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Шановні студенти! 

 
 
Запрошуємо вас взяти участь у звітній конференції 

наукового студентського товариства 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка за 2018–2019 
навчальний рік. 

Конференція відбудеться 14 травня 2019 року о 1240 в 
ауд. 214 семиповерхового корпусу університету: 
м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1. 

 
 

Ректорат 
Рада з СНТ 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

14 травня 2019 року о 1240 
 

ауд. 214 семиповерхового корпусу 
 

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

 
2. Формування іміджу в контексті створення туристичного бренду 

м. Кропивницький 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
природничо-географічного факультету 
Сухенко Олександра Сергіївна 

 
3. Прийоми поетизації пейзажного образу в живописі Івана Похитонова 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
мистецького факультету 
Ткаченко Роман Сергійович 

 
4. Місто Єлисаветград та його жителі у фотографіях кінця ХІХ – початку 

ХХ століття 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
факультету історії та права 
Блохіна Анна Вікторівна 

 
5. Застосування машинної вишивки в навчальних проектах з технологій  

Cтудентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
фізико-математичного факультету 
Боса Тетяна Юріївна 

 
6. Лексичні особливості перекладу літератури в жанрі фентезі на основі 

розповідей Рея Дугласа Бредбері (збірка ”From the Dust Returned”) 
Cтудентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
факультету іноземних 
Миколенко Дар’я Віталіївна 

 
7. Підсумки науково-дослідної роботи студентів за 2018–2019 навчальний 

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

СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
Аудиторія № 33 

Керівник секції – кандидат  педагогічних наук, доцент М. М. Дубінка 
Секретар – cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Рибак Віктор Юрійович 
 

1. Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності іноземних 
студентів 

Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Рибак Віктор Юрійович 
Науковий керівник – кандидат  педагогічних наук, доцент 
Т.О.Кравцова   

 
2. Формування особистісної самореалізації студентів в середовищі закладу 

вищої освіти 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Уразматова Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
І.П.Краснощок  

     
3. Ідеї реформаторської педагогіки як системного феномену у вітчизняній 

педагогічній науці 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Троценко Аліна Едуардівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
Н.С.Савченко  

 
4. Педагогічна практика в системі професійної підготовки у різних типах 

педагогічних навчальних закладів України (друга половина ХІХ – початок 
ХХ ст.) 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Аброскина Олександра Володимирівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н.С.Савченко  

 
5.Формування відповідальності викладача вищої школи 

Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Жук Руслан В'ячеславович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
професор В.В.Радул  
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6. Формування активності майбутнього викладача 
Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти                        
Червонописький Вадим Сергійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
професор В.В.Радул  

 
7. Педагогічні умови створення та розвитку освітнього середовища 

навчального закладу 
Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Шинкарьов Олександр Олексійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
професор В.В.Радул  

 
8. Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців у процесі 

професійної підготовки 
Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Мороков Ярослав Юрійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент Т.В.Бабенко  

 
9. Формування професійних якостей майбутніх військових в процесі 

професійної підготовки 
Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Коваленко Олександр Вікторович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент Т.В.Бабенко  

 
10. Підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Вівчаренко Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент Я.В.Галета  

 
11. Застосування інформаційних засобів у процесі викладання навчальних 

дисциплін у ЗВО 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Неділько Дар'я Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент Я.В.Галета  

 
12.Формування відповідальності студента як засобу його актуалізації 

сучасному освітньому середовищі ЗВО  
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Заволока Марина Павлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
ст. викладач Р.О. Ляшенко  
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13.Формування професійної толерантності майбутнього викладача вищого 
навчального закладу 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Зелінська Сніжана Михайлівна 
Науковий керівник –  доктор педагогічних наук,  
доцент О.В.Філоненко  

 
14. Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів ЗВО 

Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Варніцький Ярослав Едуардович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент О.В.Філоненко  

СЕКЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
Аудиторія № 38 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент Кравцова Т.О. 
Секретар – cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Петрова Аліна Миколаївна 
 
1. Планування діяльності закладу освіти 

Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Тарасенко Віталій Володимирович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент Т.В.Бабенко  

 
2. Управління розвитком професійної компетентності вчителів загальноосвітнього 

закладу освіти 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Іванова Маргарита Станіславівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент Т.В.Бабенко  

 
3. Система планування розвитку ЗНЗ 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Петько Юля Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент Я.В.Галета  

 
4. Управління розвитком творчого потенціалу педагогічного середовища ЗНЗ 

Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Білан Ігор Сергійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент Я.В.Галета  
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5. Рефлективний підхід магістрів управління навчальним закладом 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Петрова Аліна Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент О.В.Філоненко  

 
6. Управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Янголенко Єлизавета Максимівна. 
Науковий керівник – кандидат  економічних наук,  
доцент В.А.Панченко  

 
7. Управління розвитком системи методичної роботи в закладі загальної середньої 

освіти 
Cтудент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Тарасенко Владислав Миколайович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
ст.викладач  Н.Ю.Чередніченко  

 
8. Інформаційне забезпечення управління ЗНЗ 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лучко Тетяна Вікторівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент Я.В.Галета  

 
9. Управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кифорчук Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник –  кандидат педагогічних наук,  
доцент Т.В.Окольнича  

 
10. Інноваційна управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального 

закладу 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Галаган Наталія Євгеніївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент О.В.Філоненко  

 
11. Соціальна перпеція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника 

школи 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Циліб Катерина Сергіївна . 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук,  
доцент О.В.Філоненко  
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12. Діяльність директора ЗНЗ щодо мінілізації кримінагенних проявів 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Румянцева Вікторія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
ст.викладач О.В.Перцов  

 
13. ІКТ та ефективна організація навчального процесу 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Білінська Вікторія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат економічних наук,  
доцент В.А.Панченко  

 
14 Формування готовності керівників закладів освіти до управління 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Скринік Наталія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат економічних наук,  
доцент В.А.Панченко  

 
15. Підвищення якості освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти 

шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Базенко Інна Мусіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
ст.викладач Н.Ю.Чередніченко  

СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
(аудиторія № 45) 

Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор О. С. Радул 
Секретар – студентка VІ курсу Степаненко Руслана Станіславівна 

 
1. Вплив літературних творів на формування особистості дошкільника 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Данілова Наталія Миколаївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т. О. Прибора  

 
2. Формування життєвої компетентності в учнів початкової школи 

Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Березняк Вікторія Сергіївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т. О. Прибора  

 
3. Освітньо-педагогічна робота вчителя-вихователя початкових класів з 

батьками учнів з формування всебічно гармонійно розвиненої особистості 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Степанюк Тетяна Юріївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І. Г. Баранюк  
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4. Формування естетичних смаків засобами медіаосвіти 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ляхова Юлія Юріївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т. О. Прибора  
 

5. Застосування диференційованих завдань в умовах інклюзивної освіти 
Cтудентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мовчан Любов Володимирівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І. Г. Баранюк  

 
6. Формування естетичних смаків молодших школярів засобами літературних 

творів 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лісовець Олена Сергіївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т. О. Прибора  

 
7. Використання нестандартних форм роботи у навчанні шестирічних 

першокласників 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кузьміна Марина Юріївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І. Г. Баранюк  

 
8. Формування моральних цінностей в учнів 1 класу 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Фещенко Юлія Володимирівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т. О. Прибора  
 

9. Організація виховної роботи школи за педагогічною спадщиною 
В. О. Сухомлинського 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Давидюк Валентина Євгеніївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук., професор О. С. Радул  

 
10. Формування моральних переконань молодших школярів. 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ковальова Ірина Ігорівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І. Г. Баранюк  

 
11. Педагогічні умови виховання інтелігентності в освітньому процесі 

початкової школи 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Федоренко Леся Віталіївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, професор Т. Я. Довга  
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12. Формування творчих здібностей учнів початкових класів за допомогою 
творчих завдань 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Горобець Ірина Сергіївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І. Г. Баранюк  

 
13. Організація здоров’язбережувального середовища в початковій школі 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Безус Олена Вікторівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, професор Т. Я. Довга  

 
14. Формування навичок самостійної роботи учнів в освітньому процесі 

початкової школи 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Вербицький Костянтин Анатолійович 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І. Г. Баранюк  

 
15. Превентивне виховання як засіб соціалізації першокласників нової 

української школи 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кондрашова Катерина Геннадіївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, професор Т. Я. Довга  

 
16. Формування моральних переконань молодших школярів 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Котубей Карина Валеріївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. С. Радул  

 
17. Розвиток педології в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст. 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Матко Дар’я Валеріївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. С. Радул  

 
18. Формування основ етикету в початковій школі 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Курманчук Яна Миколаївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, професор Т. Я. Довга  

 
19. Облаштування освітнього середовища в початковій школі 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Цикош Жанна Олегівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, професор Т. Я. Довга  
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20. Формування компетенцій спілкування у дітей дошкільного віку 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Степаненко Руслана Станіславівна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. М. Ткаченко  

 
21. Організація дозвіллєвої діяльності у сільській школі 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Якимчук Марина Петрівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, професор Т. Я. Довга  

 
22. Формування розумової культури молодших школярів 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Горпинко Ксенія Сергіївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. М. Ткаченко  

 
23. Ідея гармонійного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині 

В. О. Сухомлинського 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мельниченко Світлана Вікторівна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. С. Радул  

 
24. Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами 

гри 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Корольчук Оксана Олександрівна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. М. Ткаченко  

 
25. Проблема диференційованого навчання учнів початкової школи 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Яриш Наталія Олександрівна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. С. Радул  

 
26. Формування творчої активності молодшого школяра 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Золотіна Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. М. Ткаченко  

 
27. Особливості застосування народної гри в навчально-виховному процесі 

початкової школи 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Янчевська Дарина Сергіївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. М. Ткаченко  
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28. Формування креативності молодших школярів засобами образотворчого 
мистецтва 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Щекодіна Ольга Сергіївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. М. Ткаченко  
 

29. Розвиток особистості молодшого школяра засобами позакласної та 
позашкільної роботи 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Проценко Катерина Дмитрівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І. Г. Баранюк  

 
30. Організація еколого-естетичного виховання дітей в умовах різновікової 

групи 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Макарчук Олена Володимирівна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О. М. Ткаченко  

 
31. Квест як форма сучасного контролю знань 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Рудик Світлана Володимирівна 
Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова  

 
32. Формування критичного мислення учнів шляхом залучення до дискусій 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Сокур Анна Вікторівна 
Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова  

 
33. Сучасні форми роботи дошкільного навчального закладу з батьками 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Данилюк Світлана Василівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, ст.викладач Н. М. Озерна  

 
34. Професійно-педагогічна підготовка вихователя закладу дошкільної освіти 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сотніченко Оксана Валеріївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, ст.викладач Н. М. Озерна  

 
35. Моральний потенціал української дитячої періодики 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Костиря Наталія Володимирівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т. О. Прибора  
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СЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
(аудиторія № 38) 

Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор О. А. Рацул 
Секретар секції – студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 

освіти Відінєєва Віолета Миколаївна 
 

1. Соціально-педагогічна діяльність щодо запобігання конфліктів між 
батьками та підлітками 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Березіна Марина Костянтинівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. О. Кравцов 

2. Соціально-педагогічна робота з подолання стереотипів серед підлітків 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Білик Інна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С.В. Омельяненко 

 
3. Cоціально-педагогічні умови ефективної профорієнтаційної роботи з 

старшокласниками 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Букеєва Олександра Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. О. Кравцов 

 
4. Рекламно-інформаційна діяльність соціального педагога зі студентською 

молоддю 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Відінєєва Віолета Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. А. Рацул 

 
5. Подолання агресивності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Качур Марина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, cтарший 
викладач Ю. Ю. Руденко 

 
6. Педагогічний супровід дітей позбавлених батьківського піклування 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Погоріла Юлія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С. В. Омельяненко 
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7. Соціально-педагогічна робота по організації дозвілля студентської молоді 
Студент I курсу другого (магістерськог) рівня вищої освіти  
Чеботар Антон Валерійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. А. Семез 

 
8. Книга та читання у системі соціальних комунікацій 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Білоус Валерія Валентинівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. А. Рацул 

 
9. Організація роботи соціального педагога у дошкільних закладах 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Кедря Олександра Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. А. Семез 

 
10. Педагогічні умови ефективного становлення професіоналізму сучасного 

соціального працівника 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Кікаленко Дарія Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.О.Кравцов 

 
11. Соціально-педагогічна робота з адаптації молодших підлітків до навчання 

в основній школі 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Панасенко Анастасія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С. В. Омельяненко 

 
12. Соціально-педагогічна допомога в професійному самовизначенні старшо-

класників 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Ящишина Тетяна Олегівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, cтарший 
викладач Ю.Ю.Руденко 

 
13. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами в умовах 

сільської школи 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Кодема Наталія Петрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. А. Семез 
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14. Методи і форми роботи соціального педагога з неповною сім’єю 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Кондратенко Маргарита Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, cтарший 
викладач Ю. Ю. Руденко 

 
15. Професіограма сучасного соціального працівника 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Прoць Оксана Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.О.Кравцов 

СЕКЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
(Аудиторія № 52) 

Керівник секції – доктор психологічних наук, доцент Гейко Є.В. 
Секретар  –  студентка І курсу магістратури Волчанська Ярослава Олегівна 

 
1. Психологічні особливості адиктивної поведінки студентської молоді 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шевцова Анна Сергіївна 
Науковий керівник – доцент Т. М. Васецька  

 
2. Вплив комп’ютерних ігор на психіку дитини 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Зінець Валерія Русланівна 
Науковий керівник – доцент Т. М. Васецька  

 
3. Вплив гендерної ідентичності та формування образу «Я» у представників 

ЛГБТ спільноти 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Волчанська Ярослава Олегівна 
Науковий керівник – доцент І. Я. Мельничук  

 
4. Ціннісне ставлення до професії як підґрунтя успішної самореалізації 
майбутніх психологів 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лавриненко Анна Сергіївна 
Науковий керівник – доцент Є. В. Гейко  

 
5. Толерантність до невизначеності як чинник професійного розвитку 
практичного психолога  

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Герасимич Аліна Олегівна 
Науковий керівник – викладач О. М. Гурова  
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6. Психокорекція страхів дітей молодшого шкільного віку методом 
казкотерапії 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гончаренко Аліна Дмитрівна 
Науковий керівник – викладач О. М. Гурова  
 

7. Психологічна характеристика мотивації навчальної діяльності студентів 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ковтонюк Катерина Василівна 
Науковий керівник – старший викладач Л. В. Калашникова  

 
8. Психологічний аналіз суїцидальних проявів у підлітків 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Швець Альона Олександрівна 
Науковий керівник – старший викладач Л. В. Калашникова  

 
9. Гендерні стереотипи вибору студентами поведінкових стратегій у конфлікті 

Студент І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Іващенко Михайло Олександрович 
Науковий керівник – старший викладач Л. В. Калашникова  

СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

(аудиторія №50) 
Керівник секції – доцент В. А. Козлова 

Секретар – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
 
1. Корекція зорової пам’яті дітей старшого дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку за допомогою дидактичних ігор 
студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Тоток Катерина Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. А. Козлова  

 
2. Динаміка формування самооцінки учнів з особливими освітніми потребами 

на різних етапах шкільного навчання 
студентка ІV курсу першого бакалаврського рівня  
Рябець Єлизавета Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. А. Козлова  

 
3. Музикотерапія в роботі з дітьми з особливими потребами 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського рівня) вищої освіти 
Грановська Катерина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. О. Шишова 
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4. Профілактика синдрому «емоційного вигорання» у педагогів-дефектологів  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського рівня) вищої освіти 
Демченко Анна Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. О. Шишова 
 

5. Казкотерапія шкільного неврозу у молодших школярів з особливими 
потребами  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського рівня) вищої освіти  
Тоток Катерина Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. О. Шишова 

 
6. Історія вивчення дітей із затримкою психічного розвитку в епоху 

стародавнього світу 
Студентка І курсу першого (бакалаврського рівня) вищої освіти 
Ругало Анна  Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст.викладач 
Д. Ж. Завітренко 

7. Інклюзивна освіта – як одна з умов соціалізації дитини з особливими 
освітніми потребами 

Студентка І курсу першого (бакалаврського рівня) вищої освіти 
Салієва Валерія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст.викладач 
Д. Ж. Завітренко 

СЕКЦІЯ МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
(філологічний цикл дисциплін) 

(аудиторія № 44) 
Керівник секції – доктор філологічних наук, професор Іліаді О. І. 

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Байбароша Олена Олегівна 

 
1. Передовий досвід використання інноваційних технологій збагачення 

лексичного запасу учнів початкових класів: проблеми і перспективи 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Байбароша Олена Олегівна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
О. І. Іліаді  

 
2. Можливості використання ігрових технологій при засвоєнні лексики на 

уроках навчання грамоти початкової школи 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гончарова Дарина Віталіївна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О. І. Іліаді  
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3. Потенціал засобів інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей 
молодших школярів 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лимар Віта Олексіївна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О. І. Іліаді  

 

4. Формування навичок швидкого читання у початковій школі сучасними 
методами та прийомами 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Пехотіна Дар’я Володимирівна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
О. І. Іліаді  

 

5. Парадигма методів дошкільної освіти: інновації чи актуалізація відомого? 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ловгущенко Аліна Іванівна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
О. І. Іліаді  

6. Використання методу символічної синектики (метод ТРВЗ) у процесі 
мовленнєвого розвитку дітей 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Вишенська Ірина Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. В. Жигора  

 
7. Сучасні методи та прийоми виховання звукової культури мовлення у дітей 
дошкільного віку 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гордейко Юлія Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. В. Жигора  

 
8. Методи та прийоми формування діалогічного мовлення у дітей дошкільного 

віку 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Касперова Анна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. В. Жигора  

 
9. Прийоми вдосконалення орфоепічних навичок молодших школярів 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Павлова Марія Василівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. В. Жигора  
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10. Сучасні методи формування орфографічної грамотності в учнів початкової 
школи 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мельніченко Валентина Вадимівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. В. Жигора  

 
11. Вивчення елементів синтаксису в початкових класах 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Омельчук Надія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С. М. Єлдінова  

 
12. Вивчення біблійних легенд в початкових класах 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Гаманенко Валерія Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С. О. Федотова  

 
13. Програмові вимоги до вивчення творів Василя Сухомлинського у 

початовій школі 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Данілова Тетяна Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С. О. Федотова  
 

14. Методичні прийоми опрацювання віршів Т. Г. Шевченка на уроках 
літературного читання в початковій школі 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Конторіна Анна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С. О. Федотова  

 
15. Формування образного мислення у молодших школярів засобами 

поетичних творів Лесі Українки 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Марченко Олена Юріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С. О. Федотова  

 
16. Формування навички виразного читання байки у молодших школярів 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Вєлкова Наталія Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С. О. Федотова  
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17. Сучасні прийоми вироблення стійкої мотивації до читання в учнів 
молодших школярів 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Дуброва Олена Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей  

 
18. Методика навчання грамоти в буквений період за вимогами НУШ 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Бубир Лілія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей  

 
19. Методика застосування словниково-логічних вправ у буквений період 

навчання грамоти 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Очеретяна Алла Іванівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей  

20. Інноваційні прийоми розвитку творчих здібностей молодших школярів під 
час вивчення творів художньої літератури 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Сидоренко Вікторія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей  

 
21. Новітні прийоми формування точності мовлення учнів під час вивчення 

будови слова 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Якушкіна Віта Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. Г. Кіндей  

 
22. Інноваційні технології вивчення фонетики в початковій школі 

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

 
23. Розвиток мовлення молодших школярів під час опрацювання 

природничого матеріалу на уроках літературного читання 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Трипольська Олена Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Горська  
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24. Специфіка організації інформаційних проектів на уроках літературного 
читання  

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Яриш Наталія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Горська  

СЕКЦІЯ МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
(природничо-математичний, технологічний цикл дисциплін) 

(аудиторія № 42) 
Керівник секції – кандидат педагогічних наук, старший викладач Нікітіна О. О. 
Секретар – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Гребенко Карина Юріївна 
 

1. Розвиток логіко-математичного мислення дітей дошкільного віку 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гребенко Карина Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. О. Нікітіна  

2. Використання ігрових технологій під час розвитку сенсорних здібностей у 
сімейному вихованні 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пінчук Інга Віталіївна. 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. О. Нікітіна  

 
3. Технологія інтегрованого навчання математики молодших школярів 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мерінкова Людмила Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. О. Нікітіна  

 
4. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів на уроках математики 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Русакова Анна Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. О. Нікітіна  

 
5. Алгоритмічність мислення молодших школярів як педагогічна проблема 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Горбунова Марина Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. О. Нікітіна  
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6. Індивідуальний підхід до формування математичних компетенцій 
молодших школярів 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Дзюнзя Альона Євгеніївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. О. Нікітіна  
 

7. Реалізація диференційованого підходу на сучасному уроці математики 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Луцук Лілія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. О. Нікітіна  

 
8. Технологія складання нестандартних задач з математики для учнів 

початкових класів 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Агаркова Ірина Юріївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. М. Демченко  
 

9. Нестандартні та цікаві завдання на уроках математики в початковій школі 
як шлях до стимулювання пізнавальних інтересів школярів 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сивирин Наталя Василівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. М. Демченко  

 
10. Підготовка майбутніх учителів математики початкової школи до 

використання інтегрованих форм організації навчального процесу 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Лесів Ірина Миколаївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. М. Демченко  

 
11. Сучасні нові підходи навчання на уроках математики в початковій школі в 

умовах НУШ 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Прокопенко Марина Вікторівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. М. Демченко  
 

12. Самостійна робота молодших школярів на уроках математики в процесі 
вивчення теми «Сюжетні задачі» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Андросова Альона Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. М. Демченко  



 23 

13. Інтегративний підхід при вивченні математики в НУШ 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Костенко Наталія Ренатівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. В. Вдовенко  
 

14. Народна іграшка та технології її застосування в сучасному ДНЗ 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Мохонько Анна Віталїївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. С. Котелянець  
 

15. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників засобами 
конструювання з природного матеріалу 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Ямкова Катерина Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. С. Котелянець  
 

16. Розвиток конструктивних здібностей дітей дошкільного віку 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Галушка Євгенія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. С. Котелянець  

 

17.Сенсорне виховання дітей раннього віку в процесі предметної гри 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Заболотня Ольга Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. С. Котелянець  

 

18. Пошуково-дослідницька діяльність дітей старшого дошкільного віку 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Семенчук Діана Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. С. Котелянець  

 

19. Специфіка дослідницької діяльності вчителя початкової школи 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Петрова Аліна Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М. Мартін  

 

20. Реалізація краєзнавчого принципу в процесі в процесі вивчення 
природознавства 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Набока Віра Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М. Мартін  
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21. Інтерактивні методи як засіб організації діяльності молодших школярів 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Моторна Лариса Андріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М. Мартін  
 

22. Організація спостережень учнів за змінами в природі під час формування 
природничих знань 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Піхай Аьона Андріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М. Мартін  

 
23. Організація дослідницької діяльності молодших школярів на уроках 

природознавства 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої освіти 
Чекерлан Марина Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М. Мартін  
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
(аудиторія № 411) 

Керівник секції – кандидат філологічних наук, професор С. Л. Ковтюх 
Секретар – лаборант Бойко Вікторія Валентинівна 

 
1. Структурно-словотвірні особливості менюонімів в українській мові  

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

 
2. Полісемія, омонімія та синонімія в мовознавчій термінології  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Зубкова Ірина Володимирівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
3. Семантико-словотвірні аспекти прізвиськ жителів села Нерубайки на 

Кропивниччині  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Корольова Наталія Андріївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
4. Семантико-дериваційні параметри українських замінників іншомовних слів  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Стець Дар’я Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
5. Професіоналізми театральної сфери  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Темченко Олена Юріївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
6. Семантико-стилістичні функції вкраплень в українській публіцистиці 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Віхтоденко Аліна Анатоліївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  
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7. Прізвиська студентів філфаку: номінаційні та словотвірні параметри  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ільченко Олександра Миколаївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
8. Номінаційно-дериваційна специфіка власних назв магазинів 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Чорненко Катерина Григорівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
С. Л. Ковтюх  

 
9. Особливості будови дієприкметників у мові літопису Самовидця  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Городнянська Анастасія Юріївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. П. Білих 

 
10. Особливості будови дієприкметників і дієприслівників у мові творів 

Климентія Зіновіїва  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сурмай Ніна Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. П. Білих 

 
11. Антропоніми села Компаніївки  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Нога Юлія Андріївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Г. В. Волчанська 

 
12. Типи присудків у творах О. Жовни  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Колос Олена Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко  

 
13. Новотвори в поезії І. Калинця та В. Шовкошитного  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Косенко Олена Володимирівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко  
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14. Стилістичні особливості роману В. Шкляра «Ключ» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Новіченко Катерина Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко  

 
15. Маркери війни в безадресатному письмовому дискурсі (на прикладі 

щоденникових записів О. Довженка) 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гаваза Наталія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. Л. Кирилюк 

 
16. Динаміка змін чоловічого іменника́ міста Кропивницького за останні 

десятиліття 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Маршаніна Надія Анатоліївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, 
доцент О. І. Крижанівська  

 
17. Синтаксична організація балади В. Шевчука «Дім на горі» – лінгвістичний 

аспект  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Андріяшевська Тетяна Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. П. Кричун  

 
18. Місце і роль інтерактивних вправ з мови в системі компетентнісного 

навчання в старших класах ЗЗСО  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кравченко Катерина Віталіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. П. Кричун  

 
19. Антоніми в художньому дискурсі Тетяни Андрушко 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Стеба Марина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. В. Ліштаба 

 
20. Особливості мови творів для дітей 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гілевич Олена Юріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. В. Ліштаба 
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21. Історія української тенісної термінології  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Распряхіна Євгенія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Нестеренко 

 
22. Становлення термінології на позначення кольору  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ткаченко Тетяна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Нестеренко 

 
23. Семантичні групи вставних конструкцій у творі О. Довженка «Зачарована 

Десна» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кругленко Ірина Ігорівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
24. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури в тексті казки 

М. Коцюбинського «Хо» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Матвєєва Оксана Михайлівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

 
25. Морфологічне вираження звертань у промовах публічних осіб 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Горохова Євгенія Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 
(аудиторія № 410) 

Керівник секції – доктор філологічних наук, професор  
Григорій Дмитрович  Клочек 

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Войтенко Яна Вадимівна  

 
1. Роман Юрія Косача «Володарка Понтиди» в літературно-критичному 

осмислені 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Плахотник Каріна Костянтинівна 
Науковий керівник – докт.філол.наук, професор Г. Д. Клочек 
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2. Літературознавче осмислення есеїстики Євгена Маланюка 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Сьоміна Віталія Олександрівна 
Науковий керівник – докт.філол.наук, професор Г. Д. Клочек 

 
3. Психологізм життя і творчості Валеріана Підмогильного 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Коткова Анна Вікторівна 
Науковий керівник – докт.філол.наук, професор С.П.Михида 

 
4. Жанровий спектр поезії Сергія Жадана 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Савченко Альвіна Василівна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент О.Ф.Буряк 

 
5. Художньо-стильові особливості поезії Ірини Жиленко 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Таран Зоя Володимирівна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент О.Ф.Буряк 

 
6. Образ митця у творах Олександра Жовни 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Фоменко Юлія Андріївна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент О.Ф.Буряк 

 
7. Особливості жанру белетризованої біографії у сучасній прозі 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ліснича Тетяна Віталіївна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент О.О.Гольник 

 
8. Фарс як художній прийом у романі Ю.Щербака «Час смертохристів» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Юрченко Катерина Сергіївна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент О.О.Гольник 
 

9. Опозиція «чоловік» – «жінка» у прозі і драматургії Володимира Винниченка 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Бородавкіна Марія Сергіївна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент М.І.Лаврусенко 
 

10. Художнє втілення проблем родинних стосунків у праці Володимира 
Даниленка 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Войтенко Яна Вадимівна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент М.І.Лаврусенко 
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11. Художні особливості дитячих пригодницько-історичних творів 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кравченко Яна Вікторівна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент М.І.Лаврусенко 
 

12. Поетика жанру романізованої біографії у творчості В.Петрова 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Юрченко Аліна Сергіївна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент М.І.Лаврусенко 

 
13. Образ автора в щоденнику «Думи мої, думи мої...» Остапа Вишні 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Максименко Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент О.В.Цепа 
 

14. Специфіка художньої трансформації біографії в романі Віктора 
Домонтовича «Аліна й Костомаров» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Анохіна Аліна Володимирівна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент О.В.Цепа 

 
15. Довколишній світ роману «Місто» Валеріана Підмогильного в ракурсі 

філологічної проблеми автора 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Богданова Антоніна Володимирівна 
Науковий керівник – канд.філол. наук, доцент О.В.Цепа 
 

16. Поезія С.Жадана як зразок постмодерністської літератури (симбіоз музики 
та поезії) 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Євко Юлія Владиславівна 
Науковий керівник – канд.педагог. наук, доцент О.М.Ратушняк 
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ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
Аудиторія № 27 

Керівник секції – кандидат історичних наук, доцент О.В.Чорний 
Секретар – Москальчук К. В. 

 
1. Джерела з історії оборонних боїв 6 та 12 армій (червень – серпень 1941р.) 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Москальчук Катерина Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент О. В. Чорний  
 

2. Місто Єлисаветград та його жителі на фотографіях кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Блохіна Анна Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент О. В. Чорний  
 

3. Історіософія О. Оглоблина 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гриценко Михайло Вікторович 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент І. А. Вівсяна  
 

4. Козаччина Наддніпрянщини у ХVІІІ столітті 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Саламаха Андрій Валерійович 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент К. С. Мельничук  
 

5. Народна пісня як носій ментальності українського народу 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Середня Яна Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент К. С. Мельничук  
 

6. Студентська молодь України в революції 1905 – 1907 рр. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Олійник Василь Олегович 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент Л. М. Філоретова  
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7. Мистецьке життя Кіровоградщини у 2005 – 2009 рр. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гудзь Аліна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент В. Г. Грінченко  
 

8. Антинацистський рух опору на території Кіровоградщини в 1942 – 1943 рр. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Колісніченко Сергій Юрійович 
Науковий керівник – доктор історичних наук,  
доцент О. А. Житков  
 

9. Суспільно-політичні процеси в Україні 1950 – середини 1960-х рр. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Наливайко Дмитрій Володимирович 
Науковий керівник – доктор історичних наук,  
доцент О. А. Житков  
 

10. Усна історія Майдану 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кузьмович Микола Юрійович 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент С. В. Проскурова  
 

11. Історія повсякдення українських селян в 60 – 70 рр. ХХ століття 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Цилюрик Владислав Васильович 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент С. В. Проскурова  

СЕКЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
(ауд. № 31) 

Керівник секції – кандидат історичних наук, доцент О.І. Бабак 
Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Москальчук Катерина Віталіївна 
 
1. Німецьке суспільство XIII ст. в епосі "Пісня про Нібелунгів" 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кабрера Анжела Францисківна 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
С. С. Парсамов 

 
2. Вплив європейської моди на костюм населення Російської імперії в ХІХ ст. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Шевченко Вікторія Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
Л. В Пономаренко 
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3. Епідемія чуми в Європі в XІV ст.: причини, характер, протікання, наслідки 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бутиріна Марія Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 

 
4. Особливості проведення міських реформ другої половини ХІХ ст. в 

Єлисаветграді 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мала Карина Артемівна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 
 

5. Шлюб і сім'я у Франції в Каролінгський період (ІХ – Х ст.) 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Щербук Анна Сергіївна 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
С. С. Парсамов 

 
6. Повсякденне життя англійської жінки у "Вікторіанську епоху" 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Доніна Ольга Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 

 
7. Феодальне суспільство в лицарській поезії 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Люцько Віталій Станіславович 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
С. С. Парсамов 

 
8. Середньовічний французький епос 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Мироняк Надія Сергівїна 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
С. С. Парсамов 

 
9. Московсько-англійські відносини у XVI – XVII століттях 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кузьменко Владислав Ігорович 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Марченко 
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10. Зовнішня політика Англії другої половини XVI ст. 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Бойко Аліна Олексіївна 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
С. С. Парсамов 

 
11. Східноафриканський театр бойових дій в Першій світовій війні 

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

 
12. Повсякденне життя Англії ХІХ ст. Інноваційні засоби пересування 

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

 
13. Модні тенденції в технологічній культурі Франції ХІХ ст. 

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

 
14. Модернізаційні процеси в Німецьких землях (ХІХ ст.). Розвиток 

транспорту 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Осіпова Марія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О. І. Бабак 

СЕКЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

(аудиторія № 25) 
Керівник секції – доктор юридичних наук, професор Є.Ю. Соболь 

Секретар секції – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Волкова Софія Ігорівна 

 
1. Принципи права: їх поняття та класифікація 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Белінська Поліна Сергіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Л. Т. Рябовол 
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2. Обмеження прав людини і громадянина в період особливого правового 
режиму 

Студент I курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Кісенко Олексій Сергійович 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, викладач 
К. Є. Трошкіна  
 

3. Прогалини у трудовому законодавстві: гендерний аспект 
Студент IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Колісніченко Владислав Андрійович 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, викладач 
К. Є. Трошкіна  

 
4. Специфіка правового регулювання штучного переривання вагітності 

Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кузів Антоніна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент, 
С.І. Поляруш  

 
5. Працевлаштування іноземців в Україні: законодавчі особливості 

Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Локотош Марина Василівна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, викладач 
К. Є. Трошкіна  

 
6. Правова природа та поняття випадку (казусу) у кримінальному праві 

України 
Студентка IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Юрченко Олена Генадіївна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
Т. М. Мілова 

 
7. Правосуб’єктність нації як учасника міжнародних відносин 

Студентка ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мунтян Ірина Юріївна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор 
Л. Т. Рябовол 

 
8. Особливості правового статусу приватного виконавця 

Студент IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Сахнюк Олександр Миколайович 
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 
Є. Ю. Соболь  
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СЕКЦІЯ ГАЛУЗЕВОГО ПРАВА  
ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

(аудиторія № 28) 
Керівник секції – професор, завідувач кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності, доктор юридичних наук, професор В.Г. Гриценко 
Секретар – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Матяж Анна Валентинівна 
 

1. Проблемні питання діяльності Національного агентства з питань 
запобігання корупції  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гудаліна Олена Сергіївна  
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 
В. Г. Гриценко  

 
2. Щодо поняття та предмету судової балістики  

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Галушко Антон Сергійович 
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 
В. Г. Гриценко  

 
3. Правові засади захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної 

конкуренції  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Близнець Поліна Русланівна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
В. М. Кондратенко  

 
4. Проблемні питання оптимізації діяльності поліції в умовах формування 

України як правової держави  
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Канатенко Костянтин Анатолійович  
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
О.М. Окопник  

 
5. Торгівля людьми як кримінально-правова проблема сучасності  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Матяж Анна Валентинівна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
А. О. Драгоненко  

 



 37 

6. Тимчасові слідчі комісії як суб’єкт здійснення парламентського контролю в 
Україні  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пихтіна Поліна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
В. М. Кондратенко  

7. Місцеве самоврядування в Україні в умовах європейської інтеграції: 
Польський досвід  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Чубар Діана Юріївна 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент  
В. М. Кондратенко  

СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ  
(аудиторія 22в)  

Керівник секції – доктор філософських наук, доцент Ю. В. Харченко  
Секретар – студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  

Гутник Віталій Олександрович 
 

1. Успішний комерційний піар на прикладі Marlboro та Apple 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Громогласова Юлія Валентинівна  
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В Стадніченко 

 
2. Глобально-економічний простір як середовище формування міжнародних 

організацій 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Осипенко Анна Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В Стадніченко 

 
3. Досвід Швейцарії у забезпеченні національної безпеки 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ткаченко Віктор Володимирович  
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В. Стадніченко 

 
4. Перспективи застосування технології BLOCKCHAIN в українській політиці 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ісаєв Дмитро Сергійович 
Науковий керівник – кандидат соціологічних наук, доцент 
Е. О. Клюєнко 
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5. Теорія «переконання в масових комунікаціях» К. Ховланда 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Павленко Ірина Русланівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С. О. Лавриненко  

 
6. Вплив релігії на політичний розвиток сучасної України 

Студента ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Борсук Олександр Олександрович 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В. Стадніченко 
 

7. Типологізація форм держав у працях Платона та Аристотеля  
Студента ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ханілевич Кіріл Олександрович 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент 
Р. В. Стадніченко 

 
8. Вплив політичних Інтернет-мемів на формування політичного вибору 

студентів (На прикладі студентів Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Донецького 
національного медичного університету) 

Студентка IVкурсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Каширна Катерина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат соціологічних наук, доцент 
Е. О. Клюєнко 

 
9. Новаторство у концепції елітарності Х. Ортега-і-Гасета 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Крейтор Вікторія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат соціологічних наук, доцент 
Е. О. Клюєнко 

 
10. Ідея елітарності в Стародавньому Китаї та Індії  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Подовалова Лейла Тимурівна 
Науковий керівник – кандидат соціологічних наук, доцент 
Е. О. Клюєнко 



 39 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ 
(аудиторія №502) 

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

Матвієнко Вікорія Василівна 
 

1. Тестування як ефективна форма перевірки знань, умінь та навичок учнів 
старших класів на факультативних заняттях 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Андрущенко Олена Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В. Нічишина 

 
2. Факультативні заняття з теорії конгруенцій як форма організації 

диференціації та індивідуалізації навчання старшокласників 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Марченко Костянтин Віталійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Л.В. Ізюмченко  

 
3. Розробка факультативного курсу на тему «Многочлени в кільці дійсних 

чисел» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Матвієнко Вікорія Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В. Нічишина 

 
4. Методика вивчення теми «Похідна та її застосування» в старшій школі 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Тібекіна Катерина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Л.В. Ізюмченко 

 
5. Інтегрований образ рівнянь та нерівностей з параметром 

Студент І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Левицький Ярослав В’ячеславович 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
Р.Я. Ріжняк 
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СЕКЦІЯ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 
(аудиторія №503) 

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

Котляр Анна Олександрівна 
 

1. Реалізація учнями теоретичних знань з фізики через розв’язування 
експериментальних задач 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бачкіна Тетяна Василівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. П. Вовкотруб  

 
2. Проектна діяльність учнів на уроках фізики в старшій школі 

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

 
3. Реалізація принципу політехнізму через використання сучасних засобів в 

процесі навчання фізики 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Теслюк Тетяна Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. П. Вовкотруб 

 
4. Метод моделювання як основний метод проведення робіт фізичного 

практикуму 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Фертюк Анна Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. П. Вовкотруб 

 
5. Використання комп’ютерних технологій на уроках фізики 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Храмалюк Вікторія Сергіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
С. П. Величко 

 
6. Експериментальна задача до вивчення питань статики за профільними 

програмами 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бачкіна Тетяна Василівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. П. Вовкотруб 
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7. Фізичні основи нанотехнологій 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Стрельцова Анастасія Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Е. П. Сірик 

 
8. Використання віртуального планетарію при вивченні систем небесних 

координат на уроках астрономії 
 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Котляр Анна Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О. В. Волчанський  

 
9. Узагальнення і систематизація знань учнів при вивченні прикладного 

матеріалу фізичного змісту 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Храмалюк Вікторія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О. Чінчой 

СЕКЦІЯ ІНФОРМАТИКИ 
(аудиторія № 202) 

Керівник секції – кандидат фізико-математичних наук, доцент С.Д. Паращук 
Секретар – студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Дюков Євген Сергійович 
 
1. Розробка системи контролю версій для авторів видань 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Богдан Сергій Вікторович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент С. Д. Паращук 

 
2. Дослідження швидкості виконання операцій у нормалізованій і 

денормалізованій базах даних  
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Дюков Євген Сергійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
старший викладач А. В. Пузікова 

 
3. Розробка клієнтської частини додатку «Електронний журнал»  

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Літвінов Антон Васильович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Болілий В.О. 
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4. Особливості розробки додатку реалізації методів векторної оптимізації для 
дискретних задач  

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мусенко Костянтин Владиславович 
Науковий керівник –кандидат технічних наук, доцент 
О. В. Присяжнюк 

 
5. Розробка інтерактивного навчального середовища для веб-програмування 

на основі Javascript-фреймворку Vue.js та мови запитів GraphQL 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пузікова Тетяна Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент С.Д. Паращук 

 
6. Створення додатків та модифікацій на платформі SkyEngine в середовищі 

Creation Kit 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Роман Дмитро Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. В. Лупан 

 
7. Розробка API серверу «Журнал групи» 

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

 
8. Розробка он-лайн сервісу для реєстрації дерев 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Філоненко Євгеній Володимирович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
Баранюк О.Ф. 

 
9. Комп’ютерне моделювання хвильових рухів в тришаровій системі з 

вільною поверхнею  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Літвінов Владислав Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І. В. Лупан 

 
10. Переваги використання GraphQLдля Frond-end розробки 

Студентки І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сокол Марина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
старший викладач А.В. Пузікова 
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СЕКЦІЯ СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ 
(аудиторія № 204) 

Керівник секції – кандидат фізико-математичних наук,  
доцент О.П. Макарчук 

Секретар – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Іванова Яна Олександрівна 

 
1. Створення симуляторів систем масового обслуговування 

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

 
2. Застосування мультиплікативних моделей для аналізу результатів 

анкетування 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Любімов Владислав Юрійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 

 
3. Задача лінійного програмування з випадковими елементами 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Семчук Євгеній Володимирович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук 

 
4. К-степеневі аналоги нерівності Височанського-Петуніна 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Туркулець Андрій Олександрович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук 

 
5. Апроксимація сингулярних розподілів поліномами  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Іванова Яна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук 

 
6. Статистичне дослідження продовольчої безпеки України 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Афанасьєв Віктор Володимирович 
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко 
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7. Статистичний аналіз динаміки ВТС на основі многочленів Берштейна 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Таранюк Анастасія Володимирівна  
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент З. П. Халецька 

 
8. Статистичний аналіз народжуваності населення в контексті динаміки чисел 

Вольфа 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Алексеєнко Олександра Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент З.П. Халецька 

 
9. Інтегральна задача математичного моделювання і оптимізації собівартості 

продукції виробничих систем 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лаврук Станіслав Андрійович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 

 
10. Статистичний аналіз демографічної ситуації в Кіровоградській області 

Студент IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Токарь Володимир Володимирович 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Токарь Віктор Володимирович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук 

 
11. Прогнозування курсу акцій Facebook на основі нелінійних регресійних 

моделей 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кузьмич Юлія Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук 

 
12. Аналіз статистики народжуваності в Україні на основі інтерполяційних 

поліноміальних моделей 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Конкевич Юлія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук 
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13. Динаміка та тренди зовнішньоекономічної діяльності  
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Ісмієв Роман Ісміханович 
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 
Я. О. Довгенко 

 
14. Статистична оцінка діяльності банківської системи України  

Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Повєткіна Олена Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 
Я. О. Довгенко 

СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 
(аудиторія № 202) 

Керівник секції – кандидат фізико-математичних наук; 
доцент Ю.В. Гуртовий 

Секретар – студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мохонько Аліна Миколаївна 

 
1. Розробка системи автоматизації бізнес-процесів в аптечній справі  

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

 
2. Автоматизація роботи в соціальній мережі Instagram  

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

 
3. Особливості створення мобільних додатків для вивчення англійської мови  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Горбач Костянтин Васильович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, старший викладач 
Нарадовий В. В. 

 
4. Компютерне моделювання коливальних процесів в Maple 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Чуєнко Юрій Олександрович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, старший викладач 
Нарадовий В. В. 
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5. Програмна реалізація деяких задач нелінійного програмування  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Дон Тетяна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 

 
6. Розпізнавання рукописних символів за допомогою JAVASCRIPT 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Галушка Антон Станіславович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 

СЕКЦІЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ 
(аудиторія № 205) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент Н.О. Пасічник 
Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Штим Тетяна Тарасівна 
 

1. Рейтинги вишів як інструмент відображення якості вищої освіти 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Штим Тетяна Тарасівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Н. О. Пасічник 

 
2. Тестовий контроль навчальних досягнень першокурсників з «Історії та 

культури України»  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Петров Владислав Юрійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л. І. Яременко 

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
(аудиторія № 308) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Царенко 
Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Крамаренко Наталія Миколаївна 
 

1. Вивчення сільського зеленого туризму як складової частини розділу 
«Основи організації туристичної діяльності» учнями 11 класу 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Батрак Ірина Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
А. І. Ткачук 
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2. Особливості вивчення розділу «Охорона праці» учнями 10 класу під час 
профільного навчання за спеціалізацією «Агровиробництво» 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Дерев'янко Роман Сергійович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент А.І. Ткачук 
 

3. Методичні особливості вивчення розвитку туризму в Україні учнями 
10 класу під час профільного навчання за спеціалізацією «Туристична 
справа»  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Крамаренко Наталія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент А.І. Ткачук 

 
4. Опрацювання теми «Правила охорони праці у галузі транспортного 

господарства» старшокласниками під час профільного навчання за 
спеціалізацією «Автосправа» 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Доможирський Євгеній Вікторович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент А.І. Ткачук 

 
5. Методика використання ІКТ при формуванні екологічної компетентності 

учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кирпач Олександр Юрійович  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, професор 
О.М. Царенко 

 
6. Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи під 

час вивчення теми «Технологія оздоблення швейних виробів» 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Лаврусенко Анна Русланівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Н. В. Мироненко 

 
7. Реалізація міжпредметних зв’язків в освітньому процесі 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Арапов Дмитро Олегович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
О. М. Царенко  

 
8. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках 

трудового навчання 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Пташник Зорина Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Царенко  
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9. Формування загальнотрудових умінь школярів на уроках трудового 
навчання у 5 класі 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бондаренко Вікторія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач І.Л. Царенко  

 
10. Інтегровані уроки з трудового навчання при вивченні технологій 

приготування їжі у 8 класі 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Білопольська Аліна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач І.Л. Царенко 

 
11. Формування професійних інтересів учнів основної школи на уроках 

трудового навчання 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лауш Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач І.Л. Царенко  

 
12. Проблемне навчання як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках 

трудового навчання 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Прудеус Олена Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,старший 
викладач І. Л. Царенко  

 
13. Методичні особливості використання хмарних технологій у старшій школі 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Моцаренко Марія Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
О.М. Царенко  

 
14. Інноваційні технології у профорієнтаційній роботі з учнями профільної 

школи 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Смутко Марія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Царенко  

 
15. Автоматизація контролю знань учнів на уроках технологій у 10-11 класах 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Травенко Любов Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Царенко  
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16. Створення шкільної аквапонічної ферми 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Липка Дмитро Миколайович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Пуляк 

 
17. Практичні способи розвитку творчих здібностей учнів на уроках технології 

приготування їжі у 6 класі 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Самофал Анастасія Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач С. М. Богомаз-Назарова  

 
18. Роль естетичного і трудового виховання у формуванні гармонійної 

особистості у сучасному соціумі 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Радовська Аліна Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач С. М. Богомаз-Назарова 

 
19. Педагогічні умови і принципи формування самостійності учнів за 

допомогою організації самостійної роботи в процесі навчання 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Боброва Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач С. М. Богомаз-Назарова 

 
20. Особливості ігрової діяльності на уроках технології 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кус Валентина Андріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач С. М. Богомаз-Назарова 
 

21. Індивідуалізація та диференціація профільного навчання старшокласників 
технологій виробництва  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Алещенко Альона Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент В.В. Чубар 

 
22. Діяльнісно-компетентнісний підхід до профільного навчання 

старшокласників технологій виробництва 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Шумілова Людмила Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В. Чубар 
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23. Використання методу проектів в сучасній трудовій підготовці учнів 
основної школи 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Керлсон Владислав Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О.М. Щирбул 

 
24. Особливості формування технологічної культури при вивченні 

технологічного профілю спеціалізація «Кулінарія» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Щербакова Олександра Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Н.В. Манойленко 

 
25. Особливості реалізації проектів з технологіями в’язання в основній школі 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Чінчой Валерія Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С.І. Рябець 

 
26. Зміст та основні етапи проекту з трудового навчання «Оригінальний корпус 

годинника» 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Курлова Дар’я Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С. І. Рябець  

 

27. Основні технології проекту «Вироби зі старих книг» 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Комісарова Юлія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С.І. Рябець  
 

28. Пірографія по деревині як популярна технологія в проектно-технологічній 
діяльності учнів  

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Сивирин Євген Вікторович  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С.І. Рябець  

 

29. Методика формування інформаційно-цифрової компетентності у процесі 
вивчення теми «Технологія приготування страв. Традиції української 
національної кухні» (Трудове навчання, 7 клас) 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Карманова Світлана Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
О.В. Абрамова 
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30. Формування творчої активності учнів у процесі технології виготовлення 
м’якої іграшки (Трудове навчання, 5 – 6 клас) 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мартиник Юлія Григорівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
О.В. Абрамова 

 
31. Оцінювання проектної діяльності учнів 5-х класів під час вивчення розділу 

«Технологія побутової діяльності та обслуговування» 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мотрунчик Наталія Анатоліївна 
Науковий керівник – старший викладач Т.В. Куценко 

 
32. Формування проектно-технологічної компетентності учнів 8 класу в 

процесі використання технології з механічної обробки деревини 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Подоліч Олександр Іванович 
Науковий керівник – старший викладач Т.В. Куценко 

 
33. Методика реалізації колективних проектів соціального напрямку з 

трудового навчання в 9 класі 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Дудін Олег Олексійович 
Науковий керівник – старший викладач Т.В. Куценко 
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ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ ГЕОГРАФІЇ 
(аудиторія №7) 

Керівник секції – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри 
географії та геоекології А.В. Зарубіна 

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

 
1. Радонова радіація в межах території Центральної України: чинники і 

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

2. Морфологія та риси динаміки еолових форм рельєфу України 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Андаран Микола 
Науковий керівник – доктор географічних наук, професор 
А.І. Кривульченко  
 

3. Зовнішньоекономічні зв`язки Кіровоградської області  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Стратан Катерина 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент  
Л.Л. Семенюк  
 

4. Каскад Дніпровських водосховищ 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Яриш Наталія 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент 
О.Ф. Гелевера 
 

5. Географічний аналіз стану лісового фонду Оникіївського Держлісгоспу.  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рибак Віктор 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент  
В.М. Мирза-Сіденко  
 

6. Фізико-географічні, біотичні та рекреаційні особливості РЛП 
“Приінгульський”  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Вітряк Олександра 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук,  
доцент В.М. Мирза-Сіденко 
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7. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках 
географії  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Цебрій Олександра 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, доцент 
Ю.Ю. Онойко 
 

8. Модель змішаного навчання як педагогічна інновація на уроках географії  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Костючик Юлія 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, старший 
викладач Н.М. Маслова 
 

9. Сучасний стан та перспективи розвитку транспортного машинобудування 
України 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Майборода Дмитро 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, старший 
викладачо А. В. Зарубіна  
 

10. Демографічні передумови формування якості життя населення 
Кіровоградської області 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бондаренко Тетяна 
Науковий керівник – кандидат географічних наук, старший 
викладач Ю. Ю. Сільченко  

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 
Керівник секції – доктор педагогічних наук, доцент Н.В. Подопригора  

Секретар – старший лаборант кафедри природничих наук та методик 
їхнього навчання Д. С. Чередник  

 
1. Міжпредметні зв’язки при формуванні основних компетентностей учнів у 

природничих науках 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Компанієць Зоя Володимирівна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н. В. Подопригора 
 

2. Особливості пропедевтики навчання механіки студентів спеціальності 
«середня освіта (природничі науки)» 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Худякова Вікторія Станіславівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, 
О. М. Трифонова  
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3. Принцип інтегративності у змісті природничих наук 
Студенти І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Гордієнко Олена Володимирівна,  
Ляшенко Микола Олександрович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М. І. Садовий  
 

4. Ігрові технології в навчанні природничих дисциплін 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Царенко Анастасія Сергіївна  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Н. В. Подопригора 
 

5. Формування інформаційно цифрової компетенції майбутніх учителів 
природничих наук 

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

6. Система елементів і сучасні підходи до аналізу люмінесцентних спеціальних 
хімічних речовин 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бережний Олексій Олександрович  
Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент, 
О. В. Терещенко  
 

7. Фізико-хімічний аналіз якісних показників кави та кавових напоїв 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кукурудза Аліна Сергіївна   
Науковий керівник – кандидат хімічних наук, доцент, 
Ю. В. Бохан  
 

8. Використання інтернет-сервісів для створення інтерактивних вправ на 
уроках хімії 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Мартинюк Сніжана Іванівна   
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. М. Плющ  
 

9. Деякі аксіологічні аспекти вивчення дисципліни «природничі науки» 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Тихонова Анастасія Євгеніївна  
Науковий керівник – викладач Т. О. Форостовська  
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10. Використання наративних текстів під час вивчення дисципліни 
«природничі науки»  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Рутецька Тетяна Василівна   
Науковий керівник – викладач Т. О. Форостовська  
 

11. Методика використання засобів масової інформації на уроках хімії 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Юрченко Дарія Юріївна  
Науковий керівник – викладач Т. О. Форостовська  

СЕКЦІЯ БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 
Аудиторія № 21 

Керівник секції – кандидат сільськогосподарських наук, доцент О.М. Данилків  
Секретар – студентка ІV Рокецька Катерина 

 
1. Імунологічні дослідження сім’яної рідини в сучасній експертно-

криміналістичній практиці 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Язан Анастасія Олегівна  
Науковий керівник – к.б.н., старший викладач М. С. Казначєєва  

 
2. Імунологічні дослідження слини, поту крові, сім’яної рідини  

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Долженко Ольга Андріївна 
Науковий керівник – к.б.н., старший викладач М. С. Казначєєва  

 
3. Культурні та декоративні рослини Кіровоградщини 

 Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Пінчук Марія Олексанрівна 
Науковий керівник – к.б.н., доцент Г. Ф. Аркушина  

 
4. Вплив температури на проростання насіння кукурудзи  

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Найко Анастасія Юріївна  
Науковий керівник – к.б.н., доцент Г. Ф. Аркушина  

 
5. Захворювання серцево-судинної системи  

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Стороженко Оксана Олександрівна  
Науковий керівник – к.с.-г.н., доцент О. М. Данилків  

 
6. Інтерактивні методи навчання 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Нєкрасова Валерія Олегівна 
Науковий керівник – д.пед.н., професор Н. А. Калініченко  



 56 

7. Кабінет біології в ЗОШ  
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Рокецька Катерина Миколаївна  
Науковий керівник – д.пед.н., професор Н. А. Калініченко  

 
8. Самостійна робота учнів на уроках біології  

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Образенко Андрій Федорович  
Науковий керівник – д.пед.н., професор Н. А. Калініченко  
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МИСТЕЦЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 
(аудиторія № 5) 

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

Костюк Дар’я Юріївна 
 

1. Прийоми поетизації пейзажного образу в живописі Івана Похитонова 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти 
Ткаченко Роман Сергійович 
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент  
О. І. Кириченко 

 

2. Експериментальні основи творчості Джона Венгера та сучасна українська 
сценографія 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського ) рівня вищої 
освіти Цепа Тетяна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 
О. І. Кириченко 

 

3. Дитяча книжкова ілюстрація в творчості Амінадава Каневського і 
особливості сучасного оформлення книги 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського ) рівня вищої 
освіти Костюк Дар’я Юріївна 
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент 
О. І. Кириченко 

СЕКЦІЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА МЕТОДИКИ 
МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

(аудиторія № 27) 
Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор А. М. Растригіна 

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Жабковська Анастасія Миколаївна 

 

1. Підготовка майбутнього педагога-музиканта до застосування арт-терапії у 
професійній діяльності 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Жабковська Анастасія Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
А. М. Растригіна 

 

2. Формування цифрової компетентності майбутнього вчителя музичного 
мистецтва у процесі вивчення основ звукорежисури 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Колчін Сергій Валентинович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
А. М. Растригіна 
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СЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА І ХОРЕОГРАФІЇ 
(аудиторія № 26) 

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

Романченко Ірина Володимирівна 
 
1. Педагогічні умови ефективного управління навчально-виховним процесом 

у дитячих художніх колективах 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Романченко Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. Ф. Черкасов 

 
2. Інноваційні технології в системі професійної підготовки майбутніх учителів 

хореографії 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Детиненко Катерина Сергіївна 
Науковий керівник – народний артист України, професор 
В. Ф. Похиленко 

 
3. Особливості постановки народно-сценічного танцю 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лисиця Вікторія Геннадіївна 
Науковий керівник – заслужений працівник культури України, 
доцент В. С. Босий 

 
4. Методика опанування гри на саксафоні 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Прищепенко Ксенія Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Т. Б. Стратан-Артишкова 

 
5. Основні методичні положення інтерпретації змісту хореографічної 

композиції 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Білоус Наталія Володимирівна 
Науковий керівник – народний артист України, професор 
А. Є. Коротков 

 
6. Вплив засобів музичної виразності на емоційне сприймання творів 

музичного мистецтва 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ковальчук Тетяна Віталіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. Ф. Черкасов 
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7. Формування професійних компетентностей студентів хореографічних 
відділень вищих педагогічних навчальних закладів 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Майборода Катерина Олегівна 
Науковий керівник – заслужений працівник культури України, 
доцент І. В. Спінул 

 
8. Формування вокальних навичок дітей молодшого шкільного віку 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Воєвода Олександр Олександрович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В. Ф. Черкасов 

 
9. Використання нетрадиційних і сучасних технологій для зміцнення 

професійної культури педагога-музиканта 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Понзель Євген Олександрович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Т. Б. Стратан-Артишкова 

 
10. Психолого-педагогічні основи формування сценічної культури майбутніх 

вчителів хореографії 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Маслюк Вероніка Віталіївна 
Науковий керівник – народний артист України, професор 
В. Ф. Похиленко 

 
11. Формування професійної компетентності засобами інструментально-

виконавської діяльності 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Понзель Олексій Олександрович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Т. Б. Стратан-Артишкова 
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО І 
ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ 

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

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кондратенко Юлія Олександрівна 

 
1. Історичні аспекти, проблеми та перспективи розвитку волейболу пляжного 

в Україні 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Сокуренко Дмитро Юрійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н.Г. Собко 
 

2. Роль фізкультурно-оздоровчих занять у розвитку дітей з розладами 
аутистичного спектру 

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

3. Особливості фізичного виховання дітей з аутизмом 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Паламарчук Олена Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Т.В. Маленюк 
 

4. Гнучкість жінок І зрілого віку 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Прокопчук Олександра Олегівна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н.Г. Собко 
 

5. Загальна і спеціальна витривалість футболіста (теоретичний аспект) 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Самаіл Костянтин Андрійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н.Г. Собко 
 

6. Спеціальна витривалість студентів-футболістів відділення футболу 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Самаіл Костянтин Андрійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н.Г. Собко 
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7. Гнучкість у процесі підготовки футболістів 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Сцепінський Владислав Сергійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н.Г. Собко 
 

8. Вплив стретчингу на показники гнучкості футболістів 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Сцепінський Владислав Сергійович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Н.Г. Собко 
 

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

10. Особливості розвитку швидкісно-силових здібностей юних легкоатлетів (на 
прикладі стрибунів у довжину) 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Констинтінова Дар’я Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент Т.В. Маленюк 

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 

Фесюк Вікторія Олегівна 
 
1. Розвиток пізнавальних здібностей молодших школярів засобами вправ з 

предметами 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Фесюк Вікторія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Шевченко 

 
2. Формування інтелектуального компонента у студентів вищих педагогічних 

закладів освіти 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Дорофтей Катерина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
А. Л. Турчак 
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3. Сенситивні періоди розвитку рухових якостей учнів молодших класів 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Васільєв Ярослав Костянтинович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Стасенко 

 
4. Урахування особливостей нервової системи в оптимізації тренувального 

процесу боксерів 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лодига Павло Павлович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. П. Черній 
 

5. Окремі напрямки оздоровчої роботи з ослабленими дітьми 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Зінов’єв Євген Вікторович 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання та 
спорту, доцент О. В. Нєворова 

 
6. Обґрунтування змісту програми «Абетка футболу» для учнів початкової 

школи 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кравченко Олексій Ігорович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Маркова  

 
7. Теоретичні аспекти фізичної культури особистості 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Волошина Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. О. Мельнік 

 
8. Волейбол як засіб покращення фізичної підготовки учнів середнього 

шкільного віку у позакласній діяльності 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Давиденко Анна Богданівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Я. О. Логвінова 

 
9. Особливості проведення уроків гімнастики з учнями середніх класів 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ляшенко Василь Васильович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Стасенко 
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10. Особливості використання фізкультурно-оздоровчих технологій в умовах 
закладу дошкільної освіти 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Хіврич Артур Валентинович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. П. Черній 

 
11. Особистісна фізична культура як категорія наукових досліджень 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Жовтенко Єлизавета Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька 

 
12. Особливості технічної підготовки боксерів 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лисенко Євгеній Григорович 
Науковий керівник – Заслужений тренер України Н. І. Щербатюк 

 
13. Психолого-педагогічні особливості впливу тренера на особистість 

спортсмена 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шумейко Катерина Павлівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук І. В. Сундукова 

 
14. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного 

виховання і спорту 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Скорохід Вячеслав Анатолійович 
Науковий керівник – Заслужений тренер України Н. І. Щербатюк 
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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 

Ковальчук Карина Романівна 
 
1. Інтертекстуальність в англомовному газетному дискурсі 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Бойко Єлізавета Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Т.В. Кібальнікова 

 
2. Мовні засоби реалізації концепту «СТРАХ» в англійській мові (на основі 

англомовних текстів) 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Бойко Катерина Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І.Є. Снісаренко 

 
3. Стилістичні та граматичні особливості англомовних текстів гумористичного 

жанру 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Васильченко Руслана Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І.Є. Снісаренко 

 
4. Структурно-семантичні особливості сленгу у романі Дж.Д. Селінджера «The 

Catcher in the Rye» 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Вовченко Наталя Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н.В. Іваненко 

 
5. Лексико-синтаксичні особливості мови персонажу як засіб його 

характеристики (на матеріалі художнього твору О.Уайльда «Портрет 
Доріана Грея») 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Гинькут Тетяна Сергіїна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач  
Н.М. Григоренко 
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6. Специфіка паремій з компонентом «кольорознавства» в сучасній англійській 
мові 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Забєділіна Олена Андріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Т.О. Дацька 

 
7. Особливості стратегії і тактики впливу в сучасній англійській політичній 

комунікації   
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Єфімова Ірина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
А.М. Ляшук 

 
8. Лексико-семантичні та прагматичні особливості англомовного дискурсу 

ток-шоу 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Іваніщева Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Г.П. Апалат 

 
9. Семантика та структура фразеологічних одиниць із зоохімічним 

компонентом 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Ковальчук Карина Романівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Т.О. Дацька 

 
10. Стилістичні та граматичні особливості англомовних текстів фентезі (на 

матеріалі циклу книг «Пісня льоду та полум’я» Джорджа Мартіна 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Козенець Дар’я Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І.Є. Снісаренко 

 
11. Структурно-семантичні особливості англійських неологізмів у сфері 

інтернет-комунікацій 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Коротка Діана Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач  
Т.С. Петрінська 
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12. Лінгвостилістичне вираження естетики жахливого в творчості Е.А.По 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Крячко Ірина Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
О.В. Долгушева 

 
13. Символіка кольороназв у ліриці Емілі Дікінсон 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Курносова Анна Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Т.В. Кібальнікова 

 
14. Комунікативні стратегії мовців в англомовному дискурсі ток-шоу 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Литвиненко Катерина Юріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Г.П. Апалат 

 
15. Образно-тропеїчні засоби жіночої англомовної літератури ХХ століття 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Мазур Алла Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
О.В. Долгушева 

 
16. Вербалізація стратегій і тактик ввічливості в англомовному дискурсі 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Міткевич Ірина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Г.П. Апалат 

 
17. Синтаксичні стилістичні особливості політичних промов Дональда Трампа 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Петренко Віктор Вікторович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Т.В. Кібальнікова 

 
18. Інфінітивні конструкції як замісники підрядних речень в англійській мові 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Радул Катерина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач  
Н.М. Григоренко 
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19. Гра слів як стилістичний засіб у сучасній англійській мові (на матеріалі 
англомовних ЗМІ) 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Стрючок Дарія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
Н.М. Григоренко 

 
20. Мультимодальність жанру сучасної подорожі: на прикладі travel-blogs   

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Цуман Юлія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Г.П. Апалат 

 
21. Антропонімічні фразеологізми в англійській мові 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Червоная Влада Андріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
О.В. Арделян 

 
22. Словотвірні та семантичні особистості англомовного сленгу в соціальних 

мережах 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Чередніченко Богдана Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
Т.С. Петрінська 

 
23. Лексичні засоби відтворення концепту NOBILITY як складової частини 

англомовної картини світу 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Черненко Олена Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н.В. Іваненко 

 
24. Концептуальна метафора в американській літературі першої половини ХХ ст. 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Черноіваненко Вікторія Валентинівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
Т.С. Петрінська 

 
25. Структура англомовного студентського та шкільного сленгу 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шевченко Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
Т.С. Петрінська 
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26. Роль графічних стилістичних засобів у казці Льюїса Керола «Alice in 
Wonderland» 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шелковенко Ірина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Т.В. Кібальнікова 

 
27. Поетика розмовної англійської мови письмових ресурсів Web 2.0 (чати та 

месенджери) 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Шпаченко Аліса Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Г.П. Апалат 

 
28. Етимологічні особливості топонімів штату Нью-Йорк 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Юрко Дар’я Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
О.В. Арделян 

 
29. Стилістичні особливості рекламних слоганів 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Ярченко Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Т.В. Кібальнікова 

 
30. Лексичні та стилістичні особливості зображення феномену людської 

особистості в прозових творах Сомерсета Моема 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Яценко Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н.В. Іваненко 

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 

Орлова Юлія Сергіївна 
1. Міфологічна картина світу давніх германців  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Бідна Карина Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Т.А. Хоменко 
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2. Синтаксичні функції Partizip I та Partizip II у сучасній німецькій мові 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Васинська Юлія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І.В. Пянковська 

 
3. Неологічна лексика в мові німецької реклами 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кизим Катерина Леонідівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
А.В. Степаненко 

 
4. Особливості гендерної диференціації у німецькій мові 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лизун Юлія Павлівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
А.В. Степаненко 

 
5. Скорочення як спосіб словотворення у сучасній німецькій мові (на матеріалі 

суспільно-публіцистичних текстів) 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лук'янова Валерія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач  
А.В. Степаненко 

 
6. Неологізми сучасної німецької мови: структура, семантика, сфера вживання 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Луніна Юлія Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Т.С. Токарєва 

 
7. Модальні частки в сучасній німецькій мові 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Міщенко Юлія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач  
Т.В. Тарануха 

 
8. Офіційний стиль та його особливості (на матеріалі сучасної німецької мови) 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Молоканова Наталія Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Т.С. Токарєва 
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9. Сленг у німецьких молодіжних виданнях 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Набок Наталія Павлівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач  
Т.В. Тарануха 

 
10. Засоби вираження ірреальності в сучасній німецькій мові 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Новікова Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І.В. Пянковська 
 

11. Морфологічно-лексичні характеристики антропонімів у німецькому 
героїчному епосі «Пісня про Нібелунгів»  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Орлова Юлія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Т.А. Хоменко 

 
12. Лексико-стилістичні засоби вираження категорії політкоректності (на 

матеріалі сучасної німецької преси)  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Савіцька Дарина Русланівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Т.А. Хоменко 

 
13. Текст як предмет вивчення стилістики  

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Скриль Катерина Романівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Т.С. Токарєва 

 
14. Особливості становлення графічної системи в німецькій мові  

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Хмарук Павло Миколайович 
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 
Гребенюк Яна Віталіївна 

1. Юридичні дефініції в нормативно-правових актах ЄС 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Беспала Тетяна Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
О.С. Олійник 

 

2. Особливості перекладу автоспортивних новин, а саме Формули 1 на 
матеріалі сайту Motorsport.com 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Братушко Юлія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О.С. Бондаренко 

 

3. Прецедентна та політкоректна лексика в політичних промовах  
Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Бут Дар’я Ігорівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
Чорна О.О. 

 

4. Переклад технічних текстів агрохімічної промисловості (на базі інструкцій 
до хімічних препаратів компанії Bayer) 

Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Васильченко Дмитро Романович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
Т.О. Лелека 

 

5. Екстралінгвістичні особливості створення та розвитку німецьких термінів 
екологічної тематики та їх український переклад 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Ващук Олена Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
О.М. Білоус 

 

6. Перекладацькі універсалії при відтворенні текстів нон-фікшну на матеріалі 
науково-популярного видання Марка Менсона "The Subtle Art of Not Giving 
a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good" 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Гребенюк Яна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Б.В. Стасюк 
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7. Особливості перекладу політичних промов з англійської мови на українську  
Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Джус Олена Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.А. Чернишенко  
 

8. Особливості перекладу назв технічних винаходів (на матеріалі мультфільму 
Фінеас і Ферб) 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Іванова Анастасія Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
М.М. Верезубенко 

 
9. Локалізація Інтернет-сайтів б‘юті індустрії (на матеріалі сайтів компаній 

L’ORÉAL Paris, Maybelline New York, Mary Kay) 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Іващенко Дар’я Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
М.М. Тарнавська 

 
10. Особливості прагматичної адаптації перекладу реклами для Німеччини і 

України 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Іщенко Марина Анатоліївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор  
О.М. Білоус 

 

11. Порівняльний аналіз термінів німецької та української конституції 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Кейстін Дмитро Олегович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладач 
М.М. Верезубенко 

 
12. Шифрування текстових даних афінним методом 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лемещук Катерина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Рєзіна 
 

13. Зображення воєнного конфлікту на Сході України в німецькій та 
українській пресі та особливості перекладу текстів публіцистичного стилю 
воєнної тематики 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Лимборська Юлія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
О.М. Білоус 
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14. Особливості перекладу наукових текстів з англійської мови на українську 
Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Лопушенко Яна Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.А. Чернишенко  

 
15. Лексичні особливості перекладу літератури в жанрі фентезі на основі 

розповідей Рея Дугласа Бредбері (збірка “From the Dust Returned”) 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Миколенко Дар’я Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.О. Ярова  

 
16. Особливості перекладу текстів банківської сфери з англійської мови на 

українську 
Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Нетьосова Юлія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.А. Чернишенко  

 
17. Особливості перекладу медичних текстів з англійської мови на українську 

Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Остапенко Анна Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.А. Чернишенко  
 

18. Особливості перекладу технічних текстів з англійської мови на українську 
Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Петрова Катерина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.А. Чернишенко  

 
19. Нова політична лексика як спосіб поповнення німецького словникового 

запасу 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Росовська Валерія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
О.М. Білоус 

 
20. Інтернет-мова, як так звана «фахова мова». Когнітивні аспекти перекладу 

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Семезенко Інеса В’ячеславівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор 
О.М. Білоус 
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21. Порівняльний аналіз англійської та української версії новин BBC 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Шаманська Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
К.Л. Бондаренко 

 
22. Особливості перекладу економічних текстів з англійської мови на 

українську 
Студентка IІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Щека Аліна Юріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.А. Чернишенко  
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