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Шановні студенти! 
 
 
Запрошуємо вас взяти участь у звітній конференції 

наукового студентського товариства Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка за 2019–2020 навчальний рік. 

Конференція відбудеться 20 травня 2020 року об 1100. 
 
 

Ректорат 
Рада з НДРС 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

20 травня 2020 року  
 
 

1. Вступне слово 
Проректор з наукової роботи 
С. П. Михида  

 
2. Закономірності поширення радонової радіації у приміщеннях території 

Центральної України (межиріччя Дніпро – Синюха) 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
природничо-географічного факультету 
Волощук Максим Вікторович 

 
3. Проблеми реставрації живопису художників-аматорів 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
мистецького факультету 
Дубосар Інна Андріївна 

 
4. Єврейська громада Єлисаветграда (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття) 

Студент факультету історії та права 
Пахолівецький Віталій Юрійович 

 
5. Зміна екстремальних кліматичних показників на Кіровоградщині за 

останні 20 років у контексті глобального потепління 
Cтудентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
фізико-математичного факультету 
Климчук Наталія Олександрівна 

 
6. Підсумки науково-дослідної роботи студентів за 2019–2020 навчальний рік 

Завідувач відділом науково-дослідної діяльності студентів, 
доцент О .О. Чінчой 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
(Аудиторія № 45) 

Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор Радул О. С. 
Секретар – студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Кобенко Лілія Іванівна 
1. Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів у роботі з 

дошкільниками.  
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Пугачова Руслана Русланівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Г.Баранюк 

 
2. Розвиток логічного мислення молодших школярів засобами проблемного 

навчання. 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Третяк Світлана Володимирівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Г.Баранюк 

 
3. Педагогічні умови виховання толерантності в освітньому процесі початкової 

школи. 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Дромашко Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
4. Специфіка роботи команди психолого-педагогічного супроводу в 

інклюзивному класі нової української школи. 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Фундова Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
5. Трудове виховання молодших школярів засобами проектної діяльності. 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Травенко Любов Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
6. Формування професійного іміджу вчителя початкової школи засобами 

інформальної освіти. 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Дяківнич Анна Олександрівна 
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
7. Засоби інтелектуального розвитку школярів в освітньому процесі початкової 

школи. 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кущова Світлана Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
8. Формування навчально-дослідницької діяльності молодших школярів 

засобами інноваційних методик. 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рябоконь Софія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
9. Етичне виховання дошкільників засобами дитячої літератури. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Дмитрієва Дар’я Вадимівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
10. Екологічне виховання дошкільників у процесі дослідницької діяльності. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Падурець Катерина Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
Т. Я. Довга 

 
11. В. О. Сухомлинський про гармонійне виховання молодших школярів. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мельниченко Світлана Вікторівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. С. Радул 

 
12. Проблема диференційованого навчання учнів початкової школи. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Яриш Наталія Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. С. Радул 

 
13. Засоби формування креативності молодшого школяра. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Щекодіна Ольга Сергіївна 
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Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
14. Умови ефективного застосування народної гри в освітньому процесі 

початкової школи. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Янчевська Дарина Сергіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
15. Традиційні підходи до організації життєдіяльності дітей другого року життя в 

закладах дошкільної освіти. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кобенко Лілія Іванівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
16. Прийоми формування комунікативної компетентності молодшого школяра. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Корольчук Оксана Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 
 

17. Компоненти розумової культури молодших школярів. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кравченко Валерія Володимирівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
18. Виховання цінностей здорового способу життя у дітей старшого дошкільного 

віку. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Вовк Наталя Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Прибора 

 
19. Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого 

віку. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Бурова Наталія Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Прибора 

 
20. Розумовий розвиток старших дошкільників засобом українських 

літературних творів. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Затуливітер Наталія Миколаївна 
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Прибора 

 
21. Виховання моральної культури у дітей старшого дошкільного віку. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Горлова Юлія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. О. Прибора 

 
22. Особливості застосування елементів тимбілдингу при формуванні колективу 

учнів початкової школи. 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мельник Діана Олександрівна 
Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова 

 
23. «Дари» Ф. Фребеля як основа сенсорного розвитку дошкільників у сучасних 

педагогічних технологіях. 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ругало Анна Ігорівна 
Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова 

 
24. Суттєві ознаки творчого вчителя у сучасній початкової школи.  

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бикова Ірина Олександрівна 
Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова  

 
25. Проектування змістового та методичного наповнення роботи сучасного 

закладу освіти на засадах педагогічних технологій навчання й розвитку. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Пінчук Інга Віталіївна 
Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова  
 

СЕКЦІЯ МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
1. Впровадження інформаційних проектів екологічної тематики на уроках 

читання в початковій школі. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Богачова Любов Іванівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Горська 

 
2. Модель формування фонетичної компетентності учнів початкової школи. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Піскун Людмила Анатоліївна 
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Горська 

3. Розвивальний потенціал міжпредметних зв’язків у формуванні 
комунікативної компетентності молодших школярів. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Трипольська Олена Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Горська 
 

4. Використання проєктних техногій при викладанні математики в початкових 
класах 

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

 
5.Застосування народної іграшки в сучасному ЗДО 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мохонько Анна Віталїївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Ю. С. Котелянець 

 
6. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ямкова Катерина Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Ю. С. Котелянець 
 

7. Розвиток конструктивних здібностей дітей дошкільного віку" 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Галушка Євгенія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Ю. С. Котелянець 
 

8. Сенсорне виховання дітей раннього віку 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Заболотня Ольга Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Ю. С. Котелянець  

 
9. Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Семенчук Діана Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Ю. С. Котелянець  
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СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
1. Економічна компетентність дитини з особливими освітніми потребами як 

психолого-педагогічна проблема 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ткаченко Алла Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент І. О. Шишова 

 
2. Трудове виховання як засіб корекції розвитку дошкільників з розумовою 

відсталістю 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бузько Олена Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент І. О. Шишова 

 
3. Логопедична ритміка як наука (історичний аспект) 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бурякова Єлизавета Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент І. О. Шишова 
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА 
(аудиторія № 411) 

Керівник секції – кандидат філологічних наук, професор С. Л. Ковтюх 
Секретар – лаборант кафедри української мови В. В. Бойко 

1. Термінологія на позначення запозичених слів: традиція, системність, 
перспектива 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Віхтоденко Аліна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
2. Творення прізвиськ жителів села Красносілля за принципом «людина як така» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Ільченко Олександра Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
3. Принципи та мотиви номінації закладів харчування м. Кропивницького  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Чорненко Катерина Григорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
4. Вплив процесів декомунізації на систему урбанонімів міста Павлограда  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Шумська Дарина Василівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Г. В. Волчанська   

 
5. Роль термінологічних словників у педагогічній діяльності вчителя біології 

Студент ІІ курсу природничо-географічного факультету  
Безсмертний Богдан Миколайович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. І. Гуцул 

 
6. Функціональне навантаження колористичних ад’єктивів у романі Макса 

Кідрука «Де немає Бога»  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Хачатрян Ані Баяндурівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. І. Гуцул 
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7. Лексико-стилістичні особливості індивідуально-авторського стилю 
М. Кідрука 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Бойко Анастасія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко  

 
8. Стилістичні особливості мови творів Ю. Андруховича  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Деркач Катерина Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко 
 

9. Особливості функціонування вставних та вставлених конструкцій у прозових 
творах Григорія Гусейнова  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Поддєнєжна Аліна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. В. Ліштаба  

 
10. Функціонально-стилістичні особливості синонімів в історичній прозі Сергія 

Плачинди  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Табуранська Тетяна Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. В. Ліштаба  

 
11. Суб’єктивна модальність як лінгвістичний феномен  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Ченцова Карина Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Нестеренко 

 
12. Функції числівників у поезіях А. С. Малишка  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Балах Дарина Ігорівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко  

 
13. Стилістичні функції конструкцій з однорідними членами речення у творі 

Ірен Роздобудько «Гуцулка Ксеня» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Мовсісян Вікторія Тігранівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 
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КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Прояви поетики сентименталізму в зображені образів персонажів в повісті 

Григорія Квітки-Основяненка «Маруся» 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Сай Марина 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек  
 

2. Категорія «епізод» в літературі та засоби його психологічної змістовності 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ліпленко Анна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек  
 

3. «Диктофонна література» як жанрова форма художньо-документальної прози 
(на матеріалі  роману Світлани Алексієвич «Чорнобильська молитва») 

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

4. Афористичні висловлювання Ліни Костенко про поетичну творчість 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Житна Катерина  
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек  
 

5. Психологічна змістовність епізодів в оповіданні Гр. Тютюнника «Оддавали 
Катрю» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Куля Зінаїда 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек  
 

6. Образ Львова в романі Ю.Винничука «Танго смерті»: культурний дискурс 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гетенко Неля 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. О. Гольник  
 

7. Оригінальність образу Гоголя у повісті Ю.Косача “Сеньйор Ніколо” 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Семенкова Валерія  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. О. Гольник  
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8. Тематична група оксиморонів із опозицією «життя-смерть» у ліриці Василя 
Стуса 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Перцова Інна Василівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. Ф. Буряк 
  

9. Проблематика казки-притчі Емми Андієвської «Говорюща риба» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сафатова Вікторія Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. Ф. Буряк  
 

10. Специфіка інтелектуально-психологічної прози в українській літературі 20-
40-х р.р. ХХ століття 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мурадова Сабіна Джаванівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М. І. Лаврусенко  
 

11. Специфіка художнього світу збірки Івана Франка «Мій Ізмарагд» 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Губарєва Ірина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М. І. Лаврусенко  
 

12. Образ автора в поетичній збірці «Привітання життя» Богдана-Ігоря Антонича 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Раховська Надія  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. О. Цепа  
 

13. Проблема міста і села у творчості Валер’яна Підмогильного (на матеріалі 
повістей «Остап Шаптала», «Третя революція» та роман «Місто») 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Чередник Діана  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. О. Цепа  

СЕКЦІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ 
(аудиторія 412) 

Керівник секції – кандидат філологічних наук, доцент Н. М. Фенько 
Секретар – кандидат наук із соціальних комунікацій,  

старший викладач Р.В. Базака 
1. Поняття «наближення інтересів» у журналістикознавчій літературі 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Черепова Наталя В᾿ячеславівна 
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Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н. М. Фенько 
 

2. Жанр кінорецензії в сучасних українських медіа 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Слюсаренко Андрій Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач Д.О. Шульга 
 

3. Жанри мандрівної журналістики у сучасному медійному просторі: тенденції 
та інноватика 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Нікітін Олександр Віталійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І.А. 
Ткаченко 
 

4. Особливості висвітлення військової тематики в журналістиці 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ткачов Володимир Євгенійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач Р.В. Пикалюк 
 

5. Роль веб-дизайну в гіперлокальних медіа 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Федоренко Дар᾿я Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н.М. Фенько 
 

6. Виклики і стратегії розвитку гіперлокального радіо 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Пінчевська Лариса Борисівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н.М. Фенько 
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ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
(Аудиторія № 27) 

Керівник секції – кандидат історичних наук, доцент О. В. Чорний  
Секретар – викладач К. І. Панченко  

1. Тема: «Єврейська громада Єлисаветграда кінця 18 – початку 19 століття.» 
Студент ІІ курсу (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пахолівецький Віталій 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
Л.М. Філоретова  

 
2. Тема: «Поховальний обряд та матеріальна культура населення Торговицького 

археологічного комплексу сер. ХІV ст. (за матеріалами ґрунтового 
могильника)» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Пішванова Єлизавета 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
І.А. Козир  

 
3. Тема: « Розбудова міста Єлисаветграда у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст..» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Притула Альона 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент О.В. Чорний  

 
4. Тема : «Лемки на Кіровоградщині: джерела усної історії»  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Перерва Єлизавета 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С.В.Проскурова  

 
5. Тема: «Бої “групи Понєдєліна” в уманському котлі (29 липня – 7 серпня 

1941р.)» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Іваніченко Тетяна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О.В. Чорний  

 
6. Тема: «Історія м. Кіровограда в окупаційний період 1941 – 1944 рр.» 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Кеслер Артем 
Науковий керівник – доктор історичних наук,  
доцент О.А. Житков  
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7. Тема: «Народний рух України в суспільно-політичних процесах 1990 – 2000-
х рр. :на матеріалах Центральної України» 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Рубцов Віталій 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
В.Г. Грінченко  

 
8. Тема: «Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Боса Анна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
В.К. Кізюн  

СЕКЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ  
(Аудиторія № 27) 

Керівник секції – зав. кафедри всесвітньої історії, кандидат історичних наук, 
доцент О. І. Бабак  

Секретар – студентка IV курсу І-го (бакалаврського) рівня вищої освіти 
К. А. Мала  

1. "Виклики" природи в ХІХ ст. та вплив їх наслідків на європейські держави та 
суспільста 

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

 
2. Навчальна екскурсія як вид діяльності на уроках історії 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бутиріна Марія  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак  
 

3. Розвиток критичного мислення й інтерактичне навчання на уроках історії в 7 
класі 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мала Карина  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак  

 
4. Інтерактивні методи навчання на уроках історії в основній школі 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Щербук Анна  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак  
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5. Липнева криза 1917 року в Росії 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кобзар Дмитро  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
Є. В. Дементов  

 
6. Джордж Браммелл як засновник традиції європейського дендизму 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Поліщук Марина  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
Є. В. Дементов  

 
7. Реформи Мухаммеда Алі в Єгипті 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Шабанов Віталій  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. Л. Ковальков  
 

8. Суспільне життя російської аристократії за спогадами Катерини Дашкової 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бондарєва Вероніка  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко  

 
9. Роль Яна ІІІ Собеського у битві Європейської коаліції з Османською імперією 

під Віднем 1683 року 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гомонець Артем  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 

 
10. Сприйняття англійцями московитів та їхнього способу життя 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кузьменко Владислав 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 

 
11. Становище дворянства за Петра І 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського)  
рівня вищої освіти 
Сироткіна Євгенія  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко  
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12. Життєвий шлях польського короля Казимира ІІІ Великого 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Трубіна Марина  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко  

 
13. Військово-медична служба під час Першої світової війни 1914–1918 рр. й 

участь у ній жінок 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Бігун Яніна  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 

 
14. Ментальні й поведінкові особливості середньовічного купця 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Брюховецький Олександр  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 

 
15. Роль кольору в житті середньовічної людини 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бурага Віталій  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. С. Парсамов  

 
16. Ставлення середньовічної людини до часу 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Циганко Євгеній  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. С. Парсамов 

 
17. Історичні передумови конфлікту в Нагорному Карабасі (друга половина 80-

их років ХХ століття) 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кислиця Анаїт  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. С. Парсамов 

 
18. Технології  виготовлення зброї середньовічного лицаря 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сеник Дмитро  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. С. Парсамов 
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19. Поняття та основні засади інклюзивної освіти 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шевченко Вікторія  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
І. С. Позднякова  

 
20. Михайло Сперанський: ідеолог ліберальних реформ початку ХІХ століття 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Санжара Максим  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
І. С. Позднякова 

 
21. Формування авторитарної системи влади Риму в епоху Пізньої республіки 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Білоруський Роман  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
Л. В. Пономаренко  

 
22. Поховальний культ в архітектурі стародавнього Єгипту 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Човник Анна  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
Л. В. Пономаренко 

 
СЕКЦІЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 
(Аудиторія № 22в) 

Керівник секції – доктор юридичних наук, професор Є.Ю. Соболь 
Секретар – студент ІV курсу Колісніченко Владислав Андрійович 

1. Місце інституту екстрадиції в системі права України  
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бєлов Дмитро Олександрович 
Науковий керівник – асистент А. О. Корнійченко 

 
2. Реалізація конституційного принципу поділу влади в Україні 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Волкова Софія Ігорівна 
Науковий керівник – канд. юрид. наук, доцент Т. М. Мілова 

 
3. Політичний режим: проблемні питання 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Кісенко Олексій Сергійович 
Науковий керівник – канд. юрид. наук, доцент І. П. Зеленко 
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4. Підстави встановлення режиму окремого проживання подружжя 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Міхневич Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доцент С. Д. Чернік 

 
5. Захист прав інтелектуальної власності на географічні зазначення в умовах 

євроінтеграції 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Колісніченко Владислав Андрійович 
Науковий керівник – канд. юрид. наук, ст.викл. К. Є. Трошкіна 

 
6. Правова свідомість та правова культура як чинники  розвитку правової 

системи України 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти – 
Аркушина Юлія Віталіївна 
Науковий керівник – д.пед. наук, професор Л. Т. Рябовол 

 
СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ 

(аудиторія № 22 (б)) 
Керівник секції – кандидат філософських наук, доцент Ю. В. Харченко 

Секретар – магістрант К. Москальчук. 
1. Становлення ядерного арсеналу Ізраїлю, як чинника безпеки  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Аліна Бородіна 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В. Стадніченко  

 
2. Внутрішньо- Британські обставини Брекзит 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Тетяна Бузило 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, старший 
викладач К. Б. Сичик  

 
3. Досвід вропейських країн в реалізації політики неприєднання 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Віталій Гутник 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В. Стадніченко  

 
4. Міграційна криза в Європейському Союзі: виклики та наслідки для регіону 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Олександр Владов 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, старший 
викладач К. Б. Сичик  
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5. Основні детермінанти зовнішньо-політичного вектору України 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Тетяна Дмитрук 
Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент 
Ю. В.Харченко  

 
6. Громадянська участь молоді у міжнародній політиці 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Ростислав Заєц 
Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент 
Ю. В. Харченко 
 

7. Особливості впливу КНР на регіональну політику США 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Влад Каминін 
Науковий керівник – кандидат політичних наук , доцент 
Р. В. Стадніченко  

 
8. Формування геополітичного порядку денного шляхом модерації та 

конструкції інформаційних приводів (на прикладі діяльності міжнародних 
каналів RUSSIATODAY ТА CNN) 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Вадим Мурований 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В. Стадніченко  

 
9. Сирійський конфлікт: фактор геополітичного протистояння США і Росії. 

Потенційні наслідки для України 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Максим Несвітайлов 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, старший 
викладач К. Б. Сичик  

 
10.  Недоліки і загрози асоціації з ЄС 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Євгенія Ткаченко 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В. Стадніченко  

 
11. Поняття «інформаційна війна» у сучасному науковому дискурсі 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Надія Шпаченко 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, ст. викладач 
О. В. Коломієць  
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ АТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
(аудиторія № 308) 

Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор О.В. Єжова  
Секретар – старший лаборант кафедри ТМТПОПБЖ 

Крамаренко Наталія Миколаївна 
1. Шляхи формування екологічної компетентності учнів основної школи в 

процесі проектно-технологічної діяльності 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бурлака Анастасія Іванівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Н. В. Мироненко  
 

2. Формування життєвої компетентності учнів основної школи на уроках 
трудового навчання  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лаврусенко Анна Русланівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Н. В. Мироненко  
 

3. Компетентнісний підхід у процесі трудового навчання учнів основної школи 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Клівняк Андрій Ігорович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Чубар 
 

4. Використання методу проектно-технологічної діяльності при виготовленні 
виробу «шахи» 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мітяй Владислав В’ячеславович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
О. М. Щирбул 
 

5. Формування ключових компетенцій учнів 5-6 кл. при засвоєнні технологій 
обробки фанери 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Верло Іван Іванович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
О. М. Щирбул 
 

6. Позакласна робота з трудового навчання як засіб розвитку творчих здібностей 
учнів 5-7 класів 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Горохов Віталій Іванович  
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
О. М. Щирбул 
 

7. Застосування інформаційно-цифрових технологій на уроках автосправи  
Студент II курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Брехуненко Віталій Миколайович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
О. М. Щирбул 
 

8. Формування дослідницької компетентності учнів 5-9 класів на уроках 
трудового навчання 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лещенко Юлія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 
 

9. Формування вмінь оцінювати вплив діяльності людини на навколишнє 
середовище у процесі трудового навчання учнів 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ніколюк Денис Васильович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 
 

10. Ефективне використання комп’ютерної техніки на уроках трудового 
навчання 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Небога Юлія Вікторівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 
 

11. Виробничі екскурсії як ефективний засіб профорієнтації учнів 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шаповалов Ростислав Миколайович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 
 

12. Візуалізація навчального матеріалу з трудового навчання за допомогою 
відеофільмів 

Студент II курсу на базі ОКР «молодший спеціаліст» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кіріченко Володимир Вікторович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 
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13. Застосування електронних освітніх ресурсів на уроках трудового навчання 
Студент II курсу на базі ОКР «молодший спеціаліст» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
Крамаренко Андрій Миколайович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 

 
14. Використання елементів доповненої реальності у профільній школі 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Самофал Анастасія Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 

 
15. Проблемне навчання як ефективний метод пізнавальної діяльності учнів 

старшої школи 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Прудеус Олена Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 
 

16. Формування предметних компетентностей учнів при вивченні автосправи у 
профільній школі 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гетьман Ірина Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Царенко 

 
17. Формування готовності учнів профільної школи до вибору майбутньої 

професії 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Білопольська Аліна Анатоліївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
І. Л. Царенко 

 
18. Використання інформаційних технологій для розвитку дослідницьких 

здібностей учнів на уроках трудового навчання 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лауш Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
І. Л. Царенко 
 

19. Інтерактивні технології у вивченні розділу «Фізіологія харчування» 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гриценко Ольга Олександрівна  
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
І. Л. Царенко 
 

20. Екологічне виховання студентів при вивченні впливу біологічних факторів 
на людину 

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

 
21. Підготовка фахівців до дизайн-проектування суконь з оздобленнями 

Студентка III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Скляренко Надія Олександрівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.В.Єжова 

 
22. Дослідження ефективності використання інтерактивних методів при 

проведенні заходів з цивільного захисту 
Студентка III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Криховецька Ольга Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Пуляк 

 
23. Методика фомування здоров’язбережувальної компетентності учнів 6-х 

класів на уроках трудового навчання 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гаркавенко Катерина Валеріївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Пуляк 

 
24. Методика фомування соціальної компетентності учнів 6-х класів на уроках 

трудового навчання 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Костенко Володимир Іванович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Пуляк 

 
25. Особливості формування проектно-технологічної компетентності під час 

вивчення технології виготовлення швейних виробів машинним способом на 
уроках трудового навчання у 9 класі 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Біла Катерина Русланівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, старший 
викладач Н. В. Манойленко 

 
26. Особливості методики технології  виготовлення ляльки-мотанки у 5-6 класах 

на уроках трудового навчання 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Сидоренко Анастасія Андріївна  
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, старший 
викладач Н. В. Манойленко 

 
27. Розвиток компетентності у цифрових технологіях при проектуванні деталей 

для 3D друку в ЗЗСО 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Чінчой Валерія Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 

 
28. Методичні особливості проектно-технологічної діяльності учнів старшої 

школі при виготовлені елементів садового дизайну 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Курлова Дар’я Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 

 
29. Огляд технологій обробки паперу для проектної діяльності учнів освітніх 

закладів 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Комісарова Юлія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 

 
30. Особливості методики реалізації проекту «Макет мотоциклу з металевих 

матеріалів» 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Дзиговський Артем Юрійович  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 

 
31. Інформаційно-цифрова компетентність як складова підготовки учнів в 

процесі проектно-технологічної діяльності 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Тіхонов Олександр Володимирович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 
 

32. Проект «Нове життя джинси» як реалізація на уроках трудового навчання 
творчого проекту «Нове життя старим речам»  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Чугунова Аліна Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 

33. Методика організації позакласної самостійної роботи з трудового навчання із 
застосуванням мережевих технологій 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Хижняк Альона Андріївна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 
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34. Методика реалізації творчого проекту «Обладнання зони відпочинку на 
вулиці», 9 клас 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шибістий Ярослав Олегович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 

 
35. Методика використанні техніко-технологічної документації учнями 9 класів 

при створенні творчих проектів 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бобров Віктор Віталійович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 

 
36. Застосування сучасних освітніх середовищ при формуванні дослідницької 

компетентності в проектній діяльності учнів 9 класу 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ракул Олена Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент С. І. Рябець 

 
37. Особливості вивчення наскрізної змістовної лінії «Екологічна безпека та 

сталий розвиток» учнями 7-9 класів у процесі трудового навчання 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Куліда Олег Сергійович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент А .І. Ткачук  

 
38. Методичні особливості вивчення властивостей деревини учнями 8 класу 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Маркович Денис Віталійович 
Науковий керівник –, кандидат технічних наук, доцент А. І. Ткачук  

 
39. Опрацювання розділу «Агротехнологія» учнями 10 класу під час 

профільного навчання за спеціалізацією «Агровиробництво» 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Арапов Дмитро Олегович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент А. І. Ткачук 

 
40. Особливості розвитку творчого потенціалу учнів ЗЗСО 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бережний Віталій Анатолійович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
С. М. Богомаз-Назарова  

 
41. Індивідуально-орієнтований підхід на заняттях трудового навчання 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Алєксєєв Віталій Георгійович  
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
С. М. Богомаз-Назарова  

 
42. Особливості розвитку естетичного виховання учнів 5 класів 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лисий Олексій Васильович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
С.М. Богомаз-Назарова 

 
43. Реалізація методів навчання на уроках технології 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гур’янов Фідель Іванович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
С. М. Богомаз-Назарова 

 
44. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у проєктній 

діяльності 
Студентка ІІ курсу першого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мороз Олександра Костянтинівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук доцент 
О. В. Абрамова 

 
45. Формування досвіду самостійної діяльності у майбутніх вчителів технологій 

засобами портфоліо 
Студентка І курсу першого (магістерського) рівня вищої освіти 
Дорошенко Наталія Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Абрамова 

 
46. Навчання майбутніх швейників автоматизованому вишиванню 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаверського) рівня вищої освіти 
Парфьонова Олександра Віталіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В.Абрамова 

 
47. Розвиток дослідницьких компетентностей учнів на уроках трудового 

навчання 
Студентка І курсу першого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гацелюк Валентина Василівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова 

 
48. Використання технології апсайклінг при створенні літньої колекції одягу 

Студентка І курсу першого (магістерського) рівня вищої освіти 
Омельченко Анастасія Сергіївна  
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова 

 
49. Вивчення історії українського рушника на уроках трудового навчання 

Студентка І курсу першого (магістерського) рівня вищої освіти 
Губаренко Маргарита Олександрівна   
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова 

 
50. Формування предметних компетентностей учнів з технології бісероплетіння 

на уроках трудового навчання 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Протасова Антоніна Олексіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова 

 
51. Розвиток проектно-технологічних компетентностей учнів при виконанні 

творчих проєктів з технології бісероплетіння 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Підскальна Ірина Ростиславівна   
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. О. Чистякова 

СЕКЦІЯ ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ ТА МЕХАТРОНІКИ 
(аудиторія – 308) 

Керівник секції – кандидат технічних наук, професор Царенко О.М.  
Секретар – кандидат педагогічних наук, старший викладач Соменко Д.В. 

1. Мехатроніка та робототехніка як прояв інтегрованості сучасного техногенно-
інформаційного суспільства 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бабенко Дана Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Трифонова 

 
2. Інформаційні пристрої мехатронних систем: датчики технологічних 

параметрів, датчики швидкості, датчики руху, датчики положення та 
переміщення. 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Апанасєвич Богдан Віталійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Трифонова 

 
3. Види та особливості застосування робототехнічних мехатронних пристроїв 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Залевський Андрій Андрійович 
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Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М.І. Садовий 

 
4. Функціонування робототехнічних мехатронних систем в умовах еволюційно-

синергетичної картини світу 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гетьман Ірина Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М.І. Садовий 
 

5. Фізичні основи адитивних технологій. Підготовка до роботи та налаштування 
кінематики 3D принтера 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Апанасєвич Богдан Віталійович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач  Д.В. Соменко 

СЕКЦІЯ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 
(аудиторія № 503) 

Керівник секції – доктор педагогічних наук, доцент І.В. Сальник 
Секретар – студентка ІV курсу першого (бакалаврського)рівня вищої освіти 

Данілова Любов Михайлівна 
1. Методика використання STEM в процесі вивчення фізики учнями основної 

школи 
Студентка  ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Данілова Любов Михайлівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.В. Сальник 

 
2. Методика використання CLIL технологій в процесі вивчення поняття 

«енергія» учнями основної школи 
Студентка  ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кононенко Наталія Олександрівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.В.Сальник 

 
3. Впровадження STEM технологій в інтегрованому навчанні фізики 

Студентка  ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кушерець Анна Романівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.В.Сальник 

4. Сучасний підхід до ефективного проведення фізичного експерименту в 
профільних класах старшої школи 

Студент  ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Соболь Олександр Валерійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Е.П.Сірик 
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5. Вивчення руху планет Сонячної системи на уроках фізики і астрономії з 
використанням віртуального планетарію 

Студент  ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Ківшик Юрій Юрійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
О.В.Волчанський 
 

6. Методика вивчення теплових двигунів у курсі фізики загальноосвітньої школи 
Студент  ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Батенко Дмитро Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.О.Чінчой 

 
7. Формування понять учнів про фізичні основи роботи реактивних двигунів 

Студент  ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Максимець Юрій Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.О.Чінчой 

 
8. Експериментальні задачі як засіб формування умінь і навичок учнів у процесі 

навчання фізики 
Студент  І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Кузів Дмитро Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.О.Чінчой 

 
9. Комп’ютерно-орієнтовані засоби в удосконаленні пізнавальної діяльності 

учнів в лабораторному практикумі з фізики 
Студентка  ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Хомич Світлана Йосипівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор С.П.Величко 

 
10. Формування діяльнісного компонента учнів основної школи в процесі 

вивчення закону збереження і перетворення енергії 
Студентка  ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Мокра Анна Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор   
В.П.Вовкотруб 

 
11. Експериментальні задачі до вивчення світлових явищ у 9-му класі 

Студент  ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Решетник Віталій Сергійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В.П.Вовкотруб 

 
12. Принцип екземпляризму у навчанні фізики в загальноосвітній школі 

Студент  ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Вихристюк Максим Васильович 
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Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор   
В.П. Вовкотруб 

 
13. До планування змісту завдань з фізики в загальноосвітній школі за 

дистанційного навчання 
Студентка  ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Ліфер Анна Костянтинівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор   
В.П. Вовкотруб 

 
14. Модернізація змісту експериментальних завдань з фізики в основній школі 

через впровадження експериментальних задач 
Студентка  І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Бачкіна Тетяна Василівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор   
В.П. Вовкотруб 

 
15. Метод моделювання в процесі проведення лабораторного експерименту з 

фізики 
Студентка  ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Мінчик Ірина Вікторівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, профессор 
В.П.Вовкотруб 

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ 
(аудиторія № 205) 

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

Соколенко Карина Миколаївна 
1. Застосування методів математичного аналізу при розв’язанні олімпіадних 

задач 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Щербина Катерина Борисівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, старший 
викладач М.В. Гаєвський 

 
2. Особливості використання середовища Google classroom при дистанційному 

навчанні 
Студентка IV курса першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Катуніна Тетяна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, старший 
викладач М.В. Гаєвський 

 
3. Методичні аспекти вивчення поля раціональних чисел у школі 

Студентка I курса другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Соколенко Карина Миколаївна 
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Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Л.В. Ізюмченко 

 
4. Особливості вивчення тригонометрії у шкільному курсі математики 

Студентка I курса другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кругловська Юлія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Л.В. Ізюмченко 

 
5. Методика формування навиків розв'язування метричних задач із курсу 

стереометрії за допомогою ментальних карт 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Степанова Аліна Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Ю.В.Яременко 
 

6. Використання програми Geogebra при вивченні многогранників та тіл 
обертання 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Овсянік Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Ю.В.Яременко 

 
7. Використання ІКТ при вивченні стереометрії 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Олійник Вікторія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Ю.В.Яременко 

CЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 
Керівник секції – кандидат фізико-математичних наук, доцент 

С.Д. Паращук 
Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої освіти 

Пузікова Тетяна Валеріївна 
1. Розробка веб-додатку для моніторингу поширення корона вірусу в Україні 

засобами JavaScript - фреймворку Vue.js  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Антонова Катерина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
А.В.Пузікова 
 

2. Розробка системи для визначення частот триграм в україномовних текстах 
різних стилів 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Федорова Анастасія Владиславівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, А.В.Пузікова 
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3. Розробка навчального мобільного додатку на базі операційної системи 
Android засобами Kotlin 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої освіти 
Дюков Євгеній Сергійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
А.В.Пузікова 

 
4. Реалізація етапів вибору предметів варіативної частини студентами ЦДПУ 

при розробці відповідної системи 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої освіти 
Пузікова Тетяна Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
С.Д. Паращук  

 
5. Проектування системи забезпечення вибору предметів варіативної частини 

студентами ЦДПУ 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої освіти 
Філоненко Євгеній Володимирович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, А.В.Пузікова 

 
6. Розробка Андроід-додатку для вивчення іноземних мов  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Дзендзура Олексій Андрійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
В.О.Болілий 

 
7. Розробка спеціальної навчальної програми з фізики  

Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Куценко Іван Віталійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
В.О. Болілий 

 
8. Реалізація алгоритма нечіткого кластерного аналізу  

Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Рижак Сергій Володимирович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.В.Лупан 

9. Застосування генетичного алгоритма до вирішення задачі комівояжера  
Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Багаченко Дмитро Васильович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.В.Лупан 

 
10. Розробка веб-продукту для проведення онлайн навчання бінарним 

процедурам експертного оцінювання 
Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Бєлоногов Віталій Віталійович 
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Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
О.В.Присяжнюк  

 
11. Моделювання соціально-економічних процесів засобами нечіткої логіки 

Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Крейтор Богдан Олександрович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент В.В.Нарадовий  

 
12. Комп’ютерне моделювання поширення епідемій 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Бельмега Карина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент В.В.Нарадовий 

 
13. Комп’ютерний аналіз  поширення хвильових рухів 

Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Бельмега Сергій Іванович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент В.В.Нарадовий 

 
14. Розробка мобільного додатку сучасними засобами 

Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Руденко Кирило Станіславович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент В.В.Нарадовий 

 
15. Розробка інформаційної системи обліку зайнятості аудиторій факультету 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Андрєєва Ольга Юріївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент О.Ф.Баранюк  

 
16. Розробка інтерактивного графічного редактора для створення схем залів 

закладів харчування 
Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти 
Кислий Олександр Ігорович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент О.Ф.Баранюк 

СЕКЦІЯ СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ 
(аудиторія № 204) 

Керівник секції – кандидат фізико-математичних наук,доцент К.С. Акбаш 
Секретар – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Климчук Наталія Олександрівна 
1. Оцінка залишкового члена у формі Лагранжа для розкладу Тейлора 

характеристичних функцій дискретних розподілів  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Безугла Тетяна Юріївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
О.П.Макарчук 
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2. Порівняльний статистичний аналіз динамічних моделей економічних 
процесів  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Білобабченко Анатолій Сергійович 
Науковий керівник –кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко 
 

3. Моделювання та прогноз ефективності економіки України 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Вернигора Артем Сергійович 
Науковий керівник –кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко 
 

4. Моделювання інфляційних процесів в Україні  
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Витоптов Артем Ігорович 
Науковий керівник –кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко 

 
5. Статистичний аналіз кліматичних змін на Кіровоградщині за останні 20 років  

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

6. Статистичний аналіз та виявлення екстремальних значень динаміки пандемії 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Мілкан Діана Едуардівна 
Науковий керівник –доктор фізико-математичних наук, професор 
О.В.Авраменко  
 

7. Моделювання та прогнозування крипто валютних курсів  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Петрикова Ірина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
К.С.Акбаш 

 
8. Статистичний аналіз виборчих аномалій президентських виборів в Україні  

2019 року  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Подрушняк Вікторія Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
К.С.Акбаш 
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9. Комплекснозначний аналог многочленів Бернштейна  
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Резінов Артем Ігорович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
О.П.Макарчук 

 
10. Аналіз тривалості життя на основі законів Мейкхама 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Тараненко Катерина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
З.П.Халецька 
 

11. Чисті Лебегівські типи ймовірнісних розподілів  
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Токарь Володимир Володимирович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
О.П.Макарчук 

 
12. Прогнозування комплексних економічних індексів  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Хачатрян Ліліт Баяндурівна 
Науковий керівник –кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко 

 
13. Прогнозування часових рядів на основі лінійної кореляції в просторі L1 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Алексеєнко Олександра Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
З.П.Халецька 

 
14. Апроксимація сингулярних розподілів на основі тригонометричних 

поліномів  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Іванова Яна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
О.П.Макарчук 

 
15. Статистичні методи виявлення факторів впливу на рейтинг в ЗВО  

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лаврук Станіслав Андрійович 
Науковий керівник –кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко 
 

16. Застосування методів багатовимірного шкалювання до аналізу результатів 
анкетування  

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

17. Лінійна оптимізація з випадковими коефіцієнтами  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Семчук Євгеній Володимирович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
О.П.Макарчук 
 

18. Наближені методи розв’язання системи рівнянь Колмогорова  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сіроштан Сергій Сергійович 
Науковий керівник –доктор фізико-математичних наук, професор 
О.В.Авраменко 

 
19. Кореляційний аналіз динамік криптовалют  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Таранюк Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
З.П.Халецька 
 

20. Поглиблення нерівності Височанського-Петуніна для функції Кантора  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Туркулець Андрій Олександрович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
О.П.Макарчук 

СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 
(аудиторія № 202) 

Керівник секції – кандидат технічних наук, доцент В.В. Нарадовий 
Секретар – студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Бельмега Сергій Іванович 
1. Реалізація статистичного аналізу засобами MPlus  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Марков Богдан Русланович 
Науковий керівник –доктор фізико-математичних наук, професор 
О.В.Авраменко 

 
2. Комп’ютерне моделювання біологічних процесів на прикладі поширення 

пандемії  
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Гуцул Віталій Олегович 
Науковий керівник –доктор фізико-математичних наук, професор 
О.В.Авраменко 
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3. Створення віджетів засобами Android-studio  
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Козін Іван Павлович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Ю.В.Гуртовий 

 
4. Комп’ютерне моделювання поширення епідемій 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бельмега Карина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент В.В. 
Нарадовий 

 
5. Комп’ютерний аналіз поширення хвильових рухів 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бельмега Сергій Іванович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент В.В. 
Нарадовий 

 
6. Моделювання соціально-економічних процесів засобами нечіткої логіки  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Крейтор Богдан Олександрович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент В.В. 
Нарадовий 
 

7. Розробка архітектури Rest api для робот кафе  
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ізовіта Олесь Леонідович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
К.С.Акбаш 

 
8. Особливості застосування технології блокчейн 

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

 
9. Комп’ютерні моделі в економіці  

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Горбач Костянтин Васильович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
В.В. Нарадовий 

 
10. Моделювання стохастичного руху рідкого середовища  

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Нога Антон Андрійович 
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Науковий керівник –доктор фізико-математичних наук, професор 
О.В.Авраменко 
 

11. Створення ігрового додатку із застосуванням штучного інтелекту  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Старобор Ігор Олегович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Ю.В.Гуртовий 
 

12. Стохастичні матричні ігри  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Дон Тетяна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
К.С.Акбаш 

СЕКЦІЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ 
(аудиторія № 205) 

Керівник секції – доктор історичних наук, доцент Н.О. Пасічник 
Секретар – студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Мусенко Костянтин Владиславович 
1. Статистичні методи вивчення взаємозв’язків суспільних явищ в освіті 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Іванов Антон Андрійович 
Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент Л.І.Яременко 
 

2. Методологія обробки гетерогенних тестів  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Літвінов Антон Васильович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
К.С.Акбаш 

 
3. Оцінка надійності тестових завдань з математики для дев’ятикласників  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мороз Ксенія Миколаївна 
Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент Л.І.Яременко 

 
4. Інструментарій моніторингового дослідження якості хімічної освіти  

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Мрига Віктор Петрович 
Науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Н.О.Пасічник 

 
5. Рейтингове оцінювання активної діяльності учнів 2-х класів на уроках 

фізкультури  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мутнова Анна Олександрівна 
Науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Н.О.Пасічник 
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6. Можливості середовища MPlus для обробки результатів тестування 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Мусенко Костянтин Владиславович 
Науковий керівник –доктор фізико-математичних наук, професор 
О.В.Авраменко 

 
7. Тестування в сучасних психологічних дослідженнях  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Рябоконь Тетяна Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
В.О.Корецька 

 
8. Дослідження реалізації гендерного підходу в освітньому процесі ЗВО  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Семячкіна Діана Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент І.В.Лупан 

 
9. Розробка систем для анонімного тестування 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Сиволап Олександр Андрійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
С.Д.Паращук 

 
10. Організаційно-технологічні аспекти єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови при вступі до магістратури  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Тернова Катерина Володимирівна 
Науковий керівник – доктор історичних наук, доцент Н.О.Пасічник 
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ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ 
Керівник секції – канд.геог.наук, ст. викладач А.В. Зарубіна  

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Хоменко Дар’я 

1. Територіальна аспекти народжуваності в Україні та Кіровоградській області 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Білоконенко Дарина 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, старший 
викладач Н. М. Маслова  

 
2. Аналіз сучасного стану рослинного покриву в межах Синюського 

міжрегіонального екокоридору національної екомережі України 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Коваленко Світлана 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
В. М. Мирза-Сіденко  

 
3. Туристсько-рекреаційний потенціал проектованого НПП «Чорноліський» 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Біскуб Юрій 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
В. М. Мирза-Сіденко 

 
4. Родючість ґрунтів та відкриття ринку земель в Україні 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рощик Тетяна 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент 
О. Ф Гелевера 
 

5. Геопросторовий аналіз концентрації радону у приміщеннях 
м. Кропивницького 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Морару Діана 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент 
О. Ф Гелевера 
 

6. Сучасні тенденції формування туристичного ринку в Україні 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Хоменко Дар’я 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, старший 
викладач А. В. Зарубіна  
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7. Суспільно-географічні аспекти розвитку ІТ- сфери в світі та Україні 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Німеровський Максим 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, старший 
викладач А. В. Зарубіна 
 

8. Від формування туристичного брендингу до розвитку комфортності міста 
Кропивницький 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сухенко Олександра 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, старший 
викладач А. В. Зарубіна 

 
9. Закономірності поширення радонової радіації у приміщеннях території 

Кіровоградської області 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Волощук Максим 
Науковий керівник – кандидат геолого-мінералогічних наук, 
доцент В. М. Вовк  

 
10.  Інтегральна динамічна оцінка якості води річок басейну Південного Бугу 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Тимончук Катерина 
Науковий керівник – кандидат геолого-мінералогічних наук, 
доцент В. М. Вовк 
 

СЕКЦІЯ ХІМІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК 
Керівник секції – кандидат хімічних наук, доцент О.В. Терещенко 

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ляшок Катерина 

1. Формування експериментаторської компетентності старшокласників в 
освітньому процесі природничих наук із використанням цифрових 
вимірювальних комплексів. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ляшенко Микола Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 

 
2. Теоретико-методологічні засади формування міжпредметної компетентності 

учнів старшої школи у процесі навчання природничих наук. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ляшенко Олена Володимирівна 
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 

 
3. Педагогічні вимоги до змісту задач з фізики, що забезпечують формування 

компетентності у природничих науках і технологіях 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Якимович Володимир Костянтинович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 

 
4. Вітчизняний досвід використання хмарних сервісів в освітньому процесі з 

природничих наук у закладах загальної середньої освіти 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кулеба Тетяна Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 

 
5. Маса як одне з наскрізних понять шкільного курсу природничих наук 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гудименко Вікторія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. М. Трифонова 

 
6. Інтеграція природничих знань при вивченні прояву електричних явищ у живій 

природі 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кожина Анастасія Юріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М. І. Садовий 

 
7. Моделювання електромобіля як засіб формування екологічної компетентності 

під час вивчення загальної фізики 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Худякова Вікторія Станіславівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М. І. Садовий 

 
8. Дослідження вмісту фенолу та формальдегіду в гумових та пластмасових 

іграшках 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бережний Олексій Олександрович Станіславівна 
Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент Ю. В. Бохан  
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9. Дослідження реакції йодування ацетону та визначення кінетичних 
характеристик 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пасенко Анюта Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент 
О. В. Терещенко  
 

10. Робочий зошит з хімії як засіб розвитку самостійності учнів 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Колісник Анастасія Миколаївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. М. Плющ 

 
11. Формування пізнавальної активності учнів у навчанні природничих наук 

засобами інформаційних технологій 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Шапран Вікторія Степанівна. 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н. В. Подопригора 
 

12. Формування уявлень учнів про природничо-наукову картину світу 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Компанієць Зоя Володимирівна. 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н. В. Подопригора 

 
13. Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчанні природничих наук 

засобами ігрових технологій 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Царенко Анастасія Сергіївна. 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н. В. Подопригора 

 
14. Методика складання і розв’язування задач з природничих наук у старшій 

школі 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Пухальська Євгенія Денисівна. 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н. В. Подопригора 

 
15. Розвиток дослідницьких умінь старшокласників у навчанні природничих 

наук 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гусліста Аліна Віталіївна. 
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Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н. В. Подопригора 

 
16. Розвиток експериментаторських умінь старшокласників у навчанні 

природничих наук 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Балинська Наталія Василівна. 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н. В. Подопригора 

 
17. Формування в учнів ключових компетентностей в природничих науках 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Тихонова Анастасія Євгенівна. 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н.В. Подопригора 

 
18. Розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення 

природничих наук 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ляшок Катерина Анатоліївна. 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н.В. Подопригора 

 

СЕКЦІЯ БІОЛОГІЇ 
Керівник секції – канд.с.-г.наук, доцент О.М. Данилків  

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Остапенко Катерина 

1. Гормональна регуляція онтогенезу вищих рослин 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Образенко Андрій   
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
Г. Ф. Аркушина  

 
2. Особливості біології та шляхи поширення адвентивних видів рослин на 

Кіровоградщині 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Подборський Олег 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
Г. Ф. Аркушина 

 
3. Історія становлення методики викладання біології в країнах Європи (кінець 

ХІХ - початок ХХ ст.) 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Зінченко Олександр   
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Науковий керівник – доктор .історичних наук, професор 
Г .В. Дефорж  

 
4. Використання дерматогліфіки у сучасній криміналістичній практиці 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гришина Валентина 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, ст. викладач 
М. С. Боброва 

 
5. Особливості ідентифікації волосся людини з-поміж натуральних 

та синтетичних волокон 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сопільняк Анатолій 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, ст. викладач 
М.С.Боброва 

 
6. Значення вітамінів в антиоксидантному захисті  організму 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Шумовська Софія 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, ст. викладач 
М. С. Боброва 

7. Вітаміни як необхідні мікронутрієнти збалансованого харчування у 
профілактиці захворювань людини 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Остапенко Катерина 
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент О. М. Данилків  

 
8. Поширення та наслідки наркоманії як прогредієнтного захворювання 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сміхотур Ірина 
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент О. М. Данилків 
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МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
(аудиторія № 38) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент Т. М. Стрітьєвич 
Секретар секції – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти Cлющенко Вікторія Олександрівна 
1. Композиційні засоби створення художнього образу в живописі Раїси 

Зелінської та Григорія Гнатюка 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Cлющенко Вікторія Олександрівна 
Науковий керівник – старший викладач Л. О. Кулініч  

 
2. Книжкова графіка в творчості художників Володимира Кир’янова та Ігоря 

Смичека  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шумілова Марія Юріївна 
Науковий керівник – старший викладач Л. О. Кулініч  

 
3. Акварельний живопис у творчості Анатолія та Галини Кравченків 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Тріфанова Анастасія Петрівна  
Науковий керівник – старший викладач Л. О. Кулініч  

 
4. Пейзажний архітектурний мотив, як засіб передачі художнього образу. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ніконова Крістіна Олександрівна 
Науковий керівник – викладач Л. Г. Гусєва 

 
5. Передача стану природи засобами олійного живопису. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Безугла Марина Валеріївна 
Науковий керівник – викладач Л. Г. Гусєва 

 
6. Тематична композиція в стилізованому натюрморті. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Василенко Вікторія Олексіївна 
Науковий керівник – викладач Л. Г. Гусєва 

 
7. Стилізація природного мотиву в кераміці. 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ратушна Поліна Сергіївна 
Науковий керівник – викладач Л. Г. Гусєва 
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8. Міфологічні образи Давньої Греції в образотворчому мистецтві. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Повалій Крістіна Дмитрівна 
Науковий керівник – викладач Л. Г. Гусєва 

 
9. Особливості відображення неба, як важливого елемента в пейзажному 

живописі. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Яценко Анастасія Вікторівна 
Науковий керівник – викладач Л. Г. Гусєва 

 
10. Формування творчої особистості молодшого школяра засобами мистецтва 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Сафонова Катерина Миколаївна 
Науковий керівник – викладач А. А.Петренко  

 
11. Графіка в творчості художника Сергія Конончука 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Жеребенко Валерія Олександрівна 
Науковий керівник – викладач А. А. Петренко  

 
12. Український реалістичний пейзаж на прикладі робіт художників 

Кіровоградщини 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Орлик Юлія В’ячеславівна  
Науковий керівник – викладач А. А. Петренко  

 
13. Проблеми гармонії кольору в живописі натюрморту  

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Горячева Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Пунгіна 

 
14. Виражальні засоби паперового колажу  

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Синєок Тетяна Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Пунгіна 

 
15. Стилізація як художня особливість у декоративно-прикладному мистецтві.  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Стогодюк Станіслав Геннадійович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Л. В. Гарбузенко 
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16. Декоративне мистецтво у контексті української культури. 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Андрєєв Владислав Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Л. В. Гарбузенко 

 
17. Алегорія як засіб створення художнього образу у декоративно-прикладному 

мистецтві. 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Реплянчук Максим Володимирович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Л. В. Гарбузенко 

 
18. Синтез засобів художнього вираження в сучасній витинанці. 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Безпала Марина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Л. В. Гарбузенко 

 
19. Тема фантосмогонізму у творах майстрів народного мистецтва 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кузьміченко Діана Андріївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
Л. В. Гарбузенко 

 
СЕКЦІЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ 

МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
(аудиторія № 5) 

Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор  А.М. Растригіна 
Секретар – студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Ковальчук Тетяна Віталіївна 
1. Наукова діяльність Марини Василівни Долгіх 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ковальчук Тетяна Віталіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
А. М. Растригіна 

 
2. Франческо Перотті: сучасне бачення композиторської творчості 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня  вищої 
освіти Шерстюк Анастасія Павлівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
А.М. Растригіна 
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3. Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти 
Марченко Катерина Олександрівна 
Науковий керівник – народна артистка України, професор 
Р. А. Валькевич 

 
4. «Урочиста меса» О. Польового – традиції та новаторство 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Валько Тетяна Андріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Л. Шевченко 

 
5. Жанрове коло композицій Олега Польового 

Студентка ІІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сендзюк Наталія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. Л. Шевченко 

 
6. Синтез музики з театральним дійством в творчості сучасного українського 

композитора Віктора Камінського 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Салієнко Аліна Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ж. В. Колоскова 

7. Камерно-інструментальний жанр у творчості Валентина Сильвестрова 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня  вищої 
освіти Дирдира Вікторія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач М. П. Назаренко 

8. Вокально-хоровий жанр у творчості Марини Долгіх 
Студент ІІ курсу курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мудрий Євген Віталійович 
Науковий керівник – старший викладач Л. В. Гайдай 

9. Особливості перекладення 1 -2 голосного твору з супроводом на неповний 
мішаний хор (3-голосся) з супроводом 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гончаренко Інна Сергіївна 
Науковий керівник – старший викладач К.П. Дьомін 
 

10. Специфіка роботи над дикційними труднощами в процесі роботи над 
сучасним твором в класі естрадного співу 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кузьменко Віра Олександрівна 
Науковий керівник, народний артист України, доцент 
С. П. Дьомін 
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СЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ 
(аудиторія № 8) 

Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор В. Ф. Черкасов 
Секретар – студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Омельченко Маргарита Миколаївна 
1. Використання синтезу мистецтв на уроках музичного мистецтва в основній 

школі. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Царенко Валентина Олександрівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Т. Б. 
Стратан-Артишкова 

 
2. Розвиток музично-творчих здібностей школярів на уроках музики в школах 

Республіки Польща.  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Жукова Катерина Миколаївна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. Ф. Черкасов 

 
3. Формування інтерпретаційної компетентності студентів-хореографів в процесі 

фахової підготовки. 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського)  
рівня вищої освіти  
Омельченко Маргарита Миколаївна 
Науковий керівник – заслужений працівник культури України, 
доцент І. В. Спінул 

 
4. Методика роботи над інструментальними творами українських композиторів 

на уроках музичного мистецтва основної школи.  
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Коваль Дарья Вадимівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С. В. Куркіна 

 
5. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей студентів-хореографів в процесі 

роботи над народно-сценічними композиціями. 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського)  
рівня вищої освіти  
Жукова Владислава Василівна 
Науковий керівник – заслужений працівник культури України, 
доцент В. С. Босий 

 
6. Теоретичні аспекти формування виконавської культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва.  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ковпак Тетяна Леонідівна 
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 
С. В. Кулікова 

 
7. Розвиток навичок точного інтонування у молодших школярів на уроках 

музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ рівнів 
акредитації. 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мамченко Ганна Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 
Ю. В. Локарєва 

 
8. Формування сценічно-виконавської компетентності студентів-хореографів на 

заняттях з дисципліни «Теорія і методика народно-сценічного танцю».  
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Балох Владислав Анатолійович 
Науковий керівник – Народний артист України, професор 
А. Є. Коротков  

 
9. Розвиток творчих здібностей учнів середніх класів при вивченні теми 

«Музична драматургія».  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
Єпіфанова Наталія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. Б. Шевцова 
 

10. Системний аналіз інструментально-виконавської самостійності майбутніх 
учителів музики.  

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бочков Дмитро Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 
З. М. Стукаленко 

 
11. Застосування інноваційних музично-виконавських прийомів в роботі над 

музичними творами в класі основного музичного інструмента (фортепіано).  
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Дробот Еліна Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. викладач 
О. М. Негребецька 
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ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 
(аудиторія № 608) 

Керівник секції – кандидат філологічних наук, доцент І.Є. Снісаренко 
Секретар – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

Левченко Олена Сергіївна  
1. Лінгвокульторологічний концепт НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЯГ у британському 

медійному дискурсі 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Борщенко Аліна Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н. В. Іваненко 

 
2. Класифікація методів навчання техніки читання 

Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гордієнко Оксана Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
А. М. Ляшук 
 

3. Особливості перекладу фразеологізмів англійської мови 
Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Горпинченко Ольга Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Г. П. Апалат 

 
4. Джерела походження англійських та українських фразеологічних одиниць з 

топонімічним компонентом 
Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гуйван Лілія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н. В. Іваненко 

 
5. Особливості структури та семантики академічного есе 

Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Залюбовська Ірина Юріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
В. Ю. Кочубей 

 
6. Національна специфіка та особливості функціонування новинних текстів в 

англійській мові 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Іванова Дар’я Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н. В. Іваненко 
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7. Концепт WORD та його вербалізація в англійській фразеології    
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Калюжна Ірина Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н. В. Іваненко 

 
8. Розвиток соціокультурної компетенції учнів старших класів на уроках 

англійської мови 
Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кравчина Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Т. О. Дацька 
 

9. Лексичні засоби створення комічного ефекту в англомовних дотепах з 
лінгвістичною основою 

Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Курносова Анна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
О. В. Долгушева 

 
10. Шляхи навчання вирізнення фейку учнів старшої школи на матеріалі 

англомовної преси 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Крячко Ірина Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
А. М. Ляшук 
 

11. Концепт ЖІНКА в англійській мові на матеріалі творчого доробку групи 
Scorpions 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Левченко Олена Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н. В. Іваненко 

 
12. Використання новітніх технологій у процесі навчання граматики англійської 

мови студентів немовних спеціальностей 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мехеда Аліна Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І. Є. Снісаренко 

 
13. Культурно-марковані елементи в іншомовному новинному тексті 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Потьомкіна Наталія Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
В. Ю. Паращук 
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14. Формування фразеологічної компетентності у старших школярів 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ситник Оксана Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
О. В. Арделян 

 
15. Композиційна специфіка англомовних текстів кулінарних рецептів різних 

функціональних стилів 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Смаглюк Олена Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
О. В. Долгушева 

 
16. Англомовна професійна лексична компетентність студентів немовних 

факультетів як необхідна вимога часу 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Смутчак Зінаїда Василівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І. Є. Снісаренко 

 
17. Шляхи та способи творення англійських неологізмів інтернет-сфери 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Солодєй Дарія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н. В. Іваненко 

 
18. Цитата як вияв інтертекстуальності в академічному есе 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Форостяна Ольга Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. В. Кібальнікова 
 

19. Актуалізація концепту NOBILITY через поняття HONESTY у трагедії 
В. Шекспіра «Отелло» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Черненко Олена Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н. В. Іваненко 

 
20. Кількісні та якісні параметри складності іншомовного тексту для читання 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ярченко Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
В. Ю. Паращук 
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СЕКЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 
(аудиторія № 709) 

Керівник секції – кандидат філологічних наук, доцент І.В. Пянковська 
Секретар – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

Ткаченко Ірина Андріївна 
1. Німецькі імена та прізвища: походження, семантика, структура 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Васильченко Анна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач Т. В. Тарануха 

 
2. Англіцизми в сучасному вокабулярі німецької мови 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Вівсяна Яна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач Т. В. Тарануха 

 
3. Запозичення у словниковому фонді сучасної німецької мови у структурно-

семантичному аспекті 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Депутатова Юлія Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. А. Хоменко 
 

4. Риторичні засоби як стилістичні прийоми в сучасній німецькій мові 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Коноваленко Олена Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. С. Токарєва 

 
5. Розмовна лексика сучасної німецької мови. Особливості функціонування 

сленгу 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Курченко Марина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. А. Хоменко 

6. Зоонімічні фразеологічні одиниці на позначення зовнішніх рис людини та їх 
структурно-семантична характеристика 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ларенко Діана Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач А. В. Степаненко 
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7. Територіальні відмінності у словниковому складі сучасної німецької мови 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ляшонок Марина Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. С. Токарєва 

 
8. Відносне вживання часових форм дієслова в сучасній німецькій мові 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пуликівська Валентина Андріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І. В. Пянковська 

 
9. Ойконіми Баварії 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Русіна Аліна Валентинівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач Т. В. Тарануха 

 
10. Фразеологічні інновації у сучасній німецькій мові 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Савченко Яніта Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. С. Токарєва 

 
11. Способи вираження граматичних значень у сучасній німецькій мові  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ткаченко Ірина Андріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І. В. Пянковська 
 

12. Афіксальний спосіб творення емоційно-забарвлених іменників в німецькій 
мові  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шуліка Олександра Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач А. В. Степаненко 

 
13. Функціонування діалектів у німецькій мові  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Яковлєва Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т. А. Хоменко 
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СЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ, ПРИКЛАДНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 
(аудиторія № 610) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Ярова 
Секретар – студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  

Скороход Крістіна Анатоліївна 
1. Особливості та застосування технологій автоматизації перекладу та їх вплив 

на продуктивність роботи перекладача 
Студент І курсу  другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Калюжний Олексій Миколайович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
О. С. Бондаренко  

 
2. Вербальні та невербальні засоби в медіа-дискурсі  на прикладі теми захисту 

навколишнього середовища та особливості їх перекладу 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Коваленко Вікторія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор  
О. М. Білоус  

 
3. Міжкультурна комунікація в контексті українсько-німецьких суспільно-

політичних відносин: лексичний аспект 
Студентка I курсу  другого (магістерського) рівня  вищої освіти 
Лемещук Катерина Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор  
О. М. Білоус  

 
4. Термінологія медіа освіти та специфіка її відтворення українською мовою 

Студентка I курсу  другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Миколенко Дар’я Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
К. Л. Бондаренко  

 
5. Актуальні проблеми перекладу ліцензійних угод 

Студент I курсу  другого (магістерського) рівня  вищої освіти 
Молчанов Андрій Андрійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Б. В. Стасюк 

 
6. Автоматичне субтитрування німецькомовних текстів на базі сучасних 

інтернет-платформ 
Студент I курсу  другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Рябов Денис Дмитрович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладачМ. М. Верезубенко 

 



 60 

7. Гра слів як засіб творення комічного у циклі романів Террі Пратчетта 
«Дискосвіт (Discworld)» 

Студентка I курсу  другого (магістерського) рівня  вищої освіти 
Юрко Дар’я Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
М. М. Тарнавська 

 
8. Особливості мовної ситуації в Німеччині та Швейцарії (соціолінгвістичний та 

перекладацький аспекти) 
Студентка I курсу  другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Скороход Крістіна Анатоліївна 
Науковий керівник – доктор  філологічних наук, доцент   
А. Л. Міщенко 

 
9. Використання онтологічних баз в програмах машинного 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бут Дар’я Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Б. В. Стасюк  

 
10. Реалізація процесу субтитрування анімаційних фільмів за допомогою 

стаціонарних програм 
Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Волошин Анастасія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
М. М. Тарнавська  

 
11. Токенізація та стемінг як початкові етапи автоматичного опрацювання тексту 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Джус Олена Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
О. В. Резіна  

 
12. Особливості перекладу українських аудіовізуальних продуктів англійською 

мовою 
Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Куган Аліна Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
М. М. Тарнавська  

 
13. Особливості локалізації україномовних продуктів та веб-сторінок 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Лопушенко Яна Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
М. М. Тарнавська  
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14. Стандартизація роботи перекладача 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Остапенко Анна Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Б. В. Стасюк  

 
15. Локалізація соціальних профілів 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Щека Аліна Юріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
М. М. Тарнавська  

 
16. Особливості перекладу синтаксичних стилістичних засобів в текстах    жанру 

фентезі на матеріалі твору Ray Bradbury “Fahrenheit 451” та його перекладу 
Євгена Крижевича.   

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ленів Юлія Романівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних  наук, доцент  
Л. О. Ярова 

 
17. Явище транскреації і його зв'язки з традиційними перекладознавчими 

категоріями  
Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Безугла Аліна Євгеніївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних  наук, доцент  
Б. В. Стасюк 

 
18. Лексичні стилістичні засоби в публічних промовах та способи їх відтворення 

в українських субтитрах (на матеріалі TED Talks)"  
Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Олексієнко Тетяна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Л. О. Ярова 
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО  
І ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ 

(аудиторія № 46) 
Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент С.В. Бондаренко 

Секретар – студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ковальов Сергій 

1. Формування специфічних принципів тренування як чинник розвитку теорії та 
методики спортивного тренування (на прикладі реалізації авторських фітнес-
програм «Менс-Фізік» та «Фітнес-Бікіні»). 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Тараненко Олександр 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С. В. Бондаренко 

 
2. Проблеми становлення та розвитку Street workout серед учнівської молоді. 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Діденко Олександр 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С. В. Бондаренко 

 
3. Навантаження та проблеми відновлення в сучасному спорті. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ковальов Сергій 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С. В. Бондаренко 

4. Особливості тренувального процесу чоловіків-спринтерів у 
передзмагальному циклі. 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лісовий Віталій 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С.В. Бондаренко 

 
5. Структура та зміст підготовки юних каратистів 10-12 років. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Галінський Віталій Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С. М. Воропай 

 
6. Методика вдосконалення координаційних здібностей у юних спортсменів 

спортивно-бальних танців 6-7 років. 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гончаренко Іван Сергійович 
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С. М. Воропай 

 
7. Кросфіт як ефективний засіб розвитку сили старшокласників. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Богатько Іван Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н. Г. Собко 

 
8. Швидкісні здібності велосипедистів (теоретико-методичний аспект). 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пташинська Валентина 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н. Г. Собко 

 
9. Загальна і спеціальна витривалість у боксі. 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бурденюк Роман Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н. Г. Собко 

 
10. Фізична підготовленість спортсменів у бойовому самбо. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Турчин Андрій Вікторович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н. Г. Собко 
 

11. Гнучкість футболістів (теоретичний аспект). 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Бацула Аліна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н.Г. Собко 

 
12. Хатха-йога – ефективний засіб рекреаційно-оздоровчих занять. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Логовінова Сніжана 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н. Г. Собко 

 
13. Розвиток боксу на Кіровоградщині. 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бурденюк Роман Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н. Г. Собко 
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14. Удосконалення швидкісних здібностей хлопців 14-15 років у процесі 
секційних занять з легкої атлетики. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Алімський Володимир Юрійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Т. В. Маленюк 

 
15. Удосконалення методики силової підготовки юнаків 16-17 років під час 

секційних занять з атлетичної гімнастики. 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Алімський Володимир Юрійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Т. В. Маленюк 

 
16. Роль фізкультурно-оздоровчих занять у розвитку дітей з розладами 

аутистичного спектру. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Паламарчук Олена Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Т. В. Маленюк 

 
17. Удосконалення фізичної і технічної підготовленості спортсменок 12-14 років 

(на прикладі гімнастики художньої). 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сергійчук Анастасія Юріївна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Т. В. Маленюк 

 
18. Удосконалення фізичної майстерності юних танцівників засобами 

хореографічної підготовки. 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Верболоз Євген Валерійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Т. В. Маленюк 

 
19. Побудова тренувальних мікроциклів бігунів на середні дистанції в осінньо-

зимовому підготовчому періоді на етапі спортивного удосконалення. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Грицик Вікторія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Т. В. Маленюк 
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20. Попередження травматизму в Таеквандо ІЕФ за допомогою вправ системи Й. 
Пілатеса. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Чорноглазов Віктор Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. А. Бабаліч 

 
21. Засоби і методи стимуляції працездатності в системі підготовки спортсменів 

у гімнастиці спортивній. 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Діденко Олександр 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, старший викладач О. М. Бур’яноватий 

 
22. Засоби і методи вдосконалення координаційних здібностей у футболі. 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пилипенко Любов 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, старший викладач О. М. Бур’яноватий 

 
23. Основи періодизації річного циклу тренувань у футболі. 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Таран Артем 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, старший викладач О. М. Бур’яноватий 

 
СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

(аудиторія №29) 
Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Шевченко  

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Шумейко Катерина Павлівна 

 
1. Інклюзія як умова ефективного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Смоляр Марія Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Шевченко 

 
2. Місце і значення легкої атлетики у системі фізичного виховання учнів 

закладів загальної середньої освіти. 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Тесленко Денис Олександрович 
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Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
А. Л. Турчак 

 
3. Організаційні засади активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів 

у режимі навчального дня. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Велков Владислав Олегович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Стасенко 

 
4. Стан здоров’я і рухової активності дітей дошкільного віку. 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Хіврич Артур Валентинович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. П. Черній 

 
5. Продуктивність розумової діяльності учнів як показник раціонального 

підбору засобів і методів фізичного виховання у початковій школі. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Фалєєв Олександр Ігорович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент О. В. Нєворова 

 
6. Проблеми і сучасні підходи у навчанні школярів техніці гри у волейбол на 

уроках фізичної культури. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Заставний Леонід Миколайович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Маркова  

 
7. Формування постави у дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної 

культури. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Щербань Руслан Вікторович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. О. Мельнік 

 
8. Здоров’язберігаючі технології в роботі вчителя початкових класів. 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кравченко Олексій Ігорович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Я. О. Логвінова 
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9. Теоретико-методичні основи технічних дій в баскетболі. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Осадчий Богдан Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Стасенко 

 
10. Характеристика основних засобів оздоровчого тренування. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Резчикова Тетяна Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. П. Черній 

 
11. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища у закладі 

загальної середньої освіти. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Дерезовський Станіслав В’ячеславович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька 

 
12. Методичні особливості складання гімнастичних композицій для спортивно-

мистецьких заходів. 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Журба Аліна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Шевченко 

 
13. Формування мотивації учнів молодшого шкільного віку до занять фізичною 

культурою. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Шумейко Катерина Павлівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І. В. Сундукова 
 

14. Оздоровчий ефект онлайн-занять з фізичної культури в учнів 5-9 класів 
(Пішохідний туризм як метод оздоровлення). 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Скорохід Вячеслав Анатолійович 
Науковий керівник – Заслужений тренер України Н. І. Щербатюк 
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