

6. Методи й прийоми мотивації учнів до вивчення історії на уроках та в 
позакласній роботі 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Вареха Богдан 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 
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7. Досвід формування історико-хронологічного мислення та орієнтації в 
історичному часі в учнів/учениць основної школи в умовах дистанційного 
навчання (на прикладі НВО ліцей-школа №8 м. Кропивницького) 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гаєвський Микола 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 

 
8. Особливості діяльності педагогічного колективу НВО ліцей-школа №8 у 

воєнний час 2022 року 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Пахолівецький Віталій 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 

 
9. Проблеми підготовки та проведення уроків історії в основній школі на 

дистанційній формі навчання ( на прикладі досвіду вчителя) 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Резепа Анастасія 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 

СЕКЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ  
 
Керівник секції  – кандидат історичних наук, доцент О. І. Бабак 
Секретар  – студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Миценко Єлизавета 
 
1. Політика Риму на Сході в середині 1 ст.до н.е. 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Юрченко Сергій 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
Л. В. Пономаренко 

 
2. “Серторіанська” модель авторитаризму 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти  Білоруський Роман 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
Л. В. Пономаренко 

 
3. Сприйняття кольорів у слов’ян 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бурага Віталій 
 Науковий керівник– кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 
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4. Історія виникнення династії купців Морозових 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Анненко Олександр 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 

 
5. Фемінізм: основні поняття, витоки, періодизація 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського ) рівня вищої 
освіти  Вєтрова Яна 
Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент 
І. С. Позднякова 

 
6. Німецький епос зрілого Середньовіччя у творі “ Пісня про Нібелунгів” 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Миценко Єлизавета 
Науковий керівник – кандидат історичних наук , доцент 
О. І. Бабак 

 
7. Історія жіночої моди одягу та взуття ХІХ століття 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Шевченко Андрій 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 

 
8. Єлизавета Баварська імператриця Австрії та її вплив на повсякденне життя 

аристократів Європи 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Підлипна Богдана 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 

 
9. Повсякденне життя французів за книгою Ф.Броделя “Ідентичність Франції” 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Жабко Владислав 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 

 
10. Промислові виставки ХІХ – початку ХХ ст.: здобутки науково-технічного 

прогресу?! 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Рогов Сергій 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 
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СЕКЦІЯ ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 

Керівник секції  – кандидат юридичних наук, доцент Т. М. Мілова 
Секретар  – студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Крушеніцький Владислав Сергійович 
 

1. Інститут інтерпеляції як форма парламентського контролю 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гаврилюк Юлія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
Т. М. Мілова 

 
2. Адміністративно-правове регулювання інформаційної безпеки України 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Козаченко Анастасія Олегівна 
Науковий керівник – доктор юридичних  наук, професор 
А. А. Манжула  

 
3. Взаємодія як складник діяльності державних правоохоронних органів: 

аналіз нормативного закріплення 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Крушеніцький Владислав Сергійович  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Л. Т. Рябовол  

 
4. Реалізація конституційного принципу верховенства права в українському 

законодавстві 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Юрченко Андрій Олександрович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Л. Т. Рябовол  

 
5. Зловживання правом: проблемні питання 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сичов Андрій Андрійович 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
І. П. Зеленко 

 
6. Міжнародні стандарти в сфері охорони внутрішньо переміщених осіб  

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ласкаржевська  Марія Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент  
К. Є. Трошкіна  
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7. Поняття службової особи за законодавстом України 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Семенов Євгеній Анатолійович  
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент  
К. Є. Трошкіна 

 
8. Правові проблеми інтеграції України до Європейського Союзу у сфері 

правоохоронних органів та шляхи їх вирішення 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шишацька Юлія Сергіївна   
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент  
О. М. Окопник 

 
9. Способи вчинення інтернет-шахрайства 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Адамчук Таїса Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
А. О. Драгоненко 

 
10. Проблеми кваліфікації та притягнення до адміністративної 

відповідальності за правопорушення, пов’язані із корупцією 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бадін Дмитро Віталійович 
науковий керівник – доктор філософії зі спеціальності 
081 Право, А. О. Корнійченко. 

 
11. Особливості неформалізованих джерел адміністративного права 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бочак Анастасія Борисівна 
науковий керівник – доктор філософії зі спеціальності 
081 Право А. О. Корнійченко. 

 
12. Процедури реалізації адміністративних стягнень у формі суспільно 

корисних робіт 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Цибуля Олександр Олександрович 
науковий керівник – доктор філософії зі спеціальності 
081 Право А.О. Корнійченко. 

 
13. Шлюбний договір: поняття та зміст 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ковтун Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. Д. Чернік 
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14. Соціальне підприємництво: проблеми правового регулювання 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кошуцька Марина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. І. Поляруш 
 

15. Трудові відносини в умовах воєнного стану 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Білоруський Роман Юрійович 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. І. Поляруш  
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 
 

Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, доцент В. А. Бабаліч 
Секретар  – студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Крамаренко Аліна Павлівна 
 
1. Гендерна рівність в олімпійській спортивній програмі: позитивні та 

негативні аспекти 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бондаренко Анатолій Юрійович 
Науковий керівник ‒ кандидат педагогічних наук, професор 
С. М. Воропай 
 

2. Вимоги до прояву гнучкості у художній гімнастиці 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Журба Аліна Олександрівна 
Науковий керівник ‒ кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту,доцент Н. Г. Собко 
 

3. Аналіз напрямів досліджень науковців щодо підготовки спортсменів у 
бойовому самбо 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Пищиков Дмитро Ігорович. 
Науковий керівник ‒ кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту,доцент Н. Г. Собко 
 

4. Професійна кар’єра Тетяни Ярош як спортивної гімнастки 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Глобенко Тетяна Юріївна 
Науковий керівник ‒ кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, доцент Т. В. Маленюк  
 

5. Травматизм у волейболі 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Крамаренко Аліна Павлівна 
Науковий керівник ‒ кандидат педагогічних наук, доцент 
В. А. Бабаліч 
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6. Шляхи оптимізації тренувального процесу у рукопашному бою 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Коханов Максим Володимирович. 
Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент 
В. А. Бабаліч 
 

7. Розвиток техніко-тактичної та фізичної підготовки спортсменів (12-15 років) 
на заняттях з настільного тенісу 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Брояковський Всеволод Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. В. Брояковський 
 

8. Визначення мотивації юних спор стенів до занять волейболом 
Студентка 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Шуляк Вікторія Вікторівна 
Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Г. І. Панченко 

СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
 

Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Шевченко  
Секретар  – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Момот Віра Володимирівна 
 

1. Розвиток тренерських здібностей у майбутніх учителів фізичної культури 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Грінькіна Марія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Шевченко 

 

2. Оптимізація фізичної підготовленості школярів засобами кіокушинкай 
карате 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Демченко Валерія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
А. Л. Турчак 

 

3. Особливості визначення змісту навчального матеріалу з гімнастики для 
учнів різних вікових груп 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Самохіна Діана Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Стасенко 
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4. Формування мотивації до фізичної підготовки в учнів старших класів 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ільїна Катерина Станіславівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. П. Черній 

5. Вплив властивостей нервових процесів на вибір ігрового амплуа у юних 
футболістів 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Черній Віталій Святославович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, доцент О. В. Нєворова 

 

6. Особливості методики навчання техніці стрибків у довжину з розбігу учнів 
старшої школи у дистанційному режимі 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Безшкуренко Павло Ігорович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Маркова  

 

7. Фізичний розвиток учнів молодшого шкільного віку з затримкою 
психічного розвитку через взаємодію фізичного і естетичного виховання 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Момот Віра Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. О. Мельнік 

 

10. Значення психологічної підготовки до змагань в кіокушинкай карате 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Лелека Ярослав Миколайович 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І. В. Сундукова 

 

11. Aнaтoмo-фiзioлoгiчнi oсoбливoсті дітей підліткового віку 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Рослик Марія Вікторівна 
Науковий керівник – Заслужений тренер України 
Н. І. Щербатюк 
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СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
І РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ 

 
 

Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, доцент, С. Г. Собко 
Секретар  – студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Манастирний Олексій Віталійович 
 

1. Підготовка арбітра до змагань у професійній футбольній лізі України  
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кєвліч Єгор Юрійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С. Г Собко  
 

2. Управління підготовкою юних футболістів як педагогічна проблема 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Манастирний Олексій Віталійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент,  
С. Г. Собко  
 

3. Оцінка розвитку швидкісно-силових якостей футболістів-аматорів 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Лапін Ростислав Дмитрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент,  
С. Г. Собко  
 

4. Психолого-педагогічні особливості інклюзивної освіти в контексті 
здоров'язбереження 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Диченко Владислав Олександрович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька  

 
5. Сучасні підходи до створення здоров'язбережувального середовища в 

закладі загальної середньої освіти  
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Донець Ірина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька  

 
6. Розвиток фізичних якостей особистості засобами атлетичної гімнастики 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Язловецький Богдан Олегович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька  
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7. Впровадження інноваційних технологій на уроках фізичної культури  
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Баркар Марія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька  

8. Здоров'язбережувальні технології на уроках фізичної культури: традиції та 
інновації 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Конюх Наталія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька  

9. Технологія формування здоров'язбережувальної компетентності підлітків 
засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Дмитренко Даніела Сергіївна 
Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька  
 

10. Харчування як засіб підвищення природної екологічної стійкості організму 
спортсменів до несприятливих чинників навколишнього середовища 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Калінкін Володимир Андрійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Я. О. Логвінова 
 

11. Розвиток сили в учнів основної школи засобами гімнастики  
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Остапенко Євгенія В’ячеславівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
С. В. Мішин 

 
12. Особливості технічної підготовки юних футболістів. 

Студент IV курсу першого  (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Скляніченко Сергій Олександрович. 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту О. М. Бур’яноватий 
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ПРИРОДНИЧИХ НАУК  
ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ, ІНФОРМАТИКИ, ЕКОНОМІКИ 
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Нічишина 
Секретар  – студентка І курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Чудна Олена Михайлівна 
 
1. Реалізація принципу наступності навчання математики під час вивчення 

методу математичної індукції в школі 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Осіпова Вікторія Василівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент  
Ю. В. Ботузова 

 
2. «STEM-освіта. Використання STEM-технологій при вивченні математики в 

середній школі» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Чудна Олена Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Н. М. Войналович 

 
3. Організація дистанційного навчання при вивченні теми «Дослідження та 

побудова графіків функцій» в старшій школі 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дядик Аліна Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент 
І. Г. Ключник 

 
4. Факультативний курс STEAM – уроків в старших профільних класах 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Буркацька Світлана Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент 
І. Г. Ключник 

 
5. Про методичні особливості інтегрованого вивчення показникової та 

логарифмічної функцій в загальноосвітній школі методом укрупнення 
дидактичних одиниць знань 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Левицький Ярослав В’ячеславович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
В. В. Нічишина 



44 

 
6. Укрупнення дидактичних одиниць при навчанні розв’язування рівнянь та 

нерівностей з параметром 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Левицький Ярослав В’ячеславович 
Науковий керівник – доктор історичних  наук, професор  
Р. Я. Ріжняк 

 
7. Інноваційні технології та дистанційне навчання на уроках математики 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ненько Юлія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент  
Ю. В. Яременко 

 
8. Формування дослідницької компетентності старшокласників на уроках 

математики при вивченні змістової лінії рівняння і нерівності 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Метошоп Ольга Олегівна 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент  
Ю. В. Яременко 

 
9. Застосування програмних педагогічних засобів на уроках алгебри та 

геометрії 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Штромілов Володимир Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент  
Ю. В. Яременко 
 

10. Дидактичні засади впровадження дистанційної освіти при викладанні 
математики 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гаврюшенко Роман Віталійович 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент  
Ю.В. Яременко 

 
 
11. Створення та впровадження чат-ботів для дистанційного навчання 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Іванов Євген Олександрович 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент  
Ю.В. Яременко 
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СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА СТАТИСТИКИ 

 
Керівник секції  – доктор фізико-математичних наук, професор 

О. В. Авраменко 
Секретар секції  – студентка ІV курсу третього рівня вищої освіти 

Харченко Д. 
 
1. Статистичний аналіз впливу пандемії на виборчі кампанії у Світі 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  
Бойченко Анастасія Андріївна,  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент К. С. Акбаш  
 

2. Порівняльний аналіз характеристик замкнених систем масового 
обслуговування різних  типів 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти 
Дейнеко Вікторія Святославівна  
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук; 
професор О. В. Авраменко  
 

3. Асимптотичні властивості характеристичних функцій чистих розподілів 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  
Мачуський Олег Павлович  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент О. П. Макарчук  
 

4. Моделювання та прогнозні оцінки урожайності зернових в контексті 
продовольчої безпеки 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  
Пащенко Костянтин Вадимович 
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 
Я. О. Довгенко  
 

5. Поліноміальні схеми апроксимацій абсолютно неперервних функцій 
розподілу 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  
Самарець Анастасія Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент О. П. Макарчук  
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6. Дослідження факторів впливу на динаміку зміни середньорічної 
температури в Україні 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Токар Віктор Володимирович  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент  К. С. Акбаш  
 

7. Застосування моделей теорії ризику для дослідження та моделювання 
діяльності страхових компаній  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Коршун Павло Валентинович  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент З. П. Халецька  
 

8. Аналіз та моделювання кредитної та депозитної складових банківської 
діяльності 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Федоренко Ілля Юрійович  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент З. П. Халецька  
 

9. Про асимптотичні характеристики коефіцієнтів Фур'є-Стілтьєса одного 
сингулярного розподілу канторівського типу 

Студент І курсу третього рівня вищої освіти Халецький Б. 
Науковий  керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О. П. Макарчук  
 

10. Побудова діаграм ліній рівня випадкових хвиль у півпросторі засобами 
функціонального програмування 

Студент ІІІ курсу третього рівня вищої освіти  
Туртуріка В.  
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, 
професор О. В. Авраменко 
 

11. Форма хвильових пакетів в тришаровій рідині скінченної глибини 
Студентка ІV курсу третього рівня вищої освіти  
Харченко Д. 
Науковий керівник – кандидат технічних наук,  
доцент В. В. Нарадовий 

12. Умови поширення хвиль в тришаровій гідродинамічній системі з вільною 
поверхнею 

Студент ІІІ курсу третього рівня вищої освіти Демідов В. 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, 
доцент В. В. Нарадовий 
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13. Динамічне рівняння стохастичних амплітуд поширення випадкових хвиль в 
двошаровій гідродинамічній системі 

Студент ІІІ курсу третього рівня вищої освіти Довгенко В. 
Науковий керівник– кандидат технічних наук,  
доцент В. В. Нарадовий 
 

14. Стоячі хвилі в двошаровій обмеженій рідині 
Студент ІІ курсу третього рівня вищої освіти Єлькін В. 
Науковий керівник– кандидат фізико- математичних наук, 
доцент Ю. В. Гуртовий 
 

15. Опитування як метод контролю навчальних досягнень студентів у процесі 
навчання математичних методів в політології 

Студент першого курсу другого (магістерського) рівня 
вищої освіти Буткевич А. В. 
Науковий керівник - кандидат педагогічних наук,  
доцент Л. В. Яременко 
 

СЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК  
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Керівник секції  – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
С. Д. Паращук 

Секретар секції – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти Денісова Наталія Анатоліївна 

 
1. Розгортання віртуальної приватної мережі на базі OpenVPN 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Владковський Ігор Володимирович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,   
доцент Ю. В. Гуртовий  
 

2. Розробка модуля для інформаційної системи відділу кадрів ВНЗ 
студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Грицун Максим Валерійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент А. В. Пузікова  
 

3. Порівняльний аналіз можливостей реляційних та рядкових баз даних 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гусаров Єгор Ігорович 
Науковий керівник  – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К. С. Акбаш  
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4. Порівняння конструкторів для створення чат-ботів в Telegram 
студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Денісова Наталія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент Ю. В. Гуртовий  
 

5. Розробка маркетплейсу послуг для дитячого садка та позашкільного закладу 
з  інтегрованою CRM-системою 

студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Заволко Вадим Максимович 
Науковий керівник –  кандидат фізико-математичних наук,  
доцент К. С. Акбаш   
 

6. Комп’ютерна реалізація моделі SIR та її модифікацій засобами JS 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Клименко Єгор Віталійович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук,  
доцент В. В. Нарадовий  
 

7. Розробка комп’ютерної моделі поширення хвильових пакетів на поверхні 
контакту рідкого півпростору засобами Maple." 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мінчук Євген Сергійович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук,  
доцент В. В. Нарадовий  
 

8. Розробка соціальної мережі мікроблогів на основі технології React. 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Москаленко Андрій Ігорович 
Науковий керівник  – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент В. О. Болілий  
 

9. Розробка онлайн системи моніторингу мікроклімату розумного будинку на 
базі мікроконтролера ESP8266 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ніщеменко Дмитро Олександрович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук,  
доцент О. Ф. Баранюк   
   

10. Розробка програмного комплексу автоматизації роботи підприємства 
засобами C#  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Олефіренко Владислав Юрійович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, 
доцент В. В. Нарадовий  
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11. Моделювання соціальних явищ методами нечіткої логіки з використанням 
Python 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Причислий Максим Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент І. В. Лупан  
 

12. Створення інтерактивного веб-додатка на базі Flask 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Стасик Валентин Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент О. В. Рєзіна  
 

13. Побудова та аналіз комп'ютерної моделі гонки озброєнь засобами Maple 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Шаховцов Володимир Вікторович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент  Ю. В. Гуртовий  
 

14. Візуалізація алгоритму model checking для темпоральної логіки 
розгалуженого часу 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бельченко Станіслав Сергійович  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент  С. Д. Паращук  
 

15. Розробка веб додатку для підтримки прийняття колективних рішень на 
основі методу ієрархії . 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бондар Данило Олегович  
Науковий керівник – кандидат технічних наук,  
доцент  О. В. Присяжнюк  
 

16. Розробка компютерної гри в жанрі платформер  
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кропивка Владислав Вікторович  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент  С. Д. Паращук  
 

17. Використання автоматів Бюхі для перевірки виконуваності формул 
темпоральної логіки лінійного часу 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Подувальцев Володимир Борисович  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент С. Д. Паращук  
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18. Про проект «Жінки, що вплинули на розвиток інформатики та 
інформаційних технологій» 

Студентки І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Катерина Буц, Аліна Дядик, Аліна Поповкіна, Олена 
Чудна, Тетяна Канюка, Світлана Буркацька 
Науковий  керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент  І. В. Лупан  

СЕКЦІЯ  «АТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 

 
 

Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Д. В. Соменко  

Секретар  – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
О. М. Щирбул  

 

1. Особливості використання цифрових ресурсів для формування 
інформаційно-цифрової компетентності учнів під час освітнього процесу з 
трудового навчання та технологій 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Погрібна Анжеліка Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 
 

2. Застосування засобів інформаційно-педагогічного моделювання у процесі 
формування фахової компетентності здобувачів професійної освіти 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Абрамова Лілія Андріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 
 

3. Проєктування занять зі спецдисциплін з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій (за спеціалізацією комп’ютерні технології) 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Головченко Вікторія Юріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова  
 

4. Розвиток технічного мислення здобувачів освіти у процесі професійного 
навчання (за спеціалізацією комп’ютерні технології) 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Недвига Мар’яна Петрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М. І. Садовий 
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5. Інтеграція теоретичного і виробничого навчання в процесі професійної 
підготовки фахівців (за спеціалізацією комп’ютерні технології) 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кас’янова Юлія Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
М. І. Садовий 
 

6. Створення рекламного відеоролику: зйомка та постпродакшн 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бобейко Ярослав Іванович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
М. І. Садовий 
 

7. Створення віртуальної екскурсії лабораторією робототехніки 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освітиВізер Богдан Григорович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М. І. Садовий 
 

8. Створення вузла системи для підключення до блокчейну 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Колесніченко Юрій Владиславович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Д. В. Соменко  
 

9. Налаштування і створення керуючої програми цифровізованого верстату 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Котріков Андрій Андрійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М. І. Садовий 
 

10. Автоматичний дозатор напоїв на базі апаратно-обчислювальної платформи 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Малчевський Валерій Миколайович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 
 

11. Апаратний моніторинг параметрів персонального комп’ютера 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Омельченко Роман Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Д.В. Соменко  
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12. Створення електронного приладу для орієнтування в просторі для 
слабозорих людей 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Хомич Віталій Русланович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Д. В. Соменко 
 

13. Цифрова автоматична метеорологічна станція з власним web-сервером та 
передачею даних в мережу Інтернет 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Шершень Богдан Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Д. В. Соменко 
 

14. Реалізація проєкту робо-платформи з відео-інтерфейсом та управлінням 
через Wi-Fi 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Галушка Вадим Валерійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 
 

15. Створення web-сервісу райдшерингу для онлайн-бронювання спільних 
поїздок 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сатир Вадим Анатолійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 
 

16. Створення віртуального освітнього середовища засобами ігрового рушія 
Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Корик Денис Віталійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 
 

17. Засоби візуалізації навчальних матеріалів учнів на уроках технологій 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Старостенко Крістіна Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець  
 

18. Використання онлайн сервісів на уроках технологій  
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти  Цимбал Наталія Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
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19. Інформаційно-комп’ютерні технології в дистанційному навчанні 
Студент ІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Рябець Іван Сергійович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 

СЕКЦІЯ  «КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД  
У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ» 

Керівник секції  – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець  
Секретар  – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Н. В. Мироненко  
 

1. Розвиток підприємливості та фінансової грамотності в старшокласників у 
процесі вивчення спеціалізації «Підприємництво» за технологічним 
профілем 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Суріна Тетяна Вікторівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Абрамова 
 

2. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності у процесі проєктно-
технологічної діяльності на уроках технологій  

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти  Власова Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
 

3. Формування знань про сучасні технології в проєктній діяльності учнів 
старшої школи 

Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Стець Артем Костянтинович  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
 

4. 3Д-технології як засіб формування конструкторсько-технологічних знань 
учнів на уроках праці 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Криховецька Ольга Олександрів  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
 

5. Формування екологічної компетентності здобувачів освіти засобами 
впровадження принципів філософії Zero West. 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Тіхонова Наталія 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова. 
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6. Формування професійної компетентності учнів 10-11 класів засобами 
доповненої реальності 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Печерський Олександр Андрійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко  

СЕКЦІЯ «ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТА 
ВИХОВАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ» 

 
 

Керівник секції  – доктор педагогічних наук, доцент Л. О. Чистякова 
Секретар  – кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Абрамова 

 
1. Формування естетичного смаку через дослідження стилістичних рішень 

модних тенденцій одягу 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Момот Руслана Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Абрамова 
 

2. Розвиток творчого мислення здобувачів освіти при вивченні особливостей 
психофізичного сприйняття кольорів 

Студентка I курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Голубець Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Абрамова 
 

3. Формування художньо-творчих здібностей при вивченні застосування 
колірних рішень у проєктуванні швейних виробів 

Студентка I курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Рябченко Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Абрамова 
 

4. Дослідження особливостей формування softskills у здобувачів професійної 
освіти  

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Катана Світлана Федорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Абрамова 
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5. Використання активних методів у процесі профільного навчання 
старшокласників технологій перетворювальної діяльності 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Погрібна Анжеліка Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. В. Чубар. 
 

6. Використання інтерактивних технологій у процесі профільного навчання 
старшокласників технологій перетворювальної діяльності 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шевченко Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. В. Чубар 
  

7. Методика вивчення тем розділу "Фізіологія харчування" старшокласниками 
під час профільного навчання за спеціалізацією "Кулінарія" 

Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ткачук Аліса Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент, 
А. І. Ткачук 
 

8. Методика вивчення розділу «Машинобудівні матеріали. Метали та сплави» 
учнями 10 класу під час профільного навчання за спеціалізацією 
«Металообробка» 

Студент IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ульяноха Сергій Миколайович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент, 
А. І. Ткачук 
 

9. Методика вивчення тем розділу «Технології приготування страв» учнями 10 
класу під час профільного навчання за спеціалізацією «Кулінарія» 

Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бараннік Марія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент, 
А. І. Ткачук 
 

10. Використання міжпредметних зв’язків на уроках технологій 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шевченко Тетяна Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
 

11. Екскурсія на уроках технологій як ефективний чинник для формування 
майбутніх професійних вподобань 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Погрібна Анжеліка Ігорівна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
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12. Особливості розробки творчого проекту в етнічному стилі на уроках з 
технологій 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти  Брезгіна Вікторія Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
 

13. Про застосування STEM-технологій на уроках трудового навчання 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Печерський Олександр Андрійович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
 

14. Використання сучасних конструкційних матеріалів у процесі навчання 
учнів прикладній творчості. 

Студентка IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Зибіна Анастасія Олексіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова  
 

15.Формування навичок гармонійного поєднання кольорів засобами програми 
«AdobeColor». 

Студентка I курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Андріященко Карина Андріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова 
 

16. Методичні особливості навчання учнів основної школи технології 
випалювання 

Студентка II курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Шимко Леся Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. М. Щирбул  

СЕКЦІЯ «ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, МЕТОД ПРОЄКТІВ» 

 
 

Керівник секції  – кандидат педагогічних наук, доцент 
С. О. Кононенко 

Секретар  – кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Чубар 
 

1. Застосування сучасних методів навчання в організації проєктно-
технологічної діяльності учнів 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Колісник Анна Григорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Абрамова 
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2. Застосування технологій дистанційного навчання на уроках технологій з 
«Кулінарії» 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Приходько Наталія Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 
 

3. Розробка творчого проєкту «Технологія виготовлення органайзерів 
різного призначення» в старшій школі 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Тарасова Аліна Віталіївна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець 

4. Розвиток естетичних здібностей учнів в процесі виконання творчих 
проєктів. 

Студентка IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ліснича Ірина Андріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова  
 

5. Розвиток пізнавальної активності школярів на уроках трудового навчання 
при здійсненні проєктної діяльності 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Зачепа Олександр Миколайович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач І. Л. Царенко  

СЕКЦІЯ «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»  

 
 

Керівник секції  – кандидат технічних наук, доцент А. І. Ткачук  
Секретар  – кандидат педагогічних наук доцент О. В. Пуляк  
 

1. Організація безпечної праці в умовах дистанційної освіти 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Доніхін Олександр Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
О. В. Пуляк 
 

2. Формування стресостійкості студентів за допомогою тренінгових технологій 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Михайленко Сергій Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Пуляк 
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3. Особливості роботи волонтерів в умовах воєнного стану.  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Абрамова Лілія Андріївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Пуляк 
 

4. Використання 3-D моделювання при вивченні засобів індивідуального 
захисту 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Танасієнко Євген Миколайович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Пуляк 
 

5. Критичне мислення як одна із soft skills, необхідних в сучасних умовах 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кіреєва Оксана Альбертівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Пуляк 
 

6. Формування необхідних м’яких навичок для подолання стресових ситуацій 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Пуляк Анастасія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Абрамова 

СЕКЦІЯ ФІЗИКИ 

(аудиторія № 503) 
 

Керівник секції  – доктор педагогічних наук, професор І. В. Сальник  
Секретар  – студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Вишняченко Сергій Андрійович 
 
1. Вивчення зоряного неба за допомогою мобільного додатку STAR WALK 2 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Задорожній Сергій Петрович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О. В.  Волчанський  

 
2. До політехнічної і практичної спрямованості лабораторних робіт з фізики 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Юр’єв Володимир Віталійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. П. Вовкотруб  
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3. Формування уявлень учнів про сучасні технології в процесі навчання фізики 
в закладах загальної середньої освіти 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Краузе Богдан Русланович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Чінчой  
 

4. Математичне моделювання фізичних процесів в курсі фізики 
загальноосвітньої школи 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Копиця Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. П. Вовкотруб  

 
5. Методика розробки навчального експерименту для вивчення рідких 

кристалів  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Пономаренко Інна Вікторівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
С. П. Величко  

 
6. Явище надплинності: історія відкриття та сучасний стан дослідження 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Вишняченко Сергій Андрійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
І. В. Сальник  

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 
 

Керівник секції  – доктор педагогічних наук, доцент О. М. Трифонова 
Секретар  – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Канчук Уляна Ігорівна 
 

1. Вплив досягнень електродинаміки на розвиток науково-технічного прогресу 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Коврига Діана Юріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент  
О. М. Трифонова 

 

2. Формування дослідницької компетентності учнів при навчанні 
альтернативної енергетики в курсі фізики основної школи 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Канчук Уляна Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент  
О. М. Трифонова 
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3. Роль інформаційно-цифрової компетентності під час дистанційної освіти як 
основа сталого розвитку 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дудченко Олена Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М. І. Садовий 

 

4. Розвиток дослідницьких умінь учнів засобами розв’язання практико 
орієнтованих завдань інтегрального природничого змісту 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Йорж Аліна Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
Н. В. Подопригора 

СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ 
 

Керівник секції  – кандидат географічних наук, доцент А. В. Зарубіна 
Секретар  – студентка I курсу другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Жердієва Ірина Юріївна 
 

1. Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Боковеньківська балка» 
як регіональний центр збереження біорізноманіття у складі 
«Веселобоковеньківського РЛП ім. М. Л. Давидова» (Кіровоградська 
область) 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Онищенко Владислава Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
В. М. Мирза-Сіденко  

2. Особливості степового екокоридору на межиріччі Дніпра-Південного Бугу 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Липкан Іван Сергійович 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент 
О. Ф. Гелевера 

 
3. Проблеми і перспективи розвитку індустрії гостинності в Україні 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Жердієва Ірина Юріївна 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент 
А. В. Зарубіна 
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СЕКЦІЯ ХІМІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ХІМІЇ 

 
Керівник секції  – кандидат хімічних наук, доцент О. В. Терещенко 
Секретар  – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Худякова Вікторія Станіславівна 
 
1. Методи вивчення вітаміну А в харчових продуктах 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Рибальченко Юлія Андріївна 
Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент 
О. В. Терещенко 

 
2. Використання методу сторітелінгу під час вивчення хімії в школі  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Чуйко Поліна Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, викладач 
Т. О. Форостовська 

СЕКЦІЯ БІОЛОГІЇ 

Керівник секції  – доктор біологічних наук, професор О. В. Гулай 
Секретар  – студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Домська Єлизавета Олександрівна 
 

1. Використання та методика застосування мультимедійних та інформаційних 
засобів навчання на уроках біології у 8 класі  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Салієнко Вікторія Сергіївна 
Науковий керівник – доктор історичних наук, доцент 
Г. В. Дефорж  

 
2. Організація та методика проведення уроків біології при вивченні теми 

«Процеси життєдіяльності тварин» у 7 класі 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Домська Єлизавета Олександрівна 
Науковий керівник – доктор історичних наук, доцент 
Г. В. Дефорж 

 
3. Рослини екстремальних місцезростань у флорі м. Кропивницького 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Затули вітер Тетяна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
Г. Ф. Аркушина  
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4. Родина Poaceae у флорі Кіровоградщини 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Безсмертна Дарина Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
Г. Ф. Аркушина 
 

5. Впровадження інновацій на уроках біології, як основа модернізації 
біологічної освіти у школах 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Безсмертний Богдан Миколайович             
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. А. Калініченко 

 
6. Методика організації дослідницької діяльності учнів при вивченні  курсу  

біології людини. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бакун Ірина Віталіївна        
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. А. Калініченко 
 

7. Використання дистанційних платформ при вивченні шкільного курсу 
біології  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Осікова Марина Володимирівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. А. Калініченко 
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