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Шановні студенти! 
 
 
Запрошуємо вас взяти участь у звітній 

конференції наукового студентського товариства 
Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка за 2020–
2021 навчальний рік. 

 
Конференція відбудеться 12 травня 2021 року о 1410  

у Google Meet. 
 

 
 
 

Ректорат 
Рада з НДРС 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
12 травня 2021 року  

 
 

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

 
2. Радіоеколого-геоінформаційний аналіз і оцінка радонового ризику території 

Кіровоградської області 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти природничо-географічного факультету 
Волощук Максим Вікторович 

 
3. Символічна реальність у творчості Федора Лагно – сучасного художника 

Кіровоградщини 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти мистецького факультету 
Ніконова Крістіна Олександрівна 

 
4. Соціально-психологічні детермінанти виникнення депресії у підлітковому 

віці 
Cтудентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету педагогіки та психології 
Жданова Ірина Ігорівна 

 
5. Лемки на Кіровоградщині: історико-етнологічний аналіз 

Cтудент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету історії та права 
Жабко Владислав Іванович 

 
6. Добір програм 3D-моделювання для проєктної діяльності на уроках 

технологій з 3D-друком 
Cтудент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти фізико-математичного факультету 
Мітяй Владислав В’ячеславович 

 
7. Підсумки науково-дослідної роботи студентів за 2020–2021 навчальний рік 

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

СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ  
Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор Радул В. В.  

1. Формування творчої самореалізації особистості в гуртковій роботі закладу 
позашкільної освіти 

Асефа Крістіна Вургесаївна. 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І.П. Краснощок  

 
2. Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії учнів закладів 

позашкільної освіти 
Хмельницька Ірина Василівна. 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І.П. Краснощок 

 
3. Формування соціальної компетентності вихованців закладів позашкільної 

освіти засобами проєктної діяльності 
Яценко Наталія Сергіївна. 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І.П. Краснощок 

 
4. Формування гуманістичних цінностей вихованців гуртків художньо-

естетичного напряму закладів позашкільної освіти   
Тодосьєва Юлія Олександрівна. 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т.О. Кравцова  

 
5. Розвиток критичного мислення вихованців засобами інтерактивного 

навчання 
Яловега Олександра Вадимівна. 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т.О. Кравцова  

 
6. Розвиток готовності  майбутніх викладачів до впровадження інноваційних 

педагогічних технологій 
Бойко Сергій Миколайович. 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т.О. Кравцова  
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СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІКИ ДОШКІЛЬНОЇ  
ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

(аудиторія № 45) 
Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор О. С. Радул 

Секретар – студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бузько Олена Сергіївна 

1. Сучасний педагогічний досвід формування здорового способу життя у 
дітей старшого дошкільного віку. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Вовк Наталія Володимирівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т.О. Прибора  

 
2. Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей 

похилого віку. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бурова Наталія Валеріївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т.О. Прибора 

 
3. Естетичне виховання творчої особистості учнів молодших класів. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шмарко Тетяна Володимирівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І.Г. Баранюк  

 
4. Використання усної народної творчості у роботі з дітьми молодшого 

шкільного віку. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Городецька Анна Сергіївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І.Г. Баранюк 

 
5. Роль театральної діяльності у формуванні softskills першокласників. 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кириленко Альона Олександрівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Т.О. Прибора  

 
6. Ідеї вальдорфської педагогіки та їх використання в сучасній теорії та 

практиці. 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бузько Олена Сергіївна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, доцент І.Г. Баранюк  

 
7. Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у 

школі. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Приходько Тетяна Володимирівна 
Науковий керівник – докт.пед.наук., професор О.С. Радул  
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8. Педагогічні умови виховання толерантності в освітньому процесі 
початкової школи. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дромашко Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, професор Т.Я. Довга  

 
9. Специфіка роботи вчителя початкової школи в умовах інклюзивного 

навчання. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Фундова Ірина Володимирівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, професор Т.Я .Довга  

 

10. Василь Олександрович Сухомлинський про навчання й виховання учнів 
початкової школи. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Селявіна Олена Олегівна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О.С. Радул  

 
11. Василь Олександрович Сухомлинський про розумове виховання учнів 

початкової школи. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Околович Ольга Віталіївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О.С. Радул  

 
12. Формування елементів розумової культури у дітей старшого дошкільного 

віку засобами гри. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кравченко Валерія Володимирівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
13. Формування елементів естетичної культури дитини в умовах закладу 

дошкільної освіти. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Панкул Вікторія Володимирівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
14. Врахування індивідуальних особливостей молодших школярів у процесі 

навчання. 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Єльнік Олена Сергіївна 
Науковий керівник – докт.пед.наук, професор О.С. Радул  
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15. Формування творчої особистості молодшого школяра. 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горбунова Анна Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
16. Формування творчого мислення молодшого школяра засобами мистецтва. 

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

 
17. Створення ситуації успіху в учінні молодших школярів. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Дядечко Оксана Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
18. Особливості організації естетичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобами мистецтва. 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Чабан Юлія Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
О. М. Ткаченко 

 
19. Формування навичок активного слухання у здобувачів початкової освіти. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гриценко Катерина Андріївна 
Науковий керівник – викладач Н.М. Андросова  

 
20. Волонтерська діяльність як засіб формування soft skills майбутніх 

педагогів. 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Лихач Христина Василівна 
Науковий керівник – викладач Н.М. Андросова  

 
21. Розумове виховання дітей дошкільного віку засобами дидактичної гри. 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Османова Дарія Михайлівна 
Науковий керівник – канд.пед.наук, ст.викладач 
Н.М. Цуканова  
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СЕКЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
(аудиторія № 52) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, професор С. В. Омельяненко 
Секретар – студентка ІІ-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
факультету педагогіки та психології Криворотько-Тайфур Каміллія Сергіївна 

1. Соціально-педагогічна робота з формування у підлітків мотивації до 
здорового способу життя. 

Студентка ІІ-го курсу другого (магістерського) рівня 
вищої освіти факультету педагогіки та психології 
Криворотько-Тайфур Каміллія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С. В. Омельяненко 

 
2. Формування комунікативних умінь у дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивно-ресурсному центрі. 
Студентка І-го курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти факультету педагогіки та психології  
Лозова Марина Олегівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С. В. Омельяненко 

 
3. Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед підлітків. 

Студентка ІІІ-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету педагогіки та психології 
Шахназарова Ольга Закірівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С. В. Омельяненко. 

 
4. Специфічні принципи корекційно-педагогічної діяльності соціального 

педагога. 
Студентка ІІІ-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету педагогіки та психології 
Чернишин Юлія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
С. В. Омельяненко. 

 
5. Технології роботи соціального педагога з дітьми, які зазнали сімейного 

насилля. 
Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету педагогіки та психології 
Димитрович Аліна Русланівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент А.А. Семез. 
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6. Технології профілактики девіантної поведінки підлітків. 
Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету педагогіки та психології  
Кожевнік Каріна Русланівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент А.А. Семез. 

 

7. Теоретичні засади роботи соціального працівника з клієнтами соціально-
реабілітаційного центру. 

Студентка І-го курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти факультету педагогіки та психології  
Романовська Вікторія Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук,  
доцент В.О. Кравцов 

СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ 
(аудиторія № 45) 

Керівник секції – доктор психологічних наук, доцент Л.В. Клочек 
Секретар – студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти факультету історії та права Згама Марина Володимирівна 
1. Психосексуальний  розвиток особистості підліткового віку. 

Студентка IV-го  курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету історії та права Згама Марина 
Володимирівна 
Науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент 
Л.В. Клочек. 

 

2. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери підлітків. 
Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету історії та права Лучиновська 
Аліна Олегівна 
Науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент 
Л.В. Клочек. 

 

3. Психологiчна реабiлiтацiя жiнок пiсля розлучення. 
Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти мистецького факультету Локарева Инесса 
Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
С.К. Мельничук. 

 

4. Формування педагогічної майстерності вчителів фізичного виховання в 
процесі професійної підготовки. 

Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету фізичного виховання Лещенко 
Дарія Олександрівна Науковий керівник – кандидат 
психологічних наук, доцент С.К. Мельничук. 
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5. Самооцінка та рівень тривожності в підлітковому віці. 
Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету іноземних мов Попова Вікторія 
Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
З.О. Ржевська-Штефан. 
 

6. Лихослів’я як різновид вербального булінгу серед старшокласників. 
Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету іноземних мов Тикул Тетяна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
З.О. Ржевська-Штефан.  

 
7. Вплив соціальних мереж на формування особистості підлітка. 

Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету іноземних мов Яцина Вероніка 
Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
З.О. Ржевська-Штефан.  

 
8. Булінг в шкільному колективі як психо-соціальна проблема. 

Студентка IV-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти мистецького факультету Логвиненко Ольга 
Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
З.О. Ржевська-Штефан.  

 
9. Професійне самовизначення школярів в умовах розвитку інформаційно-

мережевої економіки: психологічні аспекти. 
Студентка І-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету педагогіки та психології 
Донцова Дар’я Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І.Л. Уличний 

 
10. Розвиток міжособистісних комунікацій в умовах карантинних обмежень. 

Студентка І-го курсу першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти факультету педагогіки та психології 
Денькович Андріана Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І.Л. Уличний 
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СЕКЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
(Аудиторія № 52) 

Керівник секції – доктор психологічних наук, доцент Є.В.Гейко  
Секретар – студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Жданова Ірина Ігорівна 
1. Акцентуації характеру, їх прояви та психокорекція в підлітковому віці 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Воронкевич Аліна Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Т.М.Васецька  

 
2. Гемблінгова залежність підлітків 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Богач Наталія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Т.М.Васецька  

 
3. Умови збереження емоційних відносин у сім’ї 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Москаленко Яна Ярославівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І.Г.Радул  

 
4. Психологічні чинники депресивних станів в підлітковому віці 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Дацька Аліна Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І.Г.Радул  

 
5. Розвиток творчої діяльності на прикладі комп’ютерних ігор  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Вернега Ілона Олегівна 
Науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент 
Є.В.Гейко  

 
6. Вплив арт-терапії на емоційну сферу особистості 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Денека Анна Олегівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І.Г.Радул  

 
7. Вплив стилю батьківських відносин на самооцінку підлітків  

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горошко Наталія Валеріївна 
Науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент 
Є.В.Гейко  
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8. Специфіка внутрішньо особистісного конфлікту в юнацькому віці 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бобейко Мирослава Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Л.Я.Галушко  
 

9. Дослідження особливостей страхів у дітей молодшого шкільного віку 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Канчук Інна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, 
старший викладач О.М.Близнюкова  

 
10. Відмінності суїцидальної поведінки та селфхарму в підлітковому віці 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти П’ятник Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Л.Я.Галушко  

 
11. Особливості психологічної корекції високого рівня тривожності у 

юнацькому віці 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Петренко Катерина Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І.Я.Мельничук  

 
12. Специфіка цілеутворення при стресових ситуаціях у ранньому юнацькому 

віці  
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Щербак Оксана Григорівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І.Я.Мельничук  

 
13. Вплив соціальних мереж на формування особистості підлітка 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Самолюк Едуарда Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Л.Я.Галушко  

 
14. Психологічні чинники вибору професії старшокласниками  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Токаренко Надія Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І.Я.Мельничук  
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15. Вплив рухової активності на психоемоційний стан особистості  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дорошевська Тетяна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І.Я.Мельничук  

 
16. Психологічні особливості ревнощів у партнерських стосунках 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Жданова Ірина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
Л.Я.Галушко  

 
17. Розвиток уяви в молодшому шкільному віці 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Хлипняч Дарія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, 
старший викладач О.М.Близнюкова  

СЕКЦІЯ МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
(ФІЛОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН) 

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

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Лукіна Анастасія Русланівна 

1. Особливості формування зв’язного мовлення у молодших школярів 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Руденко Оксана Петрівна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент 
О.І. Іліаді  
 

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

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бакун Тетяна Олександрівна 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент  
О.І. Іліаді  
 

3. Особливості розвитку мовленнєвих навичок старших дошкільників в 
ігровій формі 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Остапенко Світлана Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С.М. Єлдінова  
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4. Проблеми формування орфографічної грамотності в учнів початкової 
школи 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Брайченко Анастасія Іванівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.В. Жигора  
 

5. Сучасні підходи до формування діалогічного та монологічного мовлення 
молодших школярів 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Альошіна Надія Павлівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.В. Жигора  
 

6. Інноваційні прийоми опрацювання віршів Дмитра Павличка в сучасній 
початковій школі 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Тарасенко Світлана Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С.О. Федотова  
 

7. Художні твори В. Сухомлинського як джерело розвитку зв’язного мовлення 
дошкільників 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Селіхова Юлія Василівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С.М. Єлдінова  
 

8. Завдання змістової лінії «театралізуємо» під час опрацювання казки у 
дошкільному заклад  

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Лукіна Анастасія Русланівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С.О. Федотова  
 

9. Особливості стратегії вдумливого читання у процесі опрацювання творів 
Ліни Костенко 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Колтунова Надія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С.О. Федотова  
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10. Вплив творів Дмитра Білоуса на емоційну сферу молодшого школяра 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Мінакова Альона Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
С.О. Федотова  
 

11. Формування читацьких умінь і навичок учнів початкової  школи 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Дрючкова Марина 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л.Г. Кіндей  
 

12. Сучасні прийоми навчання грамоти в буквений період за вимогами НУШ 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Білугіна Алла Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л.Г. Кіндей  
 

13. Специфіка використання словниково-логічних вправ дляз багачення 
словника учнів першого класу 

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

14. Особливості впровадження творчих вправ під час вивчення поетичних 
творів на уроках літературного читання в другому класі 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дзвоник Тетяна Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л.Г. Кіндей  
 

15. Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках 
літературного читання 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Терещенко Оксана Андріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л.Г. Кіндей  
 

16. Дидактичні ігри сенсорного спрямування як засіб словникового розвитку 
дітей раннього віку 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Саленко Юлія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.О. Горська  
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17. Аналіз українознавчого матеріалу змісту підручників з української мови в 
початковій школі. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Андреєва Юлія Станіславівна 
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, доцент Нікітіна О. О. 

Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Байбароша Марина Олександрівна 

1. Особливості організації навчально-дослідницької діяльності дітей 
дошкільного віку 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ковальська Юлія Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. В.Котелянець  
 

2. Особливості використання лепбуку в організації навчальної діяльності. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Липченко Діана Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. В.Котелянець  
 

3. Особливості проведення проєктної діяльності у пізнавальному розвитку 
дітей дошкільного віку 

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

4. Методика формування природознавчої компетентності 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Сільченко Ірина Федорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. В.Котелянець  
 

5. Інтегроване навчання як засіб підвищення ефективності сучасного уроку 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Данилко Ірина Юріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. В.Котелянець  
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6. Особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках 
технології 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гурина Валерія Юріївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Н. В.Котелянець  
 

7. Формування математичної компетентності у дітей старшого дошкільного 
віку. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Байбароша Марина Олександрівна. 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О.Нікітіна  

 
8. Формування лічильної діяльності у дітей старшого дошкільного віку. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Слободніченко Анастасія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О.Нікітіна  
 

9. Формування уявлення про форму у дітей старшого дошкільного віку. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Волощенко Вікторія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. О.Нікітіна  
 

10. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з геометричними 
фігурами  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ніколенко Наталія Анатоліївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. М.Демченко  
 

11. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Смичок Юлія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. М.Демченко  
 

12. Формування розумових здібностей дошкільників засобами дидактичної гри 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Негода Олена Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. М.Демченко  
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13. Особливості наступності при вивчені математики у початковій школі 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Рубан Катерина Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В.Вдовенко  
 

14. Основні напрями розвитку критичного мислення на заняттях з формування 
елементарних математичних уявлень у закладах дошкільної освіти 

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

 
15. Особливості формування математичної компетентності молодших 

школярів в умовах НУШ 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гоплигіна Єлизавета Дмитрівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В.Вдовенко  
 

16. Актуалізація життєвого досвіду дитини – основа технології вітагенного 
навчання при вивченні математики в умовах НУШ  

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

17. Основні шляхи розвитку словникового запасу дошкільників у процесі 
образотворчої діяльності 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Рябченко Наталія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. С.Котелянець  
 

18. Режисерська гра як засіб розвитку діалогічного мовлення дітей 
дошкільного віку  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Преор Інна Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Ю. С.Котелянець  
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19. Казка про тварин як основний засіб розвитку мовлення дітей дошкільного 
віку 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої 
освіти Загороднюк Юлія Іванівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Котелянець Ю. С. 
 

20. Застосування методу проєктів для формування знань дітей дошкільного 
віку 

Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої 
освіти Поліщук Олександра Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Котелянець Ю. С. 
 

21. Використання здоров’язберігаючих технологій у закладі дошкільної освіти 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої 
освіти Кулик Людмила Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Мартін А. М. 
 

22. Екскурсія як засіб виховання любові до природи дітей дошкільного віку 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої 
освіти Баранюк Катерина Іванівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М.Мартін  
 

23. Пошуково-дослідницька діяльністьі з дітьми дошкільного віку 
Студентка І курсу другого магістерського рівня вищої 
освіти Ніплюхіна Олена Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. М.Мартін  
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
(Zoom) 

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

1. Лексико-сематичні групи іменників – назв осіб – у «Словнику української 
мови» П. П. Білецького-Носенка 

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

 
2. Характеристика відмінкових парадигм множинних іменників на -и 

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

 
3. Апелятивація як різновид лексико-семантичного способу творення слів 

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

 
4. Лексико-семантична характеристика антропонімів села Андріївки Білгород-

Дністровського району Одеської області 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Коломієць Тетяна Русланівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Г. В. Волчанська  

 
5. Морфологічні особливості говірки смт. Нова Прага Олександрійського 

району Кіровоградської області. 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гейко Дар’я Євгеніївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Г. В. Волчанська  

 
6. Діалектизми у творчості сучасних письменників 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ліпленко Анна Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. І. Гуцул 
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7. Специфіка використання неологізмів у пресі м. Кропивницького  
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Найденко Валерія Вячеславівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. І. Гуцул 

 
8. Термінологія мікробіології: еволюція понять, походження, функціонування 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Тєльна Аліна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. І. Гуцул 

 
9. Використання біологічних термінів і понять у майбутній педагогічній 

діяльності вчителя біології 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Безсмертна Дарина Миколаївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Л. І. Гуцул 

 
10. Лексико-семантичні особливості іншомовної лексики в збірці С. Жадана 

«Біґ Мак. Перезавантаження» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кривець Катерина Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко  

 
11. Типологія підметів у творах М. Матіос  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шпук Ірина Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І. М. Демешко  

 
12. Лексичні засоби поетичної мови Надії Гармазій  

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Заболотня Анна Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. В. Ліштаба  

 
13. Порівняння в романі Люко Дашвар «Молоко з кров’ю» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кривонос Юлія Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. В. Ліштаба  
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14. Граматична репрезентація бажальної модальності в українській мові  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кус Ольга Іванівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Нестеренко 

 
15. Вставні одиниці у творах Лесі Українки 

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

 
16. Лексикостилістичні особливості поезій С. Жадана  

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сай Марина Вікторівна  
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т. А. Огарєнко 
 

СЕКЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

(аудиторія № 410) 
Керівник секції – доктор філологічних наук, професор Г. Д. Клочек 

Секретар – студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Бричка Максим Ігоревич 

1. Головні художні смисли драматичної поеми Лесі Українки «Оргія» 
Студент  ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету філології та журналістики 
Бричка Максим Ігоревич 
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 
Г. Д. Клочек 

 

2. Специфіка вивчення творчості Василя Стуса у школі 
 Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти факультету філології та журналістики Черненко  
Богдана Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. Ф. Буряк 

 
3. Художнє осягнення психології жінки в повісті  Марії  Матіос  «Мама 

Маріца – дружина Христофора Колумба» 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти факультету філології та журналістики 
Івашина Оксана Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. Ф. Буряк 
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4. Художнє осмислення загальнолюдських проблем у збірці Івана Франка 
«Мій Ізмарагд» 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету філології та журналістики 
Найденко Валерія Вячеславівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М. І. Лаврусенко 

 
5. Прояви інтелектуалізму у збірці Василя Стуса «Палімпсести» 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти факультету філології та журналістики 
Козирєва Марина Костянтинівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. О. Гольник 

 
6. Інтерактивне  навчання на уроках української літератури  

Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти факультету філології та журналістики Коломієць 
Тетяна Русланівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. В. Цепа 

 
7. Метод проблемного навчання під час вивчення української літератури (на 

прикладі творчості Ліни Костенко у старших класах) 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету філології та журналістики Кібіцова 
Дар’я Віталіївна 
Нуковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О. М. Ратушняк  

 
8.  Специфіка жанру белетризованоі біографії у творчості А. Моруа 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету іноземних мов Кравцова Ірина 
Андріївна 
Нуковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
В. К. Рибальченко 
 

9. Психологія характеру у поемі  М. В. Гоголя «Мертві душі» 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти факультету іноземних мов 
Булаєнко Ольга Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О. Л. Вечірко 
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СЕКЦІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ 
(аудиторія № 412) 

Керівник секції  –  кандидат філологічних наук, доцент Н.М. Фенько  
Секретар – студентка ІІІ курсу  Черепова Наталія В’ячеславівна 

1. Нові медіа й поступ української гонзо-журналістики у клауд-месенджері 
Telegram. 

Студент IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Шендеровський Нікіта Романович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н.М. Фенько  

 
2. Подкастинг як сучасна інформаційна технологія. 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти   Ковальова Анастасія Андріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Н.М. Фенько 

 
3. Фахові журнали, орієнтовані на молодь: тенденції, позитивні практики. 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Мельник Вікторія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.А.Ткаченко  

 
4. Локальний вимір журналістики рішень та впливу. 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Маслюкова Ірина Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
І.А.Ткаченко 

 
5. Класифікація фейкових повідомлень в онлайн-ЗМІ. 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Рожанчук Ілона Юріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач – Р.В.Пикалюк 

 
6 . Fashion-журналістика в Україні: стан і перспективи. 

Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Зотова Анастасія Михайлівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач – Р.В.Пикалюк 
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7. Блог як жанр новітніх медіа. 
Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мучлер Валерія Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О.О.Шульга   
 

8. Веб 2.0 і журналістика.  
Студентка IV курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Грім Поліна Андріївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О.О.Шульга 
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ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА 

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 
Аудиторія № 27 

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

1. Лемки на Кіровоградщині: історико-етнологічний аналіз. 
Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Жабко Владислав  
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент С. В.Проскурова  
 

2. Проблеми модернізації шкільної історичної освіти в умовах реформування 
української школи: зміст, технології, форми і методи. 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мазуренко Сергій 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент І. А.Вівсяна  
 

3. Українсько-турецькі відносини за часів правління Богдана Хмельницького. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Штефанець Микола 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент К. С.Мельничук  
 

4. Канізьке повстання: джерельна база 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Осіпова Марія 
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент К. С.Мельничук  
 

5. Палеоліт на території Кіровоградщини. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шарій Ілля  
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент І. А.Козир  
 

6. Громадсько-політична діяльність Володимира Панченка. 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Стойкова Тетяна  
Науковий керівник – кандидат історичних наук,  
доцент В. Г.Грінченко  
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СЕКЦІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ 
(Аудиторія № 30) 

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

Секретар – студент ІІІ курсу  першого (бакалврського) рівня вищої освіти  
Пахолівецький В. 

1. Особа Шарль Моріса де Талейрана у науковій, історичній літературі та 
кінематографі. 

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

 
2. Діяльність українського жіноцтва в еміграції у Чехословаччині (1920 – 

1930-ті роки ХХ століття) – Шаповалова А. 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Шаповалова А. 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О.І.Бабак  

 
3. Історія розвитку музичної культури XVI століття у Західній Європі. 

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

 
4. Стиль одягу Вікторіанської епохи: основні тенденції. 

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

 
5. Консерватизм і свобода. Розвиток ідеологічної думки в ході історії. 

Студент І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Матійко П. 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О.М. Марченко  

 
6. Сімейні обряди та родинні звичаї в Османській імперії в ХІІІ–XVI ст. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Шаповалова К. 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О.М. Марченко  
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7. Сенатський та коміціальний «суверенітет» і його відображення в 
історіографії. 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Білоруський Р. 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О.М.Марченко  

 
8. Розвиток поштової справи на теренах Московської держави в XIV–XVII ст. 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Жабко В. 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
О.М.Марченко  
 

9.  Політична діяльність Вінстона Черчилля 1945-1965 рр. 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сабадаш М. 
Науковий керівник – кандидат історичних наук, старший 
викладач  В.М.Безверха  

 
10. Абат Сюжер – видатний політичний і громадський діяч Франції. 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Підлипна Б. 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
С.С. Парсамов  

СЕКЦІЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
 НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  

(Аудиторія № 22в) 
Керівник секції – зав. кафедри державно-правових дисциплін та 

адміністративного права, доктор юридичних наук, професор Є.Ю. Соболь 
Секретар – студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Колісніченко Владислав Андрійович 
1. Правова система: поняття, ознаки, структура  

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Колісніченко Владислав  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
Л.Т. Рябовол 

 
2. Праворозуміння: деякі наукові підходи до визначення поняття й сутності 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шарпарь Юлія 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
Л.Т. Рябовол 
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3. Характеристика норм податкового зобов’язання  
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гладка Дар’я  
Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент 
В. М. Юрах  
 

4. Підходи до поняття «тлумачення норм права»  
Студент ІV курсу першого (бакалаврського)рівня вищої 
освіти Вернидуб Сергій  
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент  
І. П. Зеленко  

 
5. Поняття та основні моделі інституту омбудсмана: вітчизняний та 

зарубіжний досвід 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кінша Михайло  
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
Т.М. Мілова 

 
6. Причини порушення екологічних норм: наслідки та шляхи вирішення 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського)рівня вищої 
освіти Андросович Наталія  
Науковий керівник – асистент А.О. Корнійченко 

 
7. Право дитини на ім’я  

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського)рівня вищої 
освіти Кісенко Олексій  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С.Д. Чернік 

 
8. Інформаційні права і свободи людини і громадянина     

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського)рівня вищої 
освіти Гречка Наталія  
Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент 
С. І. Поляруш 

 
9. Правове регулювання ядерної та радіаційної безпеки  

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського)рівня вищої 
освіти Завалій Євгенія  
Науковий керівник – ассистент А.О. Корнійченко  

 
10. Четверте покоління прав людини: соматичні права  

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського)рівня вищої 
освіти Миценко Єлизавета  
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, старший 
викладач К.Є. Трошкіна 
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СЕКЦІЯ ГАЛУЗЕВОГО ПРАВА  
ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

(Аудиторія № 28) 
Керівник секції – зав. кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності, 

доктор юридичних наук, професор В.М. Кондратенко 
Секретар – студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

М. І. Спінул 
1. Деякі аспекти боротьби з інтервенцією в Україні з урахуванням 

міжнародного досвіду 
Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бєлов Дмитро  
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
О.М. Окопник  

 
2. Організаційно-правові форми діяльності поліції у зарубіжних країнах 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Рябошапко Олександр  
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор            
А.А. Манжула  

 
3. Щодо структури юридичного складу адміністративних правопорушень 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кагляк Віктор  
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор            
В.М. Кондратенко  

 
4. Скріншот як джерело доказу у кримінальному провадженні України та 

країн Європи  
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Смірнов Андрій  
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
А.О. Драгоненко  

 
5. Злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності особи    

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Добролєжа Марія 
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент 
А.О. Драгоненко  

 
6. Нормативно-правове регулювання державної служби в Україні  

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Петренчук Крістіна  
Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор 
А.А. Манжула 
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СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, СУСПІЛЬНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ 

(Аудиторія № 23) 
Керівник секції – завідувач кафедри філософії, політології та міжнародних 

відносин, доктор філософських наук, доцент Ю. В. Харченко. 
Секретар – студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня Крейтор 

Вікторія Володимирівна. 
1. Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня 
Добролежа Марія Аркадіївна 
Науковий керівник - доктор політичних наук, доцент 
О.В.Коломієць  

 
2. Міжнародна політика Європейського Союзу в розрізі історії. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня Доля 
Ярослав Владиславович 
Науковий керівник - доктор політичних наук, доцент 
О.В.Коломієць  

 
3. Системи міжнародних відносин (1648-2019 рр.). 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня 
Крейтор Вікторія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент  
Р.В.Стадніченко  

 
4. Аналіз та проблемні питання місцевого самоврядування в Польщі. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня Крюк 
Станіслав Олександрович 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент  
Р.В.Стадніченко  

 
5. Еволюція концепцій інформаційного суспільства: історико-теоретичний 

контекст. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня 
Мусатенко Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент  
Р.В.Стадніченко  

 
6. Роль і місце злочинних синдикатів у становленні та розвитку 

транснаціональних корпорацій у глобальному світі. 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня Ткач 
Юрій В’ячеславович 
Науковий керівник – кандидат політичних наук, доцент  
Р.В.Стадніченко  
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СЕКЦІЯ АТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  
ТА ТЕХНОЛОГІЙ  

(аудиторія № 308) 
Керівник секції – кандидат педагогічних наук,  

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

1. Професійне використання CMS для створення якісного Web-контенту 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Апанасєвич Богдан Віталійович  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М.І. Садовий 

 
2. Інженерний аналіз та підготовка 3D моделей до прототипування 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Галь Олександр Валерійович  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М.І. Садовий 

 
3. Розробка алгоритму та створення програмного забезпечення «Алкотестер» 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Абрамова Лілія Андріївна   
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М.І. Садовий 
 

4. Створення мультимедійного аудіо-продукту засобами спеціалізованого 
програмного забезпечення 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гладіголова Віталій Ігорович  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О.М.Трифонова  

 
5. Створення колісної робо-платформи з дистанційним керуванням 

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

 
6. Розробка SMM стратегії. Маркетинг у соціальних мережах. 

Студентк ІІІ курсу першого (бакалаверського) рівня вищої 
освіти Таранюк Єгор Олександрович  
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
О.М.Трифонова 
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7. Розробка квест-гри засобами платформи для Unity 
Студент II курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Головченко Вікторія Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Д.В. Соменко 
 

8. Реверс-інжиніринг у моделюванні та виробництві запчастин 
сільськогосподарської техніки 

Студентка IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кас’янова Юлія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач Д.В. Соменко 

 
9. Автоматизація контролю навчальних досягнень учнів профільної школи 

засобами інформаційних технологій 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Костенко Володимир Іванович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Царенко 

 
10. Особливості підключення бібліотеки jQuery 

Студент ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Погребецький Олександр Володимирович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, 
викладач С.О. Шлянчак 

СЕКЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  
У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ 

(аудиторія № 411) 
Керівник секції – кандидат технічних наук, доцент Рябець С.І.  

Секретар – кандидат педагогічних наук, старший викладач Мироненко Н.В. 
1. Формування дослідницької компетентності старшокласників у процесі 

профільного навчання спеціалізації «Українська народна вишивка» 
Студентка IІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гацелюк Валентина Василівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Л.О. Чистякова  

 
2. Методика формування проектно-технологічної компетентності учнів 

старших класів у процесі профільного навчання технологій  
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Клівняк Андрій Ігорович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В. Чубар  
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3. Реалізація компетентнісного підходу під час вивчення технології 
виготовлення ляльки-мотанки на уроках трудового навчання у ЗЗСО 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Дубровіна Анастасія Михайлівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший викладач Н.В. Манойленко 
 

4. Формування проектно-технологічної компетентності учнів на уроках 
трудового навчання під час вивчення технології приготування їжі у 8 класі 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Власова Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший викладач Н.В. Манойленко 

 
5. Елементи доповненої реальності як ефективний засіб формування 

предметних компетентностей учнів профільної школи 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Логінов Артем Васильович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Царенко 

 
6. Активізація самостійної роботи старшокласників за допомогою засобів 

навчання нового покоління 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Мішин Сергій Миколайович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Царенко 

 
7. Формування предметних компетентностей учнів при вивченні розділу 

«Фізіологія харчування» 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бурлака Анастасія Іванівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач І.Л. Царенко 

 
8. Історичний аспект виникнення мистецтва обробки деревини різанням 

Студентка IІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Зачепа Олександр Миколайович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач І.Л Царенко 
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СЕКЦІЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО 
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 

(аудиторія № 300) 
Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент Манойленко Н.В.  

Секретар – кандидат педагогічних наук, доцент Чубар В.В. 
1. Методика активізації пізнавальної діяльності учнів старших класів у 

процесі профільного навчання технологій 
Студент I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Тітенко Ірина Русланівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В. Чубар 

 
2. Методика формування творчих здібностей учнів основної школи у процесі 

трудового навчання 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Брезгіна Вікторія Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В. Чубар 

 
3. Методичні особливості використання технології обробки фанери при 

виготовленні виробів у 5-6 класі основної школи 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мельник Олександр Олександрович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О.М. Щирбул 

 
4. Розвиток творчих здібностей учнів основної школи при засвоєнні технології 

пірографії 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Нікітіна Анна Григорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач О.М. Щирбул 

 
5. Проєктування навчальної діяльності старшокласників на уроках технологій 

в умовах особистісно-орієнтованого навчання 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дорошенко Наталія Сергіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Абрамова  

 
6. Методика застосування нестандартних уроків технологій у старшій школі 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Горбань Анна Юріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Абрамова  
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7.  Методика проведення уроків виробничого навчання за розділом 
«Проєктування сукні жіночої» в закладах професійної освіти 

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

8.  Методика проведення уроків практичного навчання за розділом 
«Проєктування жакету жіночого» в закладах професійної освіти 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Скляренко Надія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Абрамова 

  
9.  Застосування методів активізації творчого мислення студентів на уроках 

технологій 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Петров Костянтин Юрійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Абрамова 
  

10. Інтерактивне навчання як сучасне направлення активізації пізнавальної 
діяльності на уроках технологій 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Подоліч Анатолій Іванович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Абрамова 

 
11. Технологічна підготовка учнів старшої школи в умовах профільного 

навчання 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Логінов Артем Васильович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Абрамова 

 
12. Методичні особливості застосування хмарних сервісів на уроках 

технологій 
Студентка І курсу першого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гаркавенко Катерина Валеріївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М.Царенко 
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13. Ефективне використання інтелект-карт на уроках технологій у профільній 
школі 

Студентка І курсу першого (магістерського) рівня вищої 
освіти Янчук Олена Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М.Царенко 

 
14. Дидактичні можливості освітніх платформ з безкоштовними онлайн 

курсами для технологічної освіти у 10-11 класах 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Дзиговський Артем Юрійович  
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С.І. Рябець 

 
15. Методика навчання технологій дизайну предметів інтер’єру в 10-11 класах 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Хіжняк Альона Андріївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С.І. Рябець 

 
16. Методика навчання технологій інкрустації виробів з деревини в 10-11 

класах 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Мітяй Владислав В’ячеславович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С.І. Рябець 

 
17. Методика навчання технології розпису на склі в 10-11 класах 

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

 
18. Методика реалізації САПР в технології виробництва шкільних меблів (10-

11 кл.) 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Чугунова Аліна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
С.І. Рябець 
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СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ, МЕТОДУ ПРОЄКТІВ 
(аудиторія № 313) 

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

старший викладач Богомаз-Назарова С.М. 
1. Розвиток soft skills студентів у процесі вивчення дисципліни «Управління 

персоналом» 
Студентка III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Абрамова Лілія Андріївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Пуляк 

 
2. Формування естетичного смаку учнів на уроках трудового навчання під час 

вивчення технології виготовлення штучних квітів 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Старостенко КрістінаСергіївна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший викладач Н.В. Манойленко 

 
3. Дидактичні умови вивчення методів проєктування на уроках технологій  

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Лисий Олексій Васильович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Абрамова 

 
4. Засоби мультимедіа у профорієнтаційній роботі з учнями старшої школи 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Алєксєєв Віталій Георгієвич 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М. Царенко 

 
5. Ефективне використання засобів інформаційних комунікацій у 

профорієнтаційній роботі з учнями 10-11 класів  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гетьман Анатолій Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М.Царенко 

 
6. Використання ігрових технологій на уроках кулінарії 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Біла Катерина Русланівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач І.Л.Царенко 
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7. Екологічне виховання учнів на уроках кулінарії 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Тітенко Ірина Ростиславівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач І.Л. Царенко 

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

(аудиторія 302) 
Керівник секції – кандидат технічних наук, доцент Ткачук А.І.  

Секретар – кандидат педагогічних наук доцент Пуляк О.В. 
1. Впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій на уроках 

трудового навчання під час дистанційного навчання 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Шевченко Тетяна Олександрівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Пуляк 

 
2. Особливості навчання учнів електробезпеці підчас роботи з інформаційно-

технічними пристроями 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Погрібна Анжеліка Ігорівна 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.В. Пуляк 

СЕКЦІЯ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 
(аудиторія № 503) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент Е.П. Сірик 
Секретар – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Потьомкіна Анастасія Віталіївна 
1. Технології формування навичок самоосвітньої діяльності у процесі 

навчання фізики 
Студентка  ІІ  курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Жабіцька Інна Ігорівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
І.В. Сальник  
 

2. Особливості організації фізичного експерименту з квантової оптики в 
старшій школі 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Білей Аліна Олександрівна 
Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент 
Е.П. Сірик 
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3. Удосконалення викладання теми "Фізика сонячної системи” шкільного 
курсу фізики і астрономії засобами ІКТ 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Куцюрюба Вікторія Андріївна 
Науковий керівник - кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.В. Волчанський 

 
4. Особливості організації і проведення фізичного практикуму в старших 

класах ЗЗСО  
Студентка  ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Мурашко Наталія Володимирівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
С.П. Величко   
 

5. Вивчення звукових хвиль в курсі фізики загальноосвітньої школи  
Студентка  ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Потьомкіна Анастасія Віталіївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В.П. Вовкотруб   

 
6. Проєктна діяльність на уроках фізики із  використанням  підходу  STEM 

Студентка  І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Данілова Любов Михайлівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
І.В. Сальник 

 
7. Використання CLIL технологій в процесі навчання фізики 

Студентка  І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кононенко Наталія Олександрівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
І.В. Сальник 

 
8. Планування змісту завдань з фізики в школі за дистанційного навчання  

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

  
9. Формування діяльнісного компонента предметної компетентності учнів в 

процесі вивчення закону збереження і перетворення енергії 
Студентка  ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Ліфер Анна Костянтинівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В.П. Вовкотруб      
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10. Експериментальні задачі до вивчення світлових явищ в 9 класі 
Студент  ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Решетник Віталій Сергійович 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
В.П. Вовкотруб 
 

11. Застосування волоконної оптики в науці та техніці  
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Секрет Станіслав Костянтинович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О.О. Чінчой 

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 
(аудиторія № 410) 

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

Доніченко Юлія Сергіївна 
1. Особливості вивчення теми «Показникова функція» в умовах дистанційного 

навчання 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Доніченко Юлія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Ю.В. Ботузова 

 
2. Використання освітніх ресурсів «Всеосвіта» та «На урок» при підготовці 

вчителя до уроку 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шевченко Євген Васильович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
Ю.В. Ботузова 

 
3. Особливості організації процесу підготовки учнів до олімпіад та інших 

творчих конкурсів в умовах дистанційного навчання. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Катуніна Тетяна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, старший 
викладач М.В. Гаєвський 
 

4. Організація дистанційного навчання учнів під час вивчення теми 
«Логарифмічні рівняння» 

Студент І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сильман Олександр Олександрович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент  І.Г. Ключник 
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5. Вивчення теми «Початки теорії ймовірності та елементи статистики» в 
умовах дистанційного навчання 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Чернецька Анастасія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент  І.Г. Ключник 
 

6. STEAM – освіта на уроках математики в старшій школі. 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Щербина Катерина Борисівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент  І.Г. Ключник 

 
7. Формування поняття про дійсне число в старших класах загальноосвітньої 

школи 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Петручок Катерина Станіславівна. 
Науковий керівник – доктор історичних  наук, професор  
Р.Я. Ріжняк 

 
8. Аналітичні та графічні прийоми розв’язування задач з параметрами в 

старшій школі 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Титаренко Юлія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент  
Ю.В. Яременко 

 
9. Похідна та її застосування. 

Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Рокіцька Тетяна Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент  
Ю.В. Яременко 

 
10. Векторний та мішаний добуток, особливості вивчення векторної алгебри в 

старшій школі 
Студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Марус Марина Романівна 
Науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент  
Ю.В. Яременко 

 
11. Математичне моделювання екологічних процесів 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Буц Катерина Олегівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В. Нічишина 
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12. Інтеграція нестандартних форм роботи на уроках математики 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Величко Марія Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.В. Нічишина 

CЕКЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 
(аудиторія № 202) 

Керівник секції – кандидат фізико-математичних наук, доцент С.Д. Паращук 
Секретар – студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої освіти 

Пузікова Тетяна Валеріївна 
1. Розробка системи керування процесом продажу товарів в умовах 

карантинних обмежень  
Студентка IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої 
освіти Андронатій Анастасія Павлівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент С.Д. Паращук  

 
2. Система моделювання роботи мережевого адаптера 

Студент IV курсу першого (бакалаврського)  рівня вищої 
освіти Бондаренко Роман Сергійович   
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
О.Ф. Баранюк  

  
3. Розробка мережевого аналізатора 

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

 
4. Розробка графічного додатку для реалізації моделі Гаузе 

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

 
5. Реалізація комп’ютерної моделі циклічної конкуренції засобами Maple  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Бельмега Каріна Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент С.Д. Паращук. 
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6. Мобільний додаток для бронювання місць в ресторані 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Кислий Олександр Ігорович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент С.Д. Паращук  
 

7. Комп’ютерне моделювання взаємодії внутрішніх та поверхневих хвиль 
засобами Maple 

Студент II курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти (заочна форма навчання) 
Плотніков Євгеній Володимирович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент С.Д. Паращук 

  

8. Розробка маплету для реалізації комп’ютерної моделі SIR 
Студент II курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти (заочна форма навчання) Бутенко Юрій Вікторович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент С.Д. Паращук  

 

9. Розробка демонстраційного додатку для формування секретного ключа з 
використанням еліптичних кривих 

Студентка II курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти (заочна форма навчання) Драна Наталя 
Олександрівна 
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, 
професор А.М. Плічко   

СЕКЦІЯ СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ 
(аудиторія № 204) 

Керівник секції – кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Акбаш Катерина Сергіївна 

Секретар – студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Боса Анна Дмитрівна 

1. Регресійний аналіз факторів, що впливають на глобальне потепління 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бабій Валерія Андріївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент З.П. Халецька 

 

2. Статистична оцінка та прогноз безробіття в Україні 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Богатиренко Ярослав Євгенійович 
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко  
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3. Прогнозування кліматичних змін у місті Кропивницький на основі ARIMA 
моделей та методу експоненційного згладжування 

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

4. Бінарні ймовірнісні ігри 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Джавадова Сабіна Новрузівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук  

 
5. Побудова та аналіз багатофакторної регресійної моделі чисельності 

населення України 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  Єлізов Сергій Олександрович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент З.П. Халецька 

 
6. Вплив показників пандемії на показники ВВП та рівня безробіття. 

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

 
7. Знаходження квантилів нормального розподілу на основі многочленів 

Бернштейна 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Цигульська Валерія Юріївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук  

 
8. Однорідне броунівське блукання на прямій 

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

 
9. Статистична оцінка стійкості фінансової системи Україні 

Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Яремчук Ігор Олександрович 
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко  
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10. Побудова логістичної динаміки захворюваності на  COVID-19 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Білобабченко Анатолій Сергійович 
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко 

 
11. Статистична оцінка та побудова прогнозу інфляції в Україні. 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Вернигора Артем Сергійович 
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 
Я.О. Довгенко 

 
12. Соціальні мережі і Big Data 

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

 
13. Застосування імітаційного моделювання до аналізу ризиків у страхуванні 

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

 
14. Застосування ARIMA-моделей для прогнозування доходів бюджету 

України 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Мілкан Діана Едуардівна 
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, 
професор О.В. Авраменко 

 
15. Прогнозування часових рядів на основі лінійного згладжування 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Петрикова Ірина Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук  

 
16. Вплив пандемії на показники соціальної статистики 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Подрушняк Вікторія Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 
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17. Бінарні ланцюги Маркова з неперервним часом 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Резінов Артем Ігорович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук  

 
18. Бінарні ланцюги Маркова з дискретним часом 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Токарь Володимир Володимирович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук  

 
19. Аналіз використання великих даних мобільними операторами 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Хачатрян Ліліт Баяндурівна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 

СЕКЦІЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 
(аудиторія № 502) 

Керівник секції – кандидат технічних наук, доцент 
Нарадовий Володимир Володимирович 

Секретар – аспірантка ІІІ курсу Харченко Діана Сергіївна 

1. Розробка електронного плану лабораторного фонду університету 
Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Работнова Анна Сергіївна 
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, 
професор О.В. Авраменко 

 
2. Програмна реалізація стохастичних задач динамічного програмування 

великої розмірності 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Устенко В'ячеслав Олександрович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 
 

3. Візуалізація траєкторій руху частинок в двошаровій рідині 
Студент IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Горбатий Михайло Юрійович 
Науковий керівник –кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Ю.В. Гуртовий  

 



 48 

4. Застосування нечiткого пiдходу при розробцi веб-систем пiдтримки 
прийняття психодiагностичних рiшень 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Присяжнюк Олена Віталіївна 
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, 
професор О.В. Авраменко 
 

5. Програмна реалізація стохастичних матричних ігор 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Бобейко Артем Іванович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 

 

6. Моделювання коливань круглої абсолютно пружної мембрани 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Коріонов Дмитро Сергійович 
Науковий керівник –кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Ю.В. Гуртовий  

 

7. Сучасні математичні моделі епідеміології 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Козін Іван Павлович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
В.В. Нарадовий  

 

8. Знаходження моментів розподілу Салема 
Аспірантка ІV курсу 
Сальник Катерина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент О.П. Макарчук  

 

9. Застосування пакету Maple до аналітичних перетворень при моделюванні 
хвильових рухів 

Аспірант ІІІ курсу Іванов Євгеній Ігорович 
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, 
професор О.В. Авраменко 

 

10. Рівняння для опису руху окремих частинок в шаруватих рідинах 
Аспірант ІІІ курсу Кухаренко Олексій Володимирович 
Науковий керівник –кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Ю.В. Гуртовий  

 

11. Моделювання внутрішніх хвиль в тришаровій гідродинамічній системі 
Аспірантка ІІІ курсу Харченко Діана Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
В.В. Нарадовий  
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12. Побудова S- образних кривих в оцінці ринкового попиту 
Аспірант ІІ курсу Довгенко Володимир Вячеславович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 
 

13. Умови проходження хвиль в тришаровій гідродинамічній системі 
Аспірант ІІ курсу Демідов Валерій Вікторович 
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент 
В.В. Нарадовий  

 

14. Третє наближення динамічного рівняння для стохастичних поверхневих 
хвиль у рідкому півпросторі 

Аспірант ІІ курсу Туртуріка Віктор Ігорович 
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, 
професор О.В. Авраменко 

 

15. Внутрішні стоячі хвилі в обмеженій двошаровій гідродинамічній системі 
Аспірант І курсу Єлькін Валентин Ілліч 
Науковий керівник –кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Ю.В. Гуртовий  

 

16. Динамічне рівняння для стохастичних поверхневих хвиль у рідкому шарі 
Аспірант І курсу Чалий Сергій Олексійович 
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, 
професор О.В. Авраменко 

СЕКЦІЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ 
(аудиторія № 205) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент 
Яременко Людмила Іванівна 

Секретар – студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої освіти 
Шуліка Євген Валерійович 

1. Аналіз принципів «7С» ефективного навчання (за опитувальником Tripod) 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бараннік Дмитро Олександрович 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
Н.О. Пасічник 
 

2. Основні підходи до визначення якості вищої освіти в багатовимірних 
моделях 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Філатьєв Данило Віталійович 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
Н.О. Пасічник 
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3. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 
загальної середньої освіти: теоретичні аспекти 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Жбанов Кирило Дмитрович 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
Н.О. Пасічник 
 

4. Дослідження рівня мотивації до успіху в студентів фізико-математичного 
факультету кількісними методами 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Шуліка Євген Валерійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.І. Яременко  

 
5. Застосування IRT-моделей для аналізу результатів навчання в рамках 

компетентнісного підходу 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Витоптов Артем Ігорович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.І. Яременко 

 
6. Дослідження гендерних відмінностей між десятикласниками у 

співвідношеннях за соціальним статусом, який вони займають у класі 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Піпаш Михайло Юрійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.І. Яременко 

 
7. Гендерні особливості особистості спортсменів і спортсменок 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Крепкий Максим Юрійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.О. Корецька  

 
8. Система викладач-студент у проявах гендерних стереотипів 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Куженко Андрій Миколайович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.О. Корецька 

 
9. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах пандемії 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня  вищої 
освіти Затуливітер Владислав Вікторович 
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент К.С. Акбаш 
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10. Порівняльний аналіз систем он-лайн опитування студентів в університетах 
України та Світу 

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

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

Секретар – Студентка 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Жердієва Ірина 

1. Дитяча смертність в світі та Україні: причини та територіальні відмінності 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Майстренко Руслана 
Науковий керівник – к.г.н., ст.викл. Н.М.Маслова  
 

2. Особливості функціонального зонування території РЛП «Світловодський» 
(Кіровоградська область) 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Троцький Максим 
Науковий керівник – к.б.н., доц. В.М.Мирза-Сіденко  

 
3. STEM-освіта в географії: досвід впровадження 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Берненко Аліна 
Науковий керівник – к.г.н., доц. О.Ф.Гелевера  

 
4. Сучасні тенденції використання сільськогосподарських земель 

Кіровоградської області 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Безверхий Іван 
Науковий керівник – к.г.н., доц. О.Ф.Гелевера  

 
5. Географічні аспекти поширення католицизму в Україні та Кіровоградській 

області 
Студентка 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Степаненко Яна 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Л.Л.Семенюк  

 
6. Суспільно-географічні аспекти розвитку готельного господарства в 

Україні 
Студентка 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Жердієва Ірина 
Науковий керівник – к.г.н., ст.викл. А.В.Зарубіна  

 
7. Спортивне орієнтування як складова рекреаційно-туристичного 

потенціалу Кіровоградської області 
Студент 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Колодій Сергій 
Науковий керівник – к.г.н., ст.викл. А.В.Зарубіна  
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8. Радіоеколого-геоінформаційний аналіз і оцінка радонового ризику 
території Кіровоградської області 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти  Волощук Максим 
Науковий керівник –к.г-м.н., доц. В.М.Вовк  

СЕКЦІЯ БІОЛОГІЇ 
Керівник секції – кандидат біологічних наук, доцент, старший викладач 

кафедри біології та методики її викладання М.С. Боброва 
Секретар – студентка курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІІ 

курсу Тєльна Аліна 
1. Еволюція та модернізація захисної медичної маски 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гінкул Олена 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент  
М.С. Боброва 

 
2. Дослідження антибіотикочутливості бактерій у світлі глобальної проблеми 

антибіотикорезистентності 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Вовк Юлія 
Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор 
О.В. Гулай 
 

3. Особливості використання ідентифікаційних властивостей крові в біології 
та криміналістиці 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Велігорська Катерина 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
М.С. Боброва 

 
4. Біохімічна характеристика канабіоїдів в тканинах Сannabis sativа 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Войтенко Катерина 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
М.С. Боброва 

 
5. Біохімічні зміни в організмі при сечокам’яній хворобі нирок 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Осікова Марина 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
М.С. Боброва 
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6. Виробнича практика з методики викладання біології в старшій школі в 
умовах дистанційного навчання 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Петрушко Анастасія 
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор 
Г.В. Дефорж 

 
7. Особливості зміни інтенсивності фотосинтезу під впливом екологічних 

факторів 
Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Безсмертний Богдан 
Науковий керівник - кандидат біологічних наук, доцент 
М.С. Боброва 

 
8. Онкологічні захворювання та їх вплив на здоров’я населення 

Кіровоградської області 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гудименко Вікторія 
Науковий керівник - доктор історичних наук, професор 
Г.В. Дефорж 

 
9. Використання інтерактивних методів під час викладання уроків біології в 

старшій школі  
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Катеринюк Ірина 
Науковий керівник - доктор історичних наук, професор 
Г.В. Дефорж 

 
10. Дистанційна виробнича педагогічна практика з біології 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Язан Анастасія 
Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор 
Н.А. Калініченко 

 
11. Синантропна флора Кіровоградщини 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бакун Ірина 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
Г.Ф. Аркушина 
 

12. Родина Fabaceae у флорі Кіровоградщини 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Білоус Ангеліна 
Науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент 
Г.Ф. Аркушина 
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13. Реакція інфузорій на вплив світла 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мирошник  Анна 
Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор 
О.В. Гулай 

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

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

1. Формування ключових компетентностей з природничих наук засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій  

Студентка II курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Тихонова Анастасія Євгенівна 
Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри, професор Н.В. Подопригора  
 

2. Розвиток пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення 
природничих наук  

Студентка II курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ляшок Катерини Анатоліївни. 
Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри, професор Н.В. Подопригора   
 

3. Цифрова грамотність майбутніх учителів природничих наук 
Студентка III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Худякова Вікторія Станіславівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 
М.І.Садовий 

 
4. Формування предметної компетентності з природничих наук в учнів 

старшої школи засобами STEM-технологій.  
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Каленчук Еліна Валентинівна 
Науковий керівник –  доктор педагогічних наук, професор 
М.І.Садовий 

 
5. Закони збереження у класичній фізиці. 

Студентка III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кожина Анастасія Юріївна 
Науковий керівник –  кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М.Трифонова  
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6. Альтернативні джерела енергії та навколишнє середовище 
Студентка III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Канчук Уляна Ігорівна 
Науковий керівник –  кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М.Трифонова  
 

7. Світові константи у основних законах фізики 
Студентка III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Куцак Катерина Володимирівна 
Науковий керівник –  кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М.Трифонова  

 
8. Формування екологічної компетентності учнів старшої школи у процесі 

навчання природничих наук на засадах сталого розвитку 
Студентка I курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Самойленко Юлія Олександрівна 
Науковий керівник –  кандидат педагогічних наук, доцент 
О.М.Трифонова  

 
9. Проблеми йодування кухонної солі.  

Студент III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Красота Артем Михайлович 
Науковий керівник - кандидат хімічних наук, доцент 
Ю.В. Бохан  

 
10. Дослідження абсорбції оцтової кислоти ентеросорбентами із розчинів. 

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

 
11. Білінгвальний підхід в навчанні майбутніх учителів природничих дисциплін. 

Студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Колісник Анастасія Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.М. Плющ  
 

12. Використання віртуальних хімічних лабораторій для підвищення 
ефективності вивчення хімії 

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

СЕКЦІЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА МЕТОДИКИ 
МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

(аудиторія № 314) 
Керівник секції – доктор педагогічних наук, професор В. Ф. Черкасов  

Секретар – студентка І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Бакума Олексій Валерійович 

1. Використання інтерактивних технологій на уроках музичного мистецтва в 
основній школі. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Миго Владислава Олегівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, профессор 
Т. Б. Стратан-Артишкова 
 

2. Порівняльна характеристика шкільних програм з «Музичного мистецтва» в 
школах України та Республіки Польща. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Жукова Катерина Миколаївна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор  
В. Ф. Черкасов 
 

3. Формування інтерпретаційної компетентності студентів музичного 
відділення в процесі фахової підготовки. 

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

4. Методика роботи над інструментальними творами українських 
композиторів на уроках музичного мистецтва основної школи. 

Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Коваль Дарья Вадимівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
С. В. Куркіна 
 

5. Розвиток інтелектуально-творчих здібностей майбутніх учителів музичного 
мистецтва в процесі фахової підготовки. 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бочков Дмитро Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
І. Л. Шевченко 
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6. Теоретичні аспекти формування виконавської культури майбутнього 
вчителя музичного мистецтва. 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Колпак Тетяна Леонідівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
С. В. Кулікова 
 

7. Розвиток навичок точного інтонування у молодших школярів на уроках 
музичного мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ рівнів 
акредитації. 

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

8. Формування сценічно-виконавської компетентності майбутніх учителів 
музичного мистецтва. 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Бурага Владислав Борисович 
Науковий керівник – Народний артист України, доцент  
С. П. Дьомін 
 

9. Розвиток творчих здібностей учнів середніх класів при вивченні теми 
«Музична драматургія». 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Єпіфанова Наталія Анатоліївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  
О. Б. Шевцова 
 

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

Студент І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Циганок Максим Володимирович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, ст. 
викладач З. М. Стукаленко 

СЕКЦІЯ ХОРЕОГРАФІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
(ауд. № 313) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент Лавриненко Світлана 
Олександрівна 

Староста – студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Русул Аліна Миколаївна 

1. Особливості організації роботи та керівництва позашкільних навчальних 
закладів на прикладі школи естетичного виховання «В гостях у казки» 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Русул Аліна Миколаївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С.О.Лавриненко  
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2. Методика формування хореографічного образного мислення у підлітків на 
уроках народно-сценічного танцю 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Детиненко Катерина Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С.О.Лавриненко  

 

3. Методика формування хореографічного образного мислення у підлітків на 
уроках народно-сценічного танцю 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Лисиця Вікторія Геннадіївна 
Науковий керівник – заслужений працівник культури 
України, доцент І.В.Спінул  

 

4. Вплив звичаїв та обрядів на процес морального виховання школярів у 
дитячих хореографічних колективах 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Лопатюк Катерина Олександрівна  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
С.О.Лавриненко  
 

5. Розвиток творчої активності старшокласників дитячої школи мистецтв під 
час уроків класичної хореографії 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Андрєєва Катерина Ігорівна 
Науковий керівник – заслужений працівник культури 
України, доцент І.В.Спінул  
 

6. Формування морально-етичних цінностей дітей молодшого шкільного віку 
засобами народної хореографії 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Арсенюк Вікторія Вікторівна 
Науковий керівник – заслужений працівник культури 
України, доцент І.В.Спінул  

СЕКЦІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 
(ауд. № 407) 

Керівник секції – кандидат педагогічних наук, доцент  
Стрітьєвич Тетяна Миколаївна 

Староста – студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Кравченко Світлана Олександрівна 

1. Формування колірного сприйняття пейзажу на уроках образотворчого 
мистецтва в процесі ознайомлення учнів з творами художників 
Кіровоградщини 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кравченко Світлана Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, 
доцент О.І.Кириченко  



 60 

2. Навчальна художньо-творча практика пленер в системі художньої освіти 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Степанова Людмила Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Т.М.Стрітьєвич  

 
3. Образотворчі характеристики нетрадиційних графічних технік 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Русіна Аліса Павлівна 
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 
Т.В.Фурсикова  

 
4. Особливості розвитку уяви школярів на заняттях з флористики 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Затуливітер Олена Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.В.Гарбузенко  

 
5. Структура  художньо-образного мислення школярів 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Антощенко Галина Григорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.В.Гарбузенко  

 
6. Символічна реальність у творчості Федора Лагно – сучасного художника 

Кіровоградщини 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Ніконова Крістіна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, 
доцент О.І.Кириченко  
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

СЕКЦІЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ОЛІМПІЙСЬКОГО І 
ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ 

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

Секретар – студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Логовінова Сніжана Миколаївна 

1. Розвиток гнучкості юних спортсменів 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Журба Аліна Олександрівна 
Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент 
С.В. Бондаренко 

 
2. Загальна характеристика витривалості як рухової здібності спортсменів 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Чала Вікторія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, доцент Т.В. Маленюк 

 
3. Всебічне виховання молоді у військово-спортивному багатоборстві 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Осітнянко Юлія Андріївна 
Науковий керівник – викладач О.В. Голуб 

 
4. Проблеми становлення та розвитку Street Workout серед учнівської молоді 

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

 
5. Критерії та особливості оцінювання технічної підготовленості дітей з 
наслідками дитячого церебрального паралічу 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Сємідєтна Вікторія Валеріївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В.А. Бабаліч 

 
6. Застосування засобів йоги для покращення гнучкості у загальній фізичній 
підготовці спортсменів 

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

Пташинська Валентина Миколаївна 
1. Оптимізація пізнавальних здібностей учнів початкової школи засобами 

футболу. 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шостак Ілля Сергійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Шевченко 

 
2. Формування правових відносин в учнів закладів загальної середньої освіти 

під час занять фізичною культурою. 
Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Родіонов Валерій Олегович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 
А. Л. Турчак 

 
3. Формування та розвиток особистості учнів основної школи в процесі занять 

фізичною культурою. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Панін Дмитро Анатолійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. А. Стасенко 

 
4. Оздоровчі заняття теренкуром з дівчатами з надлишковою масою тіла. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гвритішвілі Ганна Учівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
В. П. Черній 

 
5. Особливості використання засобів плавання для школярів з ослабленим 

здоров’ям. 
Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Азаренко Наталія Вікторівна 
Науковий керівник – кандидат наук з фізичного виховання 
та спорту, доцент О. В. Нєворова 

 
6. Характеристика принципів і компонентів фізичної підготовки школярів 

засобами футболу. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кравченко Олексій Ігорович  
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Маркова  
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7. Оптимізація фізичного розвитку учнів початкової школи засобами рухливих 
ігор. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Нерода Руслан Віталійович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
А. О. Мельнік 

 
8. Використання технологічного підходу у формуванні здоров’язберігаючої 

компетентності студентів факультету фізичного виховання. 
Студентка ІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Бреус Аліна Григорівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Я. О. Логвінова 

 
9. Розвиток фізичних якостей особистості засобами атлетичної гімнастики. 

Студент ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Язловецький Богдан Олегович 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
О. В. Язловецька 

 
10. Формування ціннісного ставлення учнів до здоров’я в процесі занять 

фізичною культурою. 
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Юрченко Юрій Васильович 
Науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 
І. В. Сундукова 

 
11. Мотивація дітей до занять фізичною культурою і спортом віком 6-15 років. 

Студент ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Богун Богдан Володимирович 
Науковий керівник – Заслужений тренер України 
Н. І. Щербатюк 
 

 



 64 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

СЕКЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ 

1. Специфіка вербалізації концептуальної метафори зверхності в політичних 
промовах Терези Мей 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Власенко Ксенія 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т.В.Кібальнікова 
 

2. Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції учнів старшої 
школи. 

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

3. Використання англомовних інтернет ресурсів для навчання англійської 
мови в старших класах загальноосвітньої школи. 

Студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Мала Юлія 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Н.В.Іваненко 
 

4. Лексичний компонент мотиваційних освітніх текстів (TED Talks) у 
навчанні іноземної мови. 

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

5. Вплив семантики складного слова англійської мови на визначення місця 
наголосу 

Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Прокопчук Дмитро 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т.О.Дацька 
 

6. Особливості асиміляції фонемної форми слова запозичених слів в 
англійській мові. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Кравченко Наталія 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т.О.Дацька 
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7. Комунікативний підхід в процесі вивчення англійської мови (на матеріалі 
підручника англійської мови Choices Upper Intermediate). 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Раховська Валентина 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
ст.викладач Н.В. Божко 
 

8. Технологія “Digital storytelling” у навчанні англійської мови в старших 
класах.  

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Остапчук Альона 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
В.Ю.Паращук 
 

9. Особливості вправ на розвиток наративного писемного мовлення (НМК 
«Speak up) 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Костенко Наталя 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.А.Лівицька 
 

10. Ефективність застосування інтегрованого підходу для формування 
комунікативних навичок в учнів початкових класів на уроках англійської 
мови  

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

11. Підходи та критерії до класифікації текстів. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Гриценко Ольга 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О.В.Долгушева 
 

12. Креолізований текст: дефініції, типологія та підходи до вивчення. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Зубченко Вікторія 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О.В.Долгушева 
 

13. Склад давньоанглійських антропонімів-композит у пам’ятках VI–X ст.  
Студент І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Іліаді Олександр 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
І.Є.Снісаренко 
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СЕКЦІЯ ПЕРЕКЛАДУ, ПРИКЛАДНОЇ  
ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 

(аудиторія № 704) 
Секція кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Ярова Л.О. 

Секретар – асистент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 
Л.М. Кіт  

1. Назви нормативно-правових актів ЄС: комунікативно-мовний, 
лінгвокультурний і перекладацький аспекти. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Мільніченко Ліна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О.С. Олійник  

 
2. Нова американська міфологія та її переклад (на матеріалі серіалів 

«American Gods» або «Preacher»). 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Олексієнко Тетяна Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М.М. Тарнавська  
 

3. Особливості перекладу художнього тексту. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Шишацька Дар’я Геннадіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Б.В.Стасюк  

 
4. Особливості перекладу зниженої лексики в аудіовізуальних творах. 

Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Зозуля Валерія Ігорівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
К.Л.Бондаренко  

 
5. Лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості постредагування 

машинного перекладу. 
Студентка І курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Безугла Аліна Євгенівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
О.С.Бондаренко  
 

6. Власні назви в текстах рішень Європейського суду з прав людини: 
перекладацький аспект. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Назаренко Анастасія Євгенівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О.С.Олійник  
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7. Особливості перекладу термінів Whistleblower та Whistleblowing. 
Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Чорна Яна Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О.С.Олійник  

 
8. Особливості перекладу медичних текстів з англійської мови українською. 

Студентка ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Сесмій Марина Іванівна 
Науковий керівник – кандидат педедагогічних наук, доцент 
І.А.Чернишенко  

 
9. Особливості перекладу юридичних текстів з англійської мови 

українською. 
Студентка ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Пахомова Катерина Максимівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І.А.Чернишенко  

 
10. Особливості перекладу ораторського мовлення з англійської мови 

українською. 
Студентка ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Прокопчук Юлія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
І.А.Чернишенко  
 

11. Особливості перекладу медичних інструкцій. 
Студентка ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Мороз Ірина Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.О.Ярова  

 
12. Особливості перекладу політичних промов. 

Студентка ІІI курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Салова Анастасія Сергіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.О.Ярова  

 
13. Еквівалентність у перекладі англомовної науково-технічної документації. 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Субота Оксана Віталіївна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.О.Ярова  
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14. Стилістичні особливості англомовних рекламних текстів та їх переклад. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Макуха Анастасія Володимирівна 
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 
Л.О.Ярова  

 
15. Відтворення неологізмів у текстах різних жанрів. 

Студент ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Тюпа Павло Віталійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Б.В.Стасюк  

 
16. Стандарти в роботі перекладача. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кривошей Анастасія Олегівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент  
Б.В.Стасюк  

 
17. Особливості художнього перекладу (на матеріалі казок братів Грімм). 

Студента ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Степаненко Іван Вячеславович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т.О.Лелека  

 
18. Особливості перекладу юридичних німецькомовних текстів. 

Студентка ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Іванова Юлія Олексіївна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
Т.О.Лелека  

 
19. Тексти Директив ЄС: комунікативно-мовний і перекладацький аспекти. 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Кіблик Аліна Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О.С.Олійник  

 
20. Тексти Регламентів ЄС в лінгво-комунікативному та перекладацькому 

аспектах. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Коваль Юлія Дмитрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О.С.Олійник  
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21. Англійські неологізми ЛСП “COVID-19” в лінгвокультурному та 
перекладацькому аспектах (на матеріалі англійських і українських 
новинних текстів Бі-Бі-Сі). 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Шишко Юлія Станіславівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший 
викладач О.С.Олійник  

 
22. Субтитрування анімаційних фільмів на матеріалі мультфільму «Сосо». 

Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Хачатрян Каріне Радіківна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М.М.Тарнавська  
 

23. Переклад постів та контенту у соціальних мережах та блогах. 
Студентка ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Чепур Анастасія Олександрівна 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М.М.Тарнавська  

 
24. Локалізація профілів у соціальних мережах. 

Студентк ІV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти Гордовой Кирило Олексійович 
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 
М.М.Тарнавська  
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