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Шановні колеги! 
14 травня в університеті 

відкривається декада 

«Молодь у науці» 
Передбачається проведення підсумкових 
засідань наукових гуртків, студентських 

клубів, проблемних груп. 

Відбудуться зустрічі з провідними вченими, 
творчі звіти, конференція молодих 

науковців університету. 

Бажаємо успіхів! 

   Ректорат 
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Тематика конференції 

 

 

Пленарне засідання 

 

15 травня о 13.30 в актовому залі 

старого корпусу університету 

 

1.  Вступне слово ректора університету. 

К.і.н., доц. Самойленко О.Г. 

 

2. Соціально-професійний портрет чиновника Ніжинського 
повіту другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Магістрантка історико-юридичного ф-ту Солодка К.Ю.  
Науковий керівник – к.і.н., доц. Крупенко О.В. 
 

3. Специфіка процесу децентралізації влади (на прикладі 
Чернігівської області) 

Студ. ІV к. історико-юридичного ф-ту Лях В.М. 
Науковий керівник – к.політ.н., доц. Карпяк О.М. 
 

4. Гендерні відносини в європейських країнах у другій 
половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

Магістрантка історико-юридичного ф-ту Петренко О.Д. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Мицик Л.М. 
 

5. Психологічні особливості інтерсуб’єктної взаємодії у 
майбутніх психологів. 

Студентка ІV к. ф-ту псих. та соц. роботи Гончарова Я.І. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Наконечна М.М. 
 

6. Дискусія 
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Секція «Дошкільна освіта» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Пихтіна Н.П.  
Секретар – ст. лаборант Олуковата С.А. 

1. Формування адекватної самооцінки у дітей старшого дошкільного 
віку засобами гри. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Шершень Н. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Аніщук А.М. 

 

2. Формування соціального досвіду в дітей старшого дошкільного віку 
засобами театралізованої діяльності. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Коваль Я. 
Науковий керівник – к. пед.н., доц. Матвієнко С.І. 

 

3. Використання творчих ігор у попередженні і подоланні негативних 
проявів у поведінці старших дошкільників. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Хандога І. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

 

4. Формування економічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку 
засобами художньої літератури. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Олійник В. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Аніщук А.М.  

 

5. Використання ігор з правилами у попередженні і подоланні 
негативних проявів у поведінці старших дошкільників. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Наконечна О. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

 

6. Особливості формування соціальної компетентності старших 
дошкільників у розвивальному середовищі ДНЗ. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Катусьова В. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

 

7. Адаптація дитини до ДНЗ як умова попередження негативних 
проявів у її поведінці. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Бордонос Т. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 
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8. Підготовка дитини до вступу в ДНЗ як умова попередження 
негативних проявів у її поведінці  

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Берегова О. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

 

9. Особливості використання творів живопису в процесі ознайомлення 
дітей старшого дошкільного віку із суспільним довкіллям. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Горбачова А. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

 

10. Формування у старших дошкільників художньо-продуктивної 
компетенції у зображувальній діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Примаченко А. 
Науковий керівник - проф. Коваленко Є.І. 

 

11. Формування мовленнєвої особистості дошкільника на засадах 
лінгводидактичного доробку С.Русової. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб Денисенко В. 
Науковий керівник – проф. Коваленко Є.І. 

 

12. Єстетичне виховання старших дошкільників засобами 
театралізованої діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Похил О. 
Науковий керівник - проф. Турчин Т.М. 

 

13. Особливості виховання дітей дошкільного віку з негативними 
проявами у поведінці. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Шкуліпа Н.  
Науковий керівник - доц. Пихтіна Н.П. 

 

14. Особливості формування елементарних економічних знань у дітей 
старшого дошкільного віку в ігровій діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Маркіна Н. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Матвієнко С.І.  
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15. Народні свята і розваги як засіб естетичного виховання дітей 
дошкільного віку. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Жадько О. 
Науковий керівник – проф. Турчин Т.М. 

 

16. Формування зв’язного мовлення  у дітей старшого дошкільного 
віку. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Оніщенко О. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Аніщук А.М.  

 

17. Розвиток емоцій і почуттів у дошкільників засобами казки. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Гергало Т. 
Науковий керівник - проф. Турчин Т.М. 

 

18. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами 
образотворчого мистецтва. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Вихор С. 
Науковий керівник - проф. Турчин Т.М. 

 
19. Особливості виховання самостійності дітей 5-6 років у дошкільному 
закладі та сім’ї  

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Антонова О. 
Науковий керівник – проф. Кононко О.Л. 

 

20. Формування мовленнєвої компетентності у старших дошкільників. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Новосельцева І. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М.  

 

21. Музична терапія як засіб оздоровчого та розвивального впливу на 
дітей дошкільного віку. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Кириленко Н. 
Науковий керівник - проф. Турчин Т.М. 

 

22 Особливості забезпечення рухової активності дітей старшого 
дошкільного віку до засобами рухливих ігор-естафет 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Федоренко О. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 
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23. Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного віку. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Буймістер Л. 
Науковий керівник - проф. Кононко О.Л. 

 

24. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного 
віку до навчання у школі. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Бєльська Т. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

 

25. Формування комунікативної компетентності дітей раннього віку в 
ігровій діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Левенко І. 
Науковий керівник - проф. Кононко О.Л. 

 

26. Особливості формування здорового способу життя у старших 
дошкільників засобами оздоровчих технологій. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Тичина І. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

 

27. Формування самостійності та креативності дошкільників у творчій 
ігровій діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Отчич І. 
Науковий керівник - к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

 
28. Особливості патріотичного виховання дітей старшого дошкільного 
засобами фольклору. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Сафарова О. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

 

29. Формування культури мовлення у дітей старшого дошкільного віку.  

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Кушнір А. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

 

30. Педагогічні умови формування у дітей старшого дошкільного віку 
уміння долати агресію. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Магнушевська І. 
Науковий керівник – проф. Кононко О.Л. 
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31. Використання загальних педагогічних та спеціальних методів у 
попередженні негативних проявів у поведінці дошкільників. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Фесик М. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

 

32. Особливості виникнення негативної поведінки у дошкільників в 
умовах неблагополучної сім'ї. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Гаврилюк Я. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

 

33. Особливості організації фізичного виховання дітей старшого 
дошкільного віку у ДНЗ. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Шепелюк Ю. 
Науковий керівник - проф. Турчин Т.М. 

 

34. Розвиток музичних здібностей старших дошкільників шляхом 
використання музично-дидактичних ігор. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Іващенко Л. 
Науковий керівник – проф. Турчин Т.М. 

 

35 Роль підготовки дитини до школи у попередженні негативних 
проявів у її поведінці. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Яцун Ю. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

 

36. Використання загальних педагогічних та спеціальних корекційних 
методів у подоланні негативних проявів у її поведінці дошкільників. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Остапенко А. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

 

37. Розвиток самостійності дітей раннього віку у предметно-практичній 
діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Ковальова С. 
Науковий керівник - проф. Кононко О.Л. 
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38. Оптимізація процесу статевого виховання дітей 5-6 років у 
дошкільному закладі та сім"ї. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Березняк М. 
Науковий керівник - проф. Кононко О.Л. 

 

39. Формування морально-етичної культури старших дошкільників у 
художньо-творчій ігровій діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Горобець Я. 
Науковий керівник – проф. Коваленко Є.І. 

 

40. Формування основ світорозуміння у дітей 6-7 років. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Мойсєєнко Ю. В.  
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

 

41. Формування екологічної культури у дітей старшого дошкільного 
віку. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Сергієнко С.  
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

 

 

42. Взаємодія вихователя та старших дошкільників у театралізованій 
діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Ворошило О. 
Науковий керівник - к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

 

43. Особливості розвитку у старших дошкільників інтелектуальної 
готовності до школи. 

Магістр ф-ту психол. та соц. Плотнікова Т. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

 

44. Формування творчих здібностей у дітей дошкільного віку засобами 
театралізованої діяльності 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Пташник О. 
Науковий керівник - к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 
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45. Розвиток творчого самовираження дошкільників у мовленнєвій 
діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Василенко І. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

 

46. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами 
художнього краєзнавства. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Гавриш І. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

 

47. Педагогічні умови взаємодії ДНЗ і родини у моральному вихованні 
особистості старшого дошкільника. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Кантур А. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

 

48. Організація емоційно-розвивального середовища у групах дітей 
раннього віку в ДНЗ. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Потороча С. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

 

49. Формування розумових якостей дітей дошкільного віку в 
дослідницько-експериментальній діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Сологуб А. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

 

50. Виховання вольової поведінки у дітей дошкільного віку в ігровій 
діяльності. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Терещенко О. 
Науковий керівник - к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

 

51. Театралізована діяльність як засіб збагачення словника дітей 
дошкільного віку. 

Магістр ф-ту психол. та соц. роб. Оранська Н. 
Науковий керівник - к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 
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Секція «Актуальні проблеми практичної психології» 

 
Керівник секції – к.психол.н., доц. Наконечна М.М. 
Секретар – асист. кафедри заг. та практ. психології Медвідь Є.С. 
 
1. Проблеми емпіричних досліджень інтерсуб’єктної взаємодії в 
психології 

Канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 
 
2. Наративна компетентність майбутніх практичних психологів: 
структурні компоненти та психологічні особливості 

Асист. кафедри заг. та практ. психології Здоровець Т.Г. 
 
3. Компетентісний підхід у розвитку особистості: психологічний аспект 

Ст. викл. кафедри заг. та практ. психології Сватенкова Т.І. 
 
4. Фактор часу в життєвій історії особистості 

Асист. кафедри заг. та практ. психології Медвідь Є.С. 
 
5. Життєстійкість у сучасній психології 
Асист. кафедри заг. та практ. психології Оніщенко О.М. 
 
6. Засоби інформаційних технологій у психології 

Аспірантка НДУ ім. Миколи Гоголя Коваль А.В. 
Науковий керівник – докт. психол. наук, проф. Папуча М.В. 

 
7. Психологічні особливості системи переконань особистості в 
кризових умовах 

Аспірантка НДУ ім. Миколи Гоголя Гуляєва А.С. 
Науковий керівник – докт. психол. наук, проф. Папуча М.В. 

 
8. Науковий дискурс і міждисциплінарність 

Аспірант НДУ ім. Миколи Гоголя Усов А.С. 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

 
9. Психологічні особливості подолання егоцентризму підлітків 
засобами мистецтва 

Аспірант НДУ ім. Миколи Гоголя Новік Д.А. 
Науковий керівник – докт. психол. наук, проф. Папуча М.В. 
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10. Психологічні чинники розвитку особистості студента-психолога в 
процесі учіння 

Аспірантка НДУ ім. Миколи Гоголя Євменчук О.В. 
Науковий керівник – канд. біол. наук, доц.  Никоненко О.П. 

 
11.  Психологічні особливості інтерсуб’єктної взаємодії у майбутніх 
психологів 

Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Гончарова Я.І. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 

 
12. Особистісні особливості хворих на серцево-судинні захворювання 

Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Зуєнко О.М. 
Науковий керівник – ст. викладач  Шилова Г.П. 

 
13. Особливості життєстійкості працівників дошкільних виховних 
закладів 

Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Матвієнко А.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Кошова І.В. 

 
14. Психологічні особливості переживання стресу медичними 
працівниками 

Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Мельник О.М. 
Науковий керівник – ст. викладач  Шилова Г.П. 

 
15. Особливості студентів, які різняться за рівнем розвитку емоційності 

Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Бакун О.М. 
Науковий керівник – канд. біолог. наук, доц. Никоненко О.П. 

 
16. Психологічні особливості системи «людина-віртуальна реальність» 

Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Кирилов А.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

 
17. Психологічні особливості відношення до природи в юнацькому віці 

Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Котляр В.С. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Ковтун А.Ю. 

 
18. Психологічні особливості домашнього середовища творчої 
студентської молоді 

Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Пергат А.С. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Тимошенко О.А. 
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19. Особистісні особливості професійно успішних людей 
Студ.  ІV курсу  ф-ту  психол. та соц. роботи  Корчинська А.Г. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

 
20. Психологічні особливості професійного вигорання працівників 
дошкільних навчальних закладів 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Бойко Ю.І. 
Науковий керівник - канд. мед. наук, доц. Никоненко Ю.П. 

 
21. Психологічні особливості відображення власного досвіду в оповіді 
студентів 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Галян О.С. 
Науковий керівник – ст. викладач  Кресан О.Д. 

 
22. Психологічні особливості сприймання природи студентами 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Головко М.А. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Гетьман Т.О. 

 
23. Індивідуальні особливості мотивації  учіння студентів-магістрантів 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Дворник В.І. 
Науковий керівник – докт. психол. наук,проф. Папуча М.В. 

 
24. Особливості міжособистісних конфліктів у студентських групах 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Д’яконова А.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

 
25. Особливості переживання самотності студентами-психологами 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Жежера В.М. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Кошова І.В. 

 
26. Особливості переживання емоцій в діалозі 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Карпенко Я.С. 
Науковий керівник – докт. психол. наук,проф. Папуча М.В. 

 
27. Психологічні особливості самоконтролю поведінки в підлітковому 
віці 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Кліндух А.С. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

 
28. Індивідуальні особливості переживання емоційних станів у 
юнацькому віці 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Коломієць М.С. 
Науковий керівник – докт. психол. наук,проф. Папуча М.В. 
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29. Особливості самоактуалізації творчої молоді 
Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Мамедова І.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Тимошенко О.А. 

 
30. Психологічні особливості уявлень про вчителя у школярів 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Недобой А.В. 
Науковий керівник – ст. викладач  Кресан О.Д. 

 
31. Особливості психологічної адаптації обдарованих дітей до школи  

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Сосун Н.О. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

 
32. Психологічні особливості переживання любові молодим 
подружжям 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Ступаченко Т.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Гетьман Т.О. 

 
33. Психологічні особливості научуваності студентів ВНЗ 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Тарасенко М.І. 
Науковий керівник – докт. психол. наук,проф. Папуча М.В. 

 
34. Гендерні уявлення студентів-майбутніх психологів про професійну 
самореалізацію 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Фурман Г.О. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Ковтун А.Ю. 

 
35. Індивідуально-психологічні особливості студентів з різним 
професійним спрямуванням 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Чемериська Т.А. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Михайлова О.І. 

 
36. Психологічні особливості копінг-стратегій працівників залізниці 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Борщ А.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Кошова І.В. 

 
37.  Психологічні особливості емпатії у студентів з різним типом 
акцентуації характеру 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Вороненко В.П. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Гетьман Т.О. 

 
38. Психологічні особливості спілкування в дорослому віці 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Іваненко Н.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Михайлова О.І. 
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39. Особливості розвитку наочно-дійового мислення у дошкільників з 
багатодітних сімей 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Киричек М.А. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

 
40. Індивідуально-психологічні особливості розумового розвитку 
сучасних дошкільників 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Кізім Т.А. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Ковтун А.Ю. 

 
41. Психологічні особливості ставлення батьків з різним життєвим 
сценарієм до власних дітей 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Кривченко Т.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Тимошенко О.А. 

 
42. Особливості образу майбутнього студентів-психологів 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Кухаренко А.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Кошова І.В. 

 
43. Вплив ціннісних орієнтацій подружжя на особливості поведінки в 
конфлікті 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Личкун С.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

 
44. Психологічні особливості страхів у осіб різної групової належності 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Манченко А.І. 
Науковий керівник – канд. біол. наук, доц. Никоненко О.П. 

 
45.  Особливості міжособистісних стосунків агресивних підлітків 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Нагорська Ю.І. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Тимошенко О.А. 

 
46. Особливості тривожності  дітей дошкільного віку 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Олійник К.І. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

 
47. Особливості індивідуального підходу до розвитку особистості 
молодших школярів-аутистів 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Очковський О.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, ст. викл. Сватенкова Т.І. 
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48. Психологічні особливості взаємовідносин між партнерами у шлюбі 
Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Павлик Л.Є. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Гетьман Т.О. 

 
49. Вплив самооцінки на агресивну поведінку підлітків 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Парубець В.О. 
Науковий керівник – канд. мед. наук, доц. Никоненко Ю.П. 

 
50. Діалогічність спілкування як умова професійного становлення 
практичного психолога 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Петренко М.І. 
Науковий керівник – канд. мед. наук, доц. Никоненко Ю.П. 

 
51.  Індивідуально-психологічні особливості брехливості особистості 
під час проведення психофізіологічної експертизи 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Погорецький М.М. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Тимошенко О.А. 

 
52. Особливості самореалізації осіб, диференційованих за 
типологічними ознаками 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Погловецька Я.С. 
Науковий керівник – канд. біол. наук, доц. Никоненко О.П. 

 
53. Особливості самооцінки молодших школярів з неповних сімей 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Смага Т.С. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, ст. викл. Кресан О.Д. 

 
54. Психологічні особливості мотиваційної сфери ВІЛ-інфікованих 
людей 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Сокальська О.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 
 

55. Психологічні чинники агресивної поведінки сучасних підлітків 
Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Татаренко М.М. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, ст. викл. Сватенкова Т.І. 

 
56. Психологічні особливості інтерсуб’єктної комунікації в ранній юності 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Топіха Т.А. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 
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57. Зв’язок особливостей сімейного виховання з адаптацією 
першокласників 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Царик А.А. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 

 
58. Психологічні особливості професійного вигорання у медичних 
працівників 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Швець А.М. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 

 
59. Уявлення про себе старшокласників з різним соціометричним 
статусом 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Шматко С.М. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Накончна М.М. 

 
60. Вікові особливості ставлення людини до соматичної хвороби 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Шуст А.Г. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

 
61. Особливості соціальної ідентичності працюючих жінок віку пізньої 
дорослості 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Бабко А.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Кошова І.В. 

 
62. Особливості локусу контролю та рівня соціальної фрустрованості у 
ранньому юнацькому віці 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Борисюк К.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Михайлова О.І. 

 
63. Особливості механізмів психологічного захисту в онкохворих 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Булкіна А.О. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

 
64. Особливості внутрішньої картини хвороби у пацієнтів зі 
стенокардією 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Любомирова К.О. 
Науковий керівник – канд. мед. наук, доц. Никоненко Ю.П. 
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65. Особливості мотиваційно-смислової сфери у інтернет-залежних 
людей 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Петрихін Д.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 

 
66. Роль ранніх дитячих спогадів у розвитку стану фрустрації в людей 
дорослого віку 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Піддубська-Долдер Н.М. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

 
67. Особливості внутрішньоособистісного конфлікту в людей 
дорослого віку 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Силенко Ю.В. 
Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

 
68. Індивідуально-психологічні властивості студентів з різним рівнем 
психологічного благополуччя 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Сільченко Т.А. 
Науковий керівник – канд. біол. наук, доц. Никоненко О.П. 

 
69. Психологічні аспекти розуміння людьми одне одного 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Хоменко Я.В. 
Науковий керівник – докт. психол. наук, професор Папуча М.В. 

 
70. Мотиви вступу до шлюбу 

Студ.  магістр  ф-ту  психол. та соц. роботи  Ющенко О.С. 
Науковий керівник – докт. психол. наук, професор Папуча М.В. 

 

Секція «Менеджмент» 

Керівник секції: доц. Новгородська Ю. Г. 

Секретар: доц. Шевчук М. О. 

 

1. Модель управління процесом формування культури проектної 
діяльності старшокласників. 

Магістрантка ІІ к. ф-ту псих. та соц.роботи Ткаченко А. О. 
Науковий керівник - доц. Шевчук М.О. 
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2. Система формування проектної культури майбутніх керівників 
загальноосвітніх закладів. 

Магістрантка ІІ к. ф-ту психол. та соціальної роб. Доліна І. В. 
Науковий керівник - доц. Шевчук М.О. 
 

3.  Педагогічні умови формування проектної компетентності 
майбутніх менеджерів сфери освіти. 

Магістрантка І к. ф-ту психол. та соц. роб.  Бугай О. В. 
Науковий керівник доц. Шевчук М.О. 
 

4.  Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках 
музики в школі. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту культ. та мист. Хвостова Дарія. 
Науковий керівник - доц. Шевчук М.О. 

 

5. Формування естетичних почуттів молодших школярів засобами 
музичного мистецтва. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту  культ. та мист. Свістова Наталія. 
Науковий керівник - доц. Шевчук М.О. 
 

6. Управління процесом розвитку творчих здібностей учнів 
початкових класів. 

Магістрантка І к. ф-ту психол. та соц. роб. Бородуха Марина 
Василівна 
Керівник доцент Філоненко О.С. 

 
7. Наукові основи підготовки менеджера освіти у процесі фахової 
підготовки. 

Голуб Наталія Віталіївна Магістрантка І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Демченко Н.М. 

 
8. Організаційно-педагогічні умови управління  естетичним 
вихованням школярів. 

Зінченко Тарас Олегович Магістрант І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Падун Н.О. 
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9. Формування  професійного іміджу майбутніх менеджерів. 
Калита Аліна Сергіївна Магістрантка І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент  Новгородська Ю.Г. 

 
10. Розвиток лідерського потенціалу жінок-майбутніх менеджерів. 

Кот Катерина Сергіївна Магістрантка І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Щотка О.П. 

 
11. Формування інформаційної культури майбутніх менеджерів у 
процесі магістерської підготовки 

Кравченко Людмила Іванівна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент  Новгородська Ю.Г. 

 
12. Взаємозв’язок особистісних властивостей менеджера та стиль 
його поведінки у конфлікті. 

Никифоренко Ярослава Володимирівна Магістрантка І 
курсу факультету психології на соціальної роботи  
спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент  Горянська А.М. 

 
13. Дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у 
процесі фахової підготовки менеджерів освіти 

Олефіренко Вікторія Вікторівна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент»  Керівник доцент  Демченко Н.М. 

 
14. Діяльність міського управління освіти з підвищення управлінської 
компетентності керівників навчальних закладів 

Толокнєєва Наталія Вячеславівна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент  Новгородська Ю.Г. 

 
15. Формування індивідуального стилю професійної діяльності 
майбутніх менеджерів освіти 

Швачій Дарина Андріївна Магістрантка І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Демченко Н.М. 
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16. Управління процесом національного виховання у 

загальноосвітньому навчальному закладі в сучасних умовах 
Авраменко Роман Сергійович Магістрант І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
 Керівник доцент Самойленко О.В. 

 

17. Використання комп'ютерних комплексів автоматизації управління 
навчальними закладами системи загальної середньої освіти 

Бойко Андрій Володимирович Магістрант І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент Самаріна С.І. 
 

18. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх керівників 
ЗНЗ до управлінської діяльності 

Биченко-Михайлова Альона Миколаївна Магістрантка І 
курсу факультету психології на соціальної роботи  
спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Демченко Н.М. 

 

19. Внутрішньошкільний контроль як засіб ефективного управління 
загальноосвітнім навчальним закладом 

Гасан Владислав Сергійович Магістрант І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Падун Н.О. 

 
20. Адаптивність менеджера як провідна компетенція його успішної 
діяльності 

Глушко Анна Олегівна Магістрантка І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Горянська А.М. 

 

21. Управління системою позакласної роботи з історії в ЗНЗ 
Демченко Юлія Анатоліївна Магістрантка І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Філоненко О.С. 

 
22. Формування професійного іміджу керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів засобами само презентації 

Колесник Олена Миколаївна Магістрантка І курсу ф-ту 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Самаріна С.І. 
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23. Формування прогностичних умінь у майбутніх керівників 

дошкільних навчальних закладів 
Кошелівська Наталія Миколаївна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент Новгородська Ю.Г. 

 
24. Формування культури професійного спілкування майбутнього 
керівника ЗНЗ 

Кривоцюк Ольга Михайлівна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент Філоненко О.С. 

 

25. Теоретичні і практичні основи налагодження соціального 
партнерства закладу освіти із громадою 

Лисак Катерина Олександрівна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент Самойленко О.В.  

 
26. Формування корпоративної культури майбутніх керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Мостовенко Анастасія Геннадіївна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент Самойленко О.В. 

 
27. Страх успіху у жінок майбутніх менеджерів 

Олексюк Катерина Олександрівна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент»   
Керівник доцент Щотка О.П. 

 
28. Міжнародні освітні програми і проекти як засіб реалізації 
менеджменту освітніх інновацій 

Петровська Катерина Олексіївна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент Самаріна С.І. 
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29. Психологічні особливості комунікативної компетентності 

майбутніх менеджерів 
Примаченко Анна Михайлівна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент»  
Керівник доцент Пісоцький В.П. 

 
30. Рольовий конфлікт жінки менеджера 

Рощот Надія Анатоліївна Магістрантка І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник  доцент Щотка О.П. 

 

31. Децентрація в комунікативній поведінці менеджера як чинник 
взаєморозуміння 

Сокальський Дмитро Вікторович 
 Керівник доцент Нещерет О.І. 

 
32. Організаційно-методичні засади управління патріотичним 
вихованням в дошкільних закладах освіти 

Сосун Наталія Олексіївна Магістрантка І курсу факультету 
психології на соціальної роботи  спеціальності «Менеджмент» 
Керівник доцент Падун Н.О. 

 

33. Формування системи організаційної культури загальноосвітнього 
навчального закладу 

Стельмашенко Ірина Володимирівна Магістрантка І курсу 
факультету психології на соціальної роботи  спеціальності 
«Менеджмент» 
Керівник доцент Падун Н.О. 

 
 

 Секція «Початкова освіта» 

Керівник секції: доц. Дубровська Л. О. 
Секретар: доц. Гордієнко Т. В. 
 
1. Формування елементів національної свідомості учнів початкових 
класів у процесі вивчення української мови та народознавства на 
засадах ідей Софії Русової.  Магістрантка  факультету психології та 
соціальної роботи, спеціальності «Початкова освіта»  БІЛАН Наталія 
Олександрівна. Науковий керівник проф.Коваленко Є. І. 
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2. Формування самостійності учнів початкових класів у процесі 
вивчення навчальних дисциплін. Магістрантка  факультету психології 
та соціальної роботи, спеціальності «Початкова освіта» БОНДАР 
Ірина Володимирівна.  Науковий керівник доц. Білоусова Н. В. 

 
3.  Педагогічні умови використання інтерактивних засобів навчання 
у підготовці учнів початкової школи на уроках природознавства. 
Магістрантка  факультету психології та соціальної роботи, 
спеціальності «Початкова освіта» ВИСОВЕНЬ Альона Сергіївна. 
Науковий керівник доц. Дубровська Л.О 
 
4.  Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній 
виховній роботі. Магістрантка  факультету психології та соціальної 
роботи, спеціальності «Початкова освіта» ДМИТРІЄВА Юлія 
Олександрівна. Науковий керівник проф.Коваленко Є. І. 

 
5.  Розвиток творчого потенціалу молодших школярів на уроках 
літературного читання засобами театралізації. Магістрантка  
факультету психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова 
освіта» ІЛЛЯШЕНКО Наталія Миколаївна. Науковий керівник проф. 
Турчин Т.М. 
 
6.  Формування дослідницьких умінь молодших школярів у процесі 
навчання засобами наочності. МЕШКОВА Анна Вікторівна. Науковий 
керівник доц.Гордієнко Т.В. 

 
7.  «Дидактична гра на уроках музичного мистецтва як засіб 
активізації пізнавальної діяльності школярів»  Студентка ІІІ курсу 
факультету  культури та мистецтв спеціальності «Музичне мистецтво» 
Лозинська Єлізавета. Науковий керівник доц. Шевчук М.О.   
 
8.  Шляхи формування трудової компетентності учнів початкової 
школи» Магістрантка І курсу факультету психології на соціальної 
роботи спеціальності «Початкова освіта» Дорош Аліна Михайлівна. 
Науковий керівник доц. Шевчук М.О. 

 
9. Творча самореалізація молодших школярів у процесі позакласної 
музично-сценічної діяльності САВЧЕНКО Інна Олександрівна 
Магістрантка  факультету психології та соціальної роботи, 
спеціальності «Початкова освіта» Керівник проф.Турчин Т.М. 
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10. Виразне читання та його роль у розвитку зв’язного мовлення 
учнів початкової школи СЛІСАРЕНКО Марина Сергіївна  Магістрантка  
факультету психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова 
освіта» Керівник доц. Киричок І. І. 

 
11. Агресивні реакції учнів молодших класів та шляхи їх подолання 
УДОВИЧКО Інна Олегівна Магістрантка  факультету психології та 
соціальної роботи, спеціальності «Початкова освіта»  Керівник 
проф.Турчин Т.М. 
 
12. Виховання моральних почуттів молодших школярів засобами 
казок народів  світу ЯКИМЕНКО Яна Ігорівна Магістрантка  
факультету психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова 
освіта» Керівник доц.Філоненко О.С. 

 
13. Патріотичне виховання молодших школярів у процесі краєзнавчої 
роботи АРТЕМЕНКО Леся Миколаївна Магістрантка  факультету 
психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова освіта» 
Керівник доц. Гордієнко Т.В. 
 
14. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів 
засобами нетрадиційних форм уроків БАБИЧ Катерина Петрівна 
Магістрантка  факультету психології та соціальної роботи, 
спеціальності «Початкова освіта» Керівник доц.Дубровська Л.О. 

 
15. Організація національного виховання молодших школярів в 
процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу ДОВБНЯ Юлія 
Володимирівна Магістрантка  факультету психології та соціальної 
роботи, спеціальності «Початкова освіта» Керівник доц. Гордієнко Т.В. 
 
16. Методика проведення інтерактивних уроків української мови у 
початковій школі ДУДКА Світлана Миколаївна Магістрантка  
факультету психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова 
освіта» Керівник проф.Турчин Т.М. 
 
17. Методика роботи з авторською казкою на уроках літературного 
читання в початковій школі ЖИЛІНСЬКА Альона Володимирівна 
Магістрантка  факультету психології та соціальної роботи, 
спеціальності «Початкова освіта» Керівник доц. Киричок І.І. 
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18. Формування моральних цінностей в учнів початкових класів на 
уроках читання ЗЕЛЕНКОВА Інна Миколаївна Магістрантка  
факультету психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова 
освіта» Керівник проф.Турчин Т.М. 
 
19. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі 
вивчення дисциплін освітньої галузі “Мова і література” ІЩЕНКО Надія 
Вікторівна Магістрантка  факультету психології та соціальної роботи, 
спеціальності «Початкова освіта» Керівник доц.Гордієнко Т.В. 
 
20. Інтегровані уроки як засіб підвищення пізнавальної активності 
учнів на уроках у початковій школі КАРПУСЬ Ірина Миколаївна 
Магістрантка  факультету психології та соціальної роботи, 
спеціальності «Початкова освіта» Керівник доц.Дубровська Л.О. 
 
21.  Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами 
музичного мистецтва НОВОХАТНЯ Сніжанна Ігорівна Магістрантка  
факультету психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова 
освіта» Керівник проф.Турчин Т.М. 
 
22. Формування готовності вчителя початкової школи до позакласної 
виховної роботи засобами естетичного виховання ПАВЛОВА Анна 
Миколаївна Магістрантка  факультету психології та соціальної роботи, 
спеціальності «Початкова освіта» Керівник доц. Білоусова Н.В. 
 
23. Роль аналітико-синтетичних вправ у розвитку зв’язного мовлення 
учнів початкової школи ПАЩЕНКО Олена Анатоліївна Магістрантка  
факультету психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова 
освіта» Керівник доц. Киричок І.І.  
 
24.  Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових 
класах РЕМЕНЮК Анастасія Володимирівна Магістрантка  
факультету психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова 
освіта» Керівник доц.Дубровська Л.О.  
 
25.  Особистісно-орієнтований підхід як засіб формування 
пізнавального інтересу учнів початкової школи (на матеріалах 
вивчення рідної мови) ЯРЕМЕНКО Ярослава Володимирівна 
Магістрантка  факультету психології та соціальної роботи, 
спеціальності «Початкова освіта» Керівник доц.Падун Н.О. 
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26. Педагогічні умови ефективної реалізації принципу наочності в 
навчанні молодших школярів ЄФИМЕНКО Анна Анатоліївна 
Студентка 2 зі скор. терміном навч. курсу факультету психології та 
соціальної роботи спеціальності «Початкова освіта» Керівник проф. 
Коваленко Є. І. 

 
27.  Технологія формування лідерської позиції молодших школярів у 
позаурочній діяльності СЕРГІЄНКО Наталія Миколаївна Студентка 4 
курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 
«Початкова освіта; англійська мова» Керівник проф. Коваленко Є. І. 
 
28. Формування морально-етичних цінностей молодших школярів 
засобами українського народознавства КОВТУНЮК Юлія Петрівна 
Студентка 4 курсу факультету психології та соціальної роботи 
спеціальності «Початкова освіта; англійська мова» Керівник доц. 
Білоусова Н. В. 

 
29. Становлення особистості молодшого школяра засобами 
інтернет-середовища НОВІКОВА Яна Володимирівна Студентка 4 
курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 
«Початкова освіта; англійська мова» Керівник доц. Білоусова Н. В. 
 
30. Дидактична гра як метод навчання математики в початкових 
класах ЄРМАК Катерина Вадимівна Студентка 4 курсу факультету 
психології та соціальної роботи спеціальності «Початкова освіта; 
англійська мова» Керівник ст. викл. Дубровський В. Л. 
 
31. Використання нових інноваційних технологій при вивченні 
початкового курсу математики МАСЛАК (БОЙКО) Марина Віталіївна 
Студентка 4 курсу факультету психології та соціальної роботи 
спеціальності «Початкова освіта; англійська мова» Керівник проф. 
Турчин Т. М. 
 
32. Формування відчуття відповідальності в учнів молодшого 
шкільного віку ПЕТРИК Ірина Сергіївна Студентка 4 курсу факультету 
психології та соціальної роботи спеціальності «Початкова освіта; 
англійська мова» Керівник проф. Турчин Т. М. 
 
33. Виховання любові до природи у дітей молодшого шкільного віку у 
позаурочній виховній роботі  ПЕТРИК Мар’яна Іванівна  Студентка 4 
курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 
«Початкова освіта; англійська мова» Керівник проф. Турчин Т. М. 
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34. Гендерні аспекти виховання молодших школярів КОЗАЧОК 
Ярина Василівна Студентка 4 курсу факультету психології та 
соціальної роботи спеціальності «Початкова освіта; англійська мова» 
Керівник проф. Турчин Т. М. 
 
35.  Педагогічні умови ефективності методика швидкочитання в 
початковій школі Насилівська Ірина, студентка ІІ курсу спеціальності 
«Початкова освіта» факультету психології та соціальної роботи 
Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. каф. пед. Білоусова Н.В. 
  
36. Інноваційні технології навчання як умова підвищення успішності 
молодших школярів Сиплива Катерина, студентка ІІІ курсу 
спеціальності «Початкова освіта» факультету психології та соціальної 
роботи Науковий керівник: к. пед. н, доц. каф. пед. Білоусова Н.В. 
 
37. Використання інтерактивних методів на уроках природознавства 
як умова підвищення рівня досягнень учнів Долгорук Олеся, 
студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» факультету 
психології та соціальної роботи Науковий керівник: канд. пед. наук, 
доц. каф. пед. Білоусова Н.В.  

 
38. Нетрадиційні уроки як умова ефективного формування 
пізнавального інтересу учнів початкової школи Ходосенко Ірина, 
студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» факультету 
психології та соціальної роботи Науковий керівник: канд. пед. наук, 
доц. каф. пед. Білоусова Н.В. 
 
 

Секція «Педагогіка» 

Керівник секції: проф. Коваленко Є. І.  
Секретар: доц. Білоусова Н. В. 
 
 
1. Методи налагодження дисципліни в школі. 
Федірко Яна, студентка ІІІ курсу філологічного факультету 
Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. каф. пед. Білоусова Н.В. 
 
2. Шляхи подолання агресивної поведінки у молодших школярів 
Коломієць Катерина, студентка ІІІ курсу філологічного факультету  
Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. каф. пед. Білоусова Н.В. 
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3. Патріотичне виховання на уроках української мови та літератури 
Антоненко Владислава, студентка ІІІ курсу філологічного факультету  
Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. каф. пед. Білоусова Н.В. 
 
4. Сім’я як основа розвитку особистості Скребець Дарина, Дяченко 
Марина, студентки ІІІ курсу філологічного факультету Науковий 
керівник: канд. пед. наук, доц. каф. пед. Білоусова Н.В. 
 
5. Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера у дидактичному 
контексті 
Кудлай О.В., Макарчук А.А., студентки ІІІ курсу філологічного 
факультету 
Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. каф. пед. Білоусова Н.В.  
 
6. Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої 
школи: педагогічна проблема та шляхи її вирішення Кот Юлія,  Кот 
Ірина, студентки ІІІ курсу філологічного факультету Науковий керівник: 
канд. пед. наук, доц. каф. пед. Білоусова Н.В.  
 

 

Секція «Психологія» 

Керівник секції – канд. психол. наук, доц.Щотка О.П. 

Секретар – старший лаборант Зеленяк Л.М. 

 

1. Емпіричне дослідження гендерної ідентичності жінок з кар’єрною 

орієнтацією «менеджмент». 

Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Аксьонова А.В. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
 

2. Страх успіху у жінок: теоретичні підходи до визначення поняття. 

Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Олексюк К.О. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
 

3. Емпіричне дослідження гендерних стратегій опанування страхом 

публічного виступу. 

Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Богомаз Т.В 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
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4. Рольовий конфлікт працюючої жінки як предмет психологічного 
дослідження. 
Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Рощот Н.А. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
 

5. Теоретичні підходи до вивичення жіночого лідерства у психології. 

Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Кот К.С. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 

6. Порівняльне дослідження стереотипності мислення студенток 

гуманітарного та фізико-математичного профілю.  

Студ.ІІ курсу природничо-географічного факультету Кадура А.В. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
 

7. Вплив Love story на самооцінку дівчат. 

Студ.ІІ курсу природничо-географічного факультету Рибалко А.О. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
 

8. Гендерні особливості сприйняття старіння дорослими людьми. 

Студ.ІV курсу природничо-географічного факультету Чуйко А.К. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
 

9. Методи поліпшення сприйняття життя працюючих жінок. 

Студ.ІV курсу природничо-географічного факультету Савченко Т.О. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
 

10. Гендерні стереотипи чоловіків з «адреналіновим хобі». 

Студ.ІV курсу природничо-географічного ф-ту Сурмачевська К.С. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 
 

11. Рефлексія і емпатія як вияв децентристської позиції керівника. 

Магістрант ф-ту психології та соціальної роботи Сокальський Д. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  
 

12. Взаємозвязок особистісних властивостей менеджера та стилю 
його поведінки у конфлікті.   
Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Никифоренко Я.В. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Горянська А.М. 
 

13. Комунікативна толерантність як професійно важлива якість 
майбутнього менеджера.   
Магістрант факультету психології та соціальної роботи Пісоцький І.В. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Горянська А.М. 
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14. Психологічні чинники міжособистісних конфліктів в медичному 
колективі. 
Магістрантка факультету психології та соціальної роботи заочної 
форми навчання Конопля В.В.  
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Горянська А.М. 
 

15. Гендерні особливості Я-концепції в пізній юності. 
Студ. ІІ курсу природничо-географічного факультету  Сущенко Л.І. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Горянська А.М. 
 

16. Психологічні особливості розвитку пам’яті у дітей молодшого 
шкільного віку.  
Студ. ІІ курсу природничо-географічного факультету  Постол В.М.  
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Горянська А.М. 
 

17. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі навчання. 
Студ. ІV курсу філологічного факультету  Десятник А.О.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 
 

18. Психологічні особливості спілкування підлітків. 
Студ. ІV курсу філологічного факультету  Антоненко Ю.А.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 
 

19. Проблеми розвитку Я-концепції в молодшому шкільному віці. 
Студ. ІV курсу філологічного факультету  Голод В.С.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 
 

20. Психологічний аналіз основних труднощів спілкування підлітків. 
Студ. ІV курсу філологічного факультету  Ляшенко А.С.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П.. 
 

21. Діагностика професійних інтересів студентів-першокурсників до 

вивчення історії. 

Студ. І курсу історико-юридичного факультету Кебкал Ю.О. 
Науковий керівник – ст. викл. Король В.С. 
 

22. Врахування навчальних та професійних інтересів при підготовці 

соціальних робітників. 

Студ. ІV курсу факультету психології та соціальної роботи Чиж К.В. 
Науковий керівник – ст. викл. Король В.С. 
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23. Міжпредметні зв’язки як фактор формування позитивної 
мотивації  вивчення історії. 
Студ. ІІІ курсу історико-юридичного факультету Коваленко А. М. 
Науковий керівник – ст. викл. Король В.С. 
 

24. Дружба та кохання у ранньому юнацькому віці. 
 Студ. ІV курсу природничо-географічного факультету Ручкіна О.Ю. 
Науковий керівник – асист. Авер'янова А.В. 

25. Психологічна готовність учителя до управління класним 
колективом. 
 Студ. ІV курсу природничо-географічного факультету Фатеус О.І. 
Науковий керівник – асист. Авер'янова А.В. 
 

26. Розвиток творчих здібностей підлітків у процесі навчання. 
 Студ. ІV курсу природничо-географічного факультету Мазяр А.С. 
Науковий керівник – асист. Авер'янова А.В. 
 

27. Властивості уваги та її зв’язок з успішністю учнів. 
 Студ. ІV курсу природничо-географічного ф-ту Литовченко Р.В. 
Науковий керівник – асист. Авер'янова А.В. 
 

28. Роль батька у формуванні особистості дитини. 
 Студ. ІV курсу заочної природничо-географічного ф-ту Кулинич Т.В. 
Науковий керівник – асист. Авер'янова А.В. 
 

29. Саморегуляція як чинник розв’язання міжособистісних конфліктів 
студентської молоді. 
Студ.ІV курсу факультету іноземних мов Романенко О. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 
 

30. Соціально-психологічні чинники виникнення міжособистісних 

конфліктів у ранньому юнацькому віці. 

Студ.ІV курсу факультету  іноземних мов Дєдікова Т.О. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 
 

31. Психологічні засоби подолання деструктивних конфліктів 
педагогів та старшокласників. 
Студ.ІV курсу факультету іноземних мов Бараниця В.М. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 
 

32. Стартегії поведінки підлітків в конфлікті. 
Студ.ІV курсу факультету іноземних мов Савченко Я.В. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 
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33. Розвиток творчих здібностей засобами хореографічного 
мистецтва.  
Студ. ІІІ курсу, факультет культури та мистецтв Оленченко Є.М. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 
 

34.   Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів. 
Студ. ІІІ курсу, факультет культури  та мистецтв Булавенко О.Ю. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 
 

35.  Стратегії поведінки підлітків у конфліктних ситуаціях. 
Студ. ІІІ курсу, факультет культури та мистецтв Коломієць Т.В. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 
 

36. Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання. 
Студ. ІV курсу природничо-географічного факультету Устименко С.І. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 
 

37. Дружба та кохання у ранньому юнацькому віці. 
Студ. ІV курсу природничо-географічного факультету Звонкова Ю.М. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 
 

 

Секція «Актуальні проблеми теорії 

та практики соціальної роботи» 

Крівник секції – к.пед.н. доц. Борисюк С.О. 

Секретар – маг. ф-ту психол. та соц. роботи Щітченко Т.В. 

 

1. Консультаційна робота соціального працівника щодо попередження 
правопорушень серед неповнолітніх. 
Маг. VІ к. ф-ту психол. та соц. роб. Безноженко Марія Віталіївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

2. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених засобами форум-театру. 
Маг. VІ курсу ф-ту психол. та соц. роботи Ільчук Антон Миколайович 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

3. Професійна орієнтація вихованців пенітенціарної установи на вибір 
професії соціального працівника. 
Маг. VІ к. ф-ту психол. та соц. роботи Ткаченко Вікторія Віталіївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О. 



37 

 

4. Інноваційні форми і методи соціальної роботи з допризовною 
молоддю. 

Маг. VІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Щітченко Тетяна Вікторівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Конончук А.І. 

5. Інноваційні технології у соціальній роботі з дітьми з обмеженими 
функціональними можливостями. 
Маг. VІ к. ф-ту психол. та соц. роботи Вишнєва Тетяна Миколаївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

6. Формування корпоративної культури закладу соціальної сфери. 
Маг. VІ к. ф-ту психол. та соц. роботи Рева Валентина Вікторівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 

7. Використання зарубіжного досвіду ресоціалізації неповнолітніх в 
пенітенціарній системі України. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роботи Борисенко Вікторія Юріївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

8. Досвід консультативної роботи жіночого правозахисного центру «Ла 
Страда-Україна». 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роботи Ворона Максим Миколайович 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О.  

9. Соціальна робота з сім’ями учасників АТО в умовах територіальної 
громади. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Гапонюк Юлія Русланівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О.  

10. Гендерний підхід у профілактиці проблеми «чайлдфрі» у молодіжному 
середовищі. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роботи Клименко Леся Валентинівна  
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

11. Здоров’язберігаючі технології у роботі соціального працівника з 
військовослужбовцями. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роботи Кушнір Аліна Володимирівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

12. Взаємодія соціальних інститутів у процесі ресоціалізації неповнолітніх 
в умовах відбування покарання. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роботи Ткачук Діана Андріївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

13. Порівняльний аналіз системи пенсійного забезпечення України та 
країн ЄС. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Яцун Леся Миколаївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Сватенков О.В. 
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14. Фактори молодіжного безробіття в Україні. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Голуб Каріна Юріївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Сватенков О.В. 

15. Особливості соціальної роботи з вагітними жінками різних вікових груп. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Капленко Марія Михайлівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Лісовець О.В. 

16. Соціокультурна адаптація людей похилого віку засобами художнього 
мистецтва. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Кущенко Ніна Анатоліївна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Лісовець О.В. 

17. Досвід соціального підприємництва у підтримці вразливих категорій 
населення. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Мягкова Олена Олександрівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О. 

18. Превентивна робота з клієнтами служби пробації. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Терещенко Аліна Ігорівна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Лісовець О.В. 

19. Формування сенсожиттєвих цінностей у людей з ВІЛ-СНІД (на прикладі 
Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом). 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Зубленко Олена Броніславівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 

20. Профілактика сімейної депривації у дітей трудових мігрантів. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Чиж Катерина Вікторівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Сватенков О.В. 

 

 

Секція «Теорія та практика 

соціально-педагогічної діяльності» 

Керівник секції – к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

Секретар – маг. ф-ту психол. та соц. роботи Чепур А.В. 

 

1. Соціально-педагогічна робота з профілактики булінгу в шкільному 
середовищі. 
Студ. ІV к. ф-ту психол. та соц. роб. Медвідь Світлана Сергіївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 
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2. Соціально-педагогічні умови виховання дітей у багатодітних сім’ях. 

Маг. VІ курсу ф-ту психол. та соц. роботи Лотанюк Ганна Сергіївна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Конончук А.І. 

3. Соціально-педагогічні умови виховання дітей у прийомних сім’ях. 
Маг. VІ к. ф-ту психол. та соц. роб. Симоненко Юлія Михайлівна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

4. Попередження домашнього насилля засобами соціально-педагогічного 
консультування майбутньої сім’ї. 
Маг. VІ к. ф-ту психол. та соц. роб. Ігнатенко Вікторія Вікторівна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О.  

5. Соціальна профілактика девіантної поведінки школярів 
аудіовізуальними засобами. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Басова Інна Ігорівна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

6. Досвід соціально-виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення і 
відпочинку в Україні у другій половині ХХ ст. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Барило В. В.  

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Сватенков О.В. 

7. Попередження впливу екранного насильства на прояви агресивності у 
підлітків. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Богинська Ілона Володимирівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 

8. . Використання інтерактивних методів у профілактиці шкільного 
насилля. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Вовчемис Крістіна Василівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

9. Соціальна підтримка багатодітних сімей в Україні у роботі ЦСССДМ. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роб. Грущак Іоанн Олександрович 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Конончук А.І. 

10. Профілактика шкідливих звичок підлітків як форми соціальної 
дезадаптації. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Котяш Яна Юріївна  
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

11. Умови ефективності соціальної реклами у профілактиці шкільного 
насилля. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Луніна Яна Володимирівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Сватенков О.В. 
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12. Інтерактивні технології соціального навчання у профілактиці 

правопорушень серед учнівської молоді. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Ляшиченко Лілія Володимирівна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

13. Профілактика соціальної ізоляції старших підлітків у середовищі 
однолітків. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Приходько Аліна Василівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 

14. Соціальна спрямованість діяльності релігійних організацій в сучасних 
умовах. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Чепур Аня Валеріївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Лісовець О.В. 

15. Представництво інтересів дитини у діяльності Служби у справах дітей. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Чернова Альбіна Олександрівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Лісовець О.В. 

16. Соціалізація дітей в закладах додаткової освіти засобами 
хореографічного мистецтва. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Короткіна Олена Володимирівна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

17. Соціальна підтримка обдарованих школярів у ЗНЗ. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роботи Лазоренко Юлія Олександрівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

18. Соціалізація дітей з обмеженими можливостями в умовах інклюзивної 
групи ДНЗ. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Ліскевич Валентина Анатоліївна  

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

19. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки молодших 
школярів у дозвіллєвій діяльності. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Решетняк Вікторія Вікторівна 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

20. Формування здорового способу життя школярів засобами 
хореографічного мистецтва. 
Маг. V к. ф-ту психол. та соц. роб. Рой Богдан Володимирович 

Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

21. Особливості соціально-педагогічної роботи з учнівською молоддю в 
літній період. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Хилько Юлія Миколаївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 
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22. Інноваційні технології соціально-виховної роботи в пенітенціарних 
установах для неповнолітніх. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Плоска Ярина Ігорівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

23. Робота соціального педагога з батьками щодо профілактики 
жорстокого поводження з дітьми. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Оропай Раїса Олексіївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Конончук А.І. 

24. Соціально-педагогічна реабілітація онкохворих дітей засобами арт-
терапії (на базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів). 

Студ. ІV к. ф-ту психол. та соц. роб. Щелочева Христина Вікторівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 

25. Діяльність соціального педагога з творчого розвитку дітей з 
особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. 

Студ. ІV к. ф-ту психол. та соц. роб. Маринченко Людмила Сергіївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

26. Соціально-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в умовах 
інклюзивної освіти в початковій школі. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Федько Марина Юріївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

27. Професійно-педагогічні здібності майбутнього соціального педагога. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Бугай Оксана Віталіївна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

28. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми та їх батьками. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Мостовенко Світлана 
Михайлівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

29. Особливості тьюторського супроводу дітей з помірною розумовою 
відсталістю. 

Студ. ІІ курсу ф-ту психол. та соц. роботи Шпеко Тетяна 
Вячеславівна 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 
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 Секція «Українська література» 

Керівник секції – д.філол.н., проф. Ковальчук О.Г. 

Секретар – ст. лаб. Кашуба Т. В. 

 

1. Жанрово-тематичні особливості зимового та весняного циклу 
календарно-обрядової поезії на Чернігівщині.  

Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Божина Яна Валентинівна 
Науковий керівник –  Михальчук Н. І., доцент 

 

2. Поетика творчості Анни Малігон 

Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Ковтун Наталія Андріївна 
Науковий керівник –  Хархун В. П., професор 

 

3. Візуальне у творчості Юрія Яновського 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Сотніченко Катерина 
Анатоліївна 
Науковий керівник –  Ковальчук О. Г., професор  
 
4. Функціональна роль містерійних сюжетів та образів у драматичній 
поемі В. Пачовського «Сон української ночі» 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Ляховець Тетяна 
Олександрівна 
Науковий керівник –  Михальчук Н. І., доцент 
 
5. Специфіка епістолярної полеміки В. Винниченка: адресування і 
стиль 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Гринько Альона Андріївна 
Науковий керівник –  Михальчук Н. І., доцент 
 
6. Семантична парадигма образу жінки у творчості Марії Матіос 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Івченко Олена Андріївна 
Науковий керівник –  Капленко О. М., доцент 
 
7. Морально-етичні проблеми у творчості Олеся Гончара 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Сус Єлизавета Пхалловна 
Науковий керівник –  Капленко О. М., доцент 
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8. Картина світу у творчості Василя Симоненка 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Клименко Тетяна 
Володимирівна 
 
9. Науковий керівник – Ковальчук О. Г., професор 
Володимир Винниченко та Іван Багряний як представники української 
діаспори (порівняльний аналіз) 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Котляр Карина 
Станіславівна 
 
Науковий керівник –  Хархун В. П., професор 
10. Меморалізація  Небесної Сотні в сучасній поезії 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Кравченко Анна 
Дмитрівна 
Науковий керівник –  Хархун В. П., профессор 
 
11. Художнє осмислення історії у творчості Марії Матіос 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Кудрик Інна В’ячеславівна 
Науковий керівник –  Капленко О.М., доцент 
 
12. Образ сучасної війни у творчості Сергія Жадана 
Магістрант V курсу філологічного ф-ту Присівок Дмитро 
Валер’янович 
Науковий керівник –  Хархун В. П., профессор 
 
13. Концепція тіла  в романі В. Підмогильного "Місто" 
Магістрант V курсу філологічного ф-ту Поносова Тетяна Ігорівна 
Науковий керівник –  Хархун В. П., профессор 
 
14. Роль літературного скандалу в  літературно-мистецькому  процесі 
20-х рр. ХХ ст. 
Магістрантка V курсу філологічного ф-ту Рекуненко Ірина Миколаївна 
Науковий керівник –  Михальчук Н. І., доцент 
 
15. Метафізичні інтенції в картині світу В. Стуса та М. Руденка 
Магістрантка VI курсу філологічного ф-ту Година Тетяна Русланівна 
Науковий керівник –  Ковальчук О. Г. 
 
16. Концепт катастрофізму у творчості Сергія Жадана 
Магістрантка VI курсу філологічного ф-ту Дорош Ірина Віталіївна 
Науковий керівник –  Ковальчук О. Г. 
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17. Гендерні проблеми у творчості В. Винниченка (на матеріалі малої 
прози та роману «Записки Кирпатого Мефістофеля» 
Магістрантка VI курсу філологічного ф-ту Борик Дарія Миколаївна 
Науковий керівник –  Ковальчук О. Г. 
 
18. Жанровий синкретизм малої прози П. Куліша 
Магістрантка VI курсу філологічного ф-ту Надточій Оксана Ігорівна 
Науковий керівник –  Моціяка О. М. 
 
19. Жіночий дискурс в епістолярній спадщині Т. Шевченка 
Магістрантка VI курсу філологічного ф-ту Федорових Ірина 
Олександрівна 
Науковий керівник –  Моціяка О. М. 

 

Секція «Проблеми розвитку культури» 

Керівник секції – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
Секретар – студ. ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Лемешко Я. 

 
1. Чернігівський український драматичний театр ім. Т. Шевченка 
Студ. ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Кавецька І. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
2. Ніжинський драматичний театр ім. М.М. Коцюбинського у ХХ 
столітті. 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Калюжна А. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
3. Ніжинський драматичний театр у Ніжині на сучасному етапі 
(1995-2015 рр.) 
Студ ІІ курсу філолог. ф-ту Богдан К. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
4. «Тарас Бульба» на сценах українських театрів. 
Студ. ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Шпитяк К. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
5. Скульптурні пам'ятники у Чернігові у 40-90-х рр. ХХ ст. 
Студ. ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Козлов В. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
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6. Скульптурні пам'ятки Ніжина ХХ ст. 

Студ. ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Смілик Я. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
7. Творчість художника Сергія Шишка і його колекція у картинній 
галереї Ніжинського університету. 

Студ. ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Богдан Д. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
8. Творчість художників А.Мордовця, А. Шкурка, М. Прокопюка. 

Студ.ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Шуба В. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
9. Життєва та творча доля О.Ф. Саєнка. 

Студ. ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Лемешко Я. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
10. Олександр Петрович Довженко. 

Студ. ІІ курсу історико-юридич. ф-ту Макаренко Б. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 
11. Дитинство у фільмі С. Параджанова «Тіні забутих предків». 

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Макарчук А. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 
 
12. Еволюція стилю модерн в європейській архітектурі. 

Студ. ІУ курсу історико-юридичного ф-ту Тарасенко В. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Чоботько О.В. 
 
13. Конструктивізм в архітектурі СРСР 1920-х років. 

Студ. ІУ курсу історико-юридичного ф-ту Шмиголь В. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Чоботько О.В. 
 
14. Мистецтво Вавілону. 

Студ. ІУ курсу історико-юридичного ф-ту Яременко В. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Чоботько О.В. 
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Секція «Проблеми розвитку світової літератури» 

Керівник секції - к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 
Секретар - студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Кудлай О.  
 

1. Методика роботи над перекладом на  уроках літератури. 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Шульга Д.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Драчук Л.І. 
 

2. Особливості вивчення драматичних творів у старших класах. 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Шевченко М.,  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Драчук Л.І. 
 

3. Образ Ранка і його значення у п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім».  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Кудлай О. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

4. Особливості розкриття родинних стосунків у «новій драмі» к. ХІХ - поч. 

ХХ ст. (за п’єсою Г. Ібсена «Ляльковий дім».)  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Мельник К. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

5. О. Вайльд: естет чи мораліст (за романом «Портрет Доріана Грея»).  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Дяченко М. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

6. Духовна еволюція Нори у драмі Г. Ібсена «Ляльковий дім».  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Антоненко В. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

7. Тема дружби у п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім». 

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Андрушко Д. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

8. Мотив таємниці та родинного щастя дому Хельмерів (за п’єсою Г. 

Ібсена «Ляльковий дім»)  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Мусієнко М. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 
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9. Особливості розкриття теми нереалізованого кохання у п’єсі 

«Ляльковим дім» Г. Ібсена 

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Макарчук  А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

10. Мотив темряви та його символічне значення у романі Е. Золя 

«Жерміналь». 

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Стасюк І. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

11. «Жінка і суспільство» як актуальна проблема в літературі к. ХІХ - 

поч. ХХ ст. (на основі драми Г. Ібсена «Ляльковий дім»).  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Єсипенко Н. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

12. Трагізм образу людини і митця (за романом Д. Лондона «Мартін 

Іден»)  Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту      Скребець Д. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

13. Мотивація вчинків Нори у п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім». 

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Кот Ю. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

14. Специфіка зображення жіночих образів у романі Гі де Мопассана 

«Любий друг».  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Кот І. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В.  

 

15. Життя як мистецтво у романі О. Вайльда «Портрет Доріана Грея»  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Станкевич Х. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

16. Доріан Грей: злочинець чи жертва? (за романом О. Вайльда 

«Портрет Доріана Грея»  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Бобко А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 
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17. Тема кохання та своєрідність її розкриття в романі О. Вайльда 

«Портрет Доріана Грея»  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Іллюшко А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

18. Проблема деградації особистості в романі О. Вайльда «Портрет 

Доріана Грея».  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Дудка К. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В.  

 

19. Символи в п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім», їхня роль і значення  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Борщ А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

20. Анімалістичні образі та їхня функція в романі Е. Золя 

«Жерміналь»  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Середюк А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

21. Етьєн, Шаваль і Катрін: своєрідність зображення «любовного 

трикутника» в романі Е. Золя «Жерміналь»  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Ничипоренко А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

22. Мотив їжі в романі Е. Золя «Жерміналь»  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Богдан К. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

23. Жорж Дюруа і секрет його «успіху» (за романом Гі де Мопассана 

«Любий друг»)  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Пустовіт А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

24. Жінка та її соціальна роль в художньому світі роману Гі де 

Мопассана «Любий друг». Образ Мадлени Форестьє.  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Завадко А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 
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25. Нора як руйнівниця стереотипних уявлень про буржуазну родину 

(Г. Ібсен «Ляльковий дім»). 

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Левченко А. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

26. Мотив утраченого дитинства в романі М. Твена «Пригоди 

Гекльберрі Фінна».  

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту  Нештенко О. 

Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

 

Секція «Сучасна зарубіжна література: 

 від модернізму – до постмодернізму» 

Керівник секції - к.філол.н., доц. Остапенко Л.М.,  
Секретар - магістрантка V курсу філолог. ф-ту  Івахно Н.  
 

1. Життя – це політ: компаративний аналіз повісті-притчі Р. Баха «Чайка 
на ймення Джонатан Лівінгстон» та філософської казки-притчі А. де 
Сент-Екзюпері «Маленький принц». 
Магістр V курсу філолог. ф-ту  Івахно Н.  
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

2. Принцип постмодерної гри у романі К. Воннегута «Бійня номер п’ять, 
або Хрестовий похід дітей». 
Магістр V курсу філолог. ф-ту  Кашуба Т. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

3. Жанрова своєрідність роману Умберто Еко «Ім’я троянди».  
Магістр V курсу філолог. ф-ту Маценко К. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

4. Провідні образи роману Деніела Кіза «Квіти для Елджернона» та їх 
значення у розкритті ідеї твору. 
Магістр V курсу філолог. ф-ту  Шорохова Я. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

5. Міф і сучасність у романі Дж. Апдайка «Кентавр». 
Магістр V курсу філолог. ф-ту  Хрущ С. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
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6. Тема боротьби життя й смерті у романі Фаулза «Колекціонер» 
Магістр V курсу філолог. ф-ту  Божина Я. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

7. Роман Турньє «П’ятниця…» як антиробінзонада.  
Магістр V курсу філолог. ф-ту  Андрущенко А.   
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М.  
 

8. Образ Робінзона в інтерпретації Турньє. 
Магістр V курсу ф-ту іноземних мов Бойко О.   
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

9. Композиційні особливості роману Дж. Фаулза «Колекціонер». 
Магістр V курсу філолог. ф-ту  Сотніченко К.А.  
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

10. Структурні особливості роману  К. Рансмайра «Останній світ». 
Магістр V курсу філолог. ф-ту Сохань Г. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

11. Постмодерні стратегії в романі М. Кундера «Нестерпна легкість 
буття».  
Магістр V курсу філолог. ф-ту Поносова Т. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

12. Образ троянди в романі У. Еко «Ім’я троянди»: інтертекстуальний 
аспект. 
Магістр V курсу філолог. ф-ту Ляховець Т. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М.  
 

13.  Художній вимір роману П. Коельо «Алхімік» (інтертекстуальні 
мотиви». 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту  Якименко М.  
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

14. Біблійні мотиви в ліриці А. Ахматової (на прикладі одної із збірок 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Рудик О. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М.  
 

15. Інтертекстуальні мотиви у романі Кізі «Над зозулиним гніздом». 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Карпусь О.  
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
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16. Образ сучасної цивілізації у романі Альбера Камю «Чума». 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту  Жуковська М. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

17. Літературні попередники Жана-Батиста Гренуя в романі П. 
Зюскінда «Запахи». 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Тригубенко К. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М.  
 

18. Місце «потоку свідомості» в літературі ХХ ст. 
Студ. ІІ курсу ф-ту іноземних мов Лисенко В. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

19. «Серце темряви» Д. Конрада як антиколоніальний роман. 
Студ. ІІ курсу ф-ту іноземних мов Чорний Д. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

20. «Війна світів» Г. Веллса як зразок роману-антиутопії. 
Студ. ІІ курсу ф-ту іноземних мов Безкоровайна М. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

21. Образ Іафета в романі Дж. Барнса «Історія світу в 10,5 розділах» 
Магістрант філолог.ф-ту Присівок Д. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 

22. Образ Робінзона в інтерпретації М. Турньє «П’ятниця, або 
Тихоокеанський лімб» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Бойко О. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

23. Проблема кохання в романі Дж. Фаулза «Колекціонер» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Маміралієва Ю.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

24. Проблема мистецтва в романі Дж. Фаулза «Колекціонер» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Олійник Т. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

25. Образ дружби в романі С. Кінга «Воно» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Колесник А. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
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26. Алегоричність образів у повісті-притчі Р. Баха «Чайка на ім’я 

Джонатан Лівінгстон» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Олех О.О. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

27. Проблема міфологізму в романі Дж. Апдайка «Кентавр» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Коломієць І. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

28. Проблема расової дискримінації в романі Х. Лі «Вбити 
пересмішника» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Золотаренко Я.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

29. Проблема стосунків між підлітками у книзі Дж. Пікольд 
«Дев’ятнадцять хвилин» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Хизь Н.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

30. Образи, символи у творі П. Коельо «Алхімік» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Черкасова Ю.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

31. Відображення соціальних настроїв американського суспільства у 
романі В. Фолкнера «Троянда для Емілі» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Хоминська В.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

32. Проблема сімейних відносин у творі «Поховайте мене за 
плінтусом» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Пархоменко В.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

33. Концепція людського буття у романі Дж. Барнса «Історія світу в 
10 ½ розділах» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Лебедь Ю.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

34. Проблема батьків і дітей у романі Е. Єлінек «Піаністка» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Савотченко В. І. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
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35. Екзистенційна проблематика роману П. Коельо «Алхімік» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Шульга І.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

36. «Померти, щоб почати жити»: П. Коельо «Вероніка вирішує 
померти» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Кривуця К. С. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

37. Проблема генія у романі Р. Шнайдера «Сестра сну» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Анохіна О. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

38. Шлях розвитку людини у творі Д. Кіза «Квіти для Елджернона» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Матійко М. О. 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

39. Проблеми світосприйняття та самопізнання особистості в романі 
Ю. Місіми «Золотий Храм» 
Студ. V курсу ф-ту іноземних мов Католик Т.  
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Остапенко Л. М. 
 

40. Ідея фатуму в романі Т. Гарді «Тесс із роду д'Ербервіллів». 
Магістрант У курсу філолог. ф-ту Ридзель А. 
Науковий керівник -  к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 
 
 

Секція «Проблеми компаративістики та російської 

літератури і методики її викладання» 

 
Керівник секції – к.філол.н., доц. Ісаєнко К.П. 
Секретар - магістрантка філолог. ф-ту Станова А. 
 

1. Осмислення теми кохання у пізній ліриці М. Заболоцького. 
Магістрантка філолог. ф-ту Тихоновська Я.  
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

2. Особистість і влада у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».  
Магістрантка  філолог. ф-ту Головач А. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
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3. Особливості зображення епохи в повісті М. Булгакова «Собаче серце». 
Магістрантка філолог. ф-ту Станова А. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

4. Художні засоби змалювання пейзажу в повісті М. Гоголя «Тарас 
Бульба». 
Магістрантка філолог. ф-ту Зеленська О. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

5. О. Пушкін і пушкінські мотиви у творчості АА. Ахматової. 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Вітченко А.  
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

6. Любовна лірика Сергія Єсеніна 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Жердєва О. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

7. Любовна тема у творчості Володимира Маяковського. 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Кармашова К. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
  

8. Концепція творчості і творчої людини у романі М. Булгакова «Майстер і 
Маргарита». 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Сташевська Т. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

9. Повість М. Булгакова «Собаче серце» і її екранізація. 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Панчук І. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

10. Тема кохання в поезії К. Симонова. 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Легчун М. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

11. Філософська поезія Миколи Заболоцького. 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Тодорова Д. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
 

12. Моральні аспекти і їх висвітлення у пісенній творчості 
Володимира Висоцького. 
Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Матяш А. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 
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13. «Брати Карамазови» Ф. Достоєвського: мотивація вчинків 
Катерини Іванівни. 
Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Лапін А. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 
 

14. Образ жінки у сучасному літературному процесі.   
Магістрантка філолог. ф-ту Грицова Е.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ісаєнко К.П. 

15.  Жанрова своєрідність сучасної зарубіжної літератури.  
Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Золотіна Я. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ісаєнко К.П. 
 

16.  Особливості розвитку сучасної української новели.   
Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Федірко Я. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ісаєнко К.П. 
 
 

Секція «Мовознавство» 

Керівник секції – к.філол.н., проф. Сидоренко В.О. 
Секретар – магістрант філолог. ф-ту Панчук І.  

 
1. Изобразительно-выразительные средства в русской поэзии второй 

половины ХІХ века. 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Кравченко Л. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Клипа Н.І. 
 

2. Заимствованные слова в языке современной газеты. 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Руденко А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Клипа Н.І. 
 

3. Явление синонимии в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание». 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Половкова О. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Клипа Н.І. 
 

4. Лексико-семантические явления в сказках А.Пушкина 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Ярошев О. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Клипа Н.І. 
 

5. Лексико-семантические явления в языке романа Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Лапін А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Клипа Н.І. 
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6.  Авторские новообразования в поэзии Анны Ахматовой. 
Магістрантка філолог. ф-ту Панчук І. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сидоренко В.О. 
 

7. Окказионализмы в поэзии Е. Евтушенко. 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Азбукіна Є. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сидоренко В.О. 
 

8. Заглавие как сильная текстовая позиция (на материале басен И. А. 
Крылова). 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Дубровна А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сидоренко В.О. 
 

9. Историзмы в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Нестеренко О.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сидоренко В.О. 
 

10. Концепт «дом» в повести Н. В. Гоголя «Старосветские 
помещики». 
Студ. ІІ курсу філолог. ф-ту Проненко Є. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сидоренко В.О. 
 
 

 Секція «Перекладознавство» 

Керівник секції – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 
Секретар – магістрантка філолог. ф-ту Гончарова В. 
 
1. Порівняння як засіб виразності й експресивності в аспекті 
перекладу.  
Студ. ІУ курсу філолоог. ф-ту Романова М.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 
 
2. Реалізація перекладацьких трансформацій у перекладі 
культурно-маркованих одиниць  
Магістрантка філолог. ф-ту Гончарова В.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 
 
3. Функційні особливості ад'єктивів у перекладах творів Б.-І. 
Антонича 
Магістрантка філолог. ф-ту Сухомлін А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 
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4. Функціонування зоофразеологізмів в українській і російській 
мовах. 
Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Гайдіна О.   
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 
 
5. Базові концепти в аспекті перекладу 
Магістрантка філолог. ф-ту Долгерт О. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 
 
6. Особливості перекладу поетичних текстів (на матеріалі творчості 
представниць Празької школи) 
Магістрантка філолог. ф-ту Хоменко А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 
 
7. Особливості перекладу поетичних текстів Ф. Тютчева 
українською. 
Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Гур’єв О. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 
 
8. Прийоми перекладу поетичних текстів українською (на матеріалі 
творчості Е. Асадова). 
Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Насико А.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 
 
9. Зіставний аналіз перекладів прозових творів (на матеріалі 
творчості М. Гоголя та перекладів українською мовою) 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Сухомлин Ж.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 
 
10. До проблеми перекладу антропонімів (на матеріалі творів А. П. 
Чехова). 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Гончаренко М. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сидоренко В.О. 
 
11. Рослинний світ в українській і російській фразеології. 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Колоша Ж. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Банзерук О.В. 
 
12. Застаріла лексика в повісті М. Гоголя «Ніч проти Різдва». 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Білоус А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Банзерук О.В. 
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13. Кольорофоносемантичний аналіз поезії А. Ахматової. 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Падун А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Банзерук О.В. 
 
14. Грецизми в сучасній російській мові. 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Семенихина К. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Банзерук О.В. 
 
15. Позалітературна лексика у романі Е. Лимонова «Едічка». 
Студ. ІУ курсу філолог. ф-ту Котвицька А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Банзерук О.В. 

 

Секція «Українська мова» 

Керівник секції – проф. Бойко Н.І. 
Секретар – Кайдаш А.М. 
 
1. Експресивна лексика – маркер рекламного простору.  
Магістрантка філологічного факультету Голубова І.О. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Бойко Н.І. 
 
2. Оцінний потенціал лексичних одиниць, що моделюють мовленнєві 
акти на позначення хибної інформації.  
Магістрантка  філологічного факультету Кресанич В. Д.  
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Бойко Н.І. 
 
3.Образність порівняльних структур в ідіолекті Олеся Гончара. 
Магістрантка філологічного факультету Петриченко Ю. В. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Бойко Н.І. 
 
4. Аксіологічний потенціал  українських паремій на позначення 
мовленнєвої діяльності людини. 
Магістрантка філологічного факультету Спашиба К. М. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Бойко Н.І. 
 
5. Експресивний потенціал антропонімікону в ідіолекті 
С.Васильченка. Магістрантка філологічного факультету Івахно Н. О.  
Науковий керівник – д.ф.н.,  проф. Бойко Н.І. 
 
6. Оніми в ідіостилі Сергія Жадана (на матеріалі роману «Ворошиловград».) 
Магістрантка філологічного факультету Запорожець К.В.  
Науковий керівник  – к.ф.н., доц. Зінченко С.В. 
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7. Мовні засоби творення комічного в гуморесках Остапа Вишні. 

Студентка 4 курсу філологічного факультету Лоха А. Є.  
Науковий керівник  – к.ф.н.,  доц. Зінченко С.В. 
 
8.Кодифікація засобів градуації в сучасній українській літературній 
мові. 

Студентка 4 курсу філологічного факультету Лаврінець А.О. 
 Науковий керівник  – к.ф.н., доц. Зінченко С. В. 
 
9. Деякі структурно-семантичні особливості складних 
багатокомпонентних речень із сурядністю і підрядністю в 
художньому мовленні Павла Загребельного. 

Магістрантка філологічного факультету Доліна І. В. 
Науковий керівник  – к.ф.н., доц. Вакуленко Г.М. 
 
10. Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю в романі 
Василя Шкляра «Ключ»: семантичний і синтаксичний аспекти. 

Магістрантка філологічного факультету Маценко К.В. 
Науковий керівник  – к.ф.н., доц. Вакуленко Г.М. 
 
11. Семантико-синтаксичні особливості організації складнопідрядних 
речень із присубстантивно-означальними частинами в художньому 
мовленні Євгена Гуцала. 

Магістрантка філологічного факультету Теплуха В. В. 
Науковий керівник  –  к.ф.н., доц. Вакуленко Г.М. 
 
12.Функціонально-семантична еквівалентність підрядних 
означальних речень і відокремлених дієприкметникових зворотів (на 
матеріалі художньої прози 19 ст.) 

Магістрантка філологічного факультету Микитченко Ю. М. 
Науковий керівник  – к.ф.н., доц. Вакуленко Г.М. 
 
13. Мовні особливості рекламного тексту . 

Магістрантка філологічного факультету Хрущ С. М. 
Науковий керівник  – к.ф.н., доц. Бойко В.М. 
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14. Фразеосемантичне поле «зовнішність  людини» в українській 
мові. 
Магістрантка філологічного факультету Шоха А. Ю. 
Науковий керівник  – к.ф.н.,  доц. Давиденко Л.Б. 
 
15. Комунікативний потенціал односкладних речень у художньому 
мовленні Євгена Гуцала. 
 Магістрантка філологічного факультету Лепьошкіна О. В.  
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Пасік Н. М.  
 
16.Комунікативно-прагматична роль вставних конструкцій у 
художньому мовленні Павла Загребельного. 
Магістрантка філологічного факультету Грищенко С. В.  
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Пасік Н. М. 
  
17. Синтаксичні маркери сугестивності текстів українських 
замовлянь.  
Магістрантка філологічного факультету Конончук В. Л.  
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Пасік Н. М. 
 
18. Пропріальна лексика на позначення українських спортивних 
клубів. Магістрантка філологічного факультету Бурська А. В. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Пугач В. М. 
 
19. Українська прагмоніміка на позначення овочевих культур. 
Магістрантка філологічного факультету Примак І. Г 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Пугач В. М.  
 
20. Діалектизми в романах Мирослава Дочинця. 
Магістрантка філологічного факультету Скребець А. М. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Кайдаш А.М. 
 
21. Словообраз ДІМ у поезії Ірини Жиленко: домінантні 
лінгвостилістичні ознаки. 
Магістрантка філологічного факультету Юрчишина Ю. В. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Кайдаш А.М. 
 
22. Фемінітиви в художньому мовленні Люко Дашвар: структурно-
семантичний і соціолінгвістичний аспекти. 
Магістрантка філологічного факультету Андрущенко А. С. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Кайдаш А.М. 
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Секція «Всесвітня історія та міжнародні відносини» 

 Керівник секції – к.і.н., доц. Моціяка П.П. 
 Секретар –  асист. Прудько В.О. 
 
1. “Розвиток громадянського суспільства в Польщі у 80-90 рр. ХХ ст.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Божок Н.В. 
Науковий керівник – Доц. Давиденко Ю.М. 
 
2. “Шведська модель” соціальної держави другої половини ХХ ст.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Горбач О.О. 
Науковий керівник – Проф. Свистович С.М. 
 
3. “Розпад комуністичної системи в Чехословаччині: початок 
демократичних процесів.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Опенько Я.В. 
Науковий керівник – Доц. Давиденко Ю.М. 
 
4. “Гендерні відносини в європейських країнах у другій половині ХХ - 
на початку ХХІ ст.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Петренко О.Д. 
Науковий керівник – Доц. Мицик Л.М. 
 
5. “Становлення та еволюція партійно-політичної системи США.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Шмигелюк С.А. 
Науковий керівник – Доц. Мицик Л.М. 
 
6. “Польське питання в німецькій зовнішній політиці в Першій світовій 
війні.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Бабич А.М. 
Науковий керівник – Доц. Самойленко О.Г. 
 
7. “Нонконформізм у музичній культурі молоді СРСР у 50-80-ті рр. ХХ 
ст.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Бец А.В. 
Науковий керівник – Доц. Кузьменко Ю.В. 
 
8. “Холодна зброя середньовічної Європи за результатами сучасних 
археологічних досліджень.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Бортник В.В. 
Науковий керівник – Ас. Прудько В.О. 
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9. “Роль та становище жінки в середньовічному суспільстві Західної 
Європи в ХІ-ХV ст.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Гарбар А.В. 
Науковий керівник – Проф. Свистович С.М. 
 
10. “Міграційна політика Європейського Союзу (1992-2016 рр.)” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Гречка О.Г. 
Науковий керівник – Доц. Мицик Л.М. 
 
11. “Англія в міжнародних відносинах Х- ХV ст.: історіографія та 
джерельна база проблеми”. 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Зоценко Н.Ю. 
Науковий керівник – Доц. Самойленко О.Г. 
 
12. “Історичні реконструкції за матеріалами підводних археологічних 
досліджень.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Лицевич Я.О. 
Науковий керівник – Ас. Прудько В.А. 
 
13. “Перспективи застосування практичних досягнень сучасної мікро- і 
наноелектроніки та супровідних технологій в археологічних 
дослідженнях.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Рябуха В.М. 
Науковий керівник – Проф. Моця О.П. 
 
14. “Ремесла та промисли на території Чернігово-Сіверського 
князівства за результатами археологічних досліджень.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Хван Ю.С. 
Науковий керівник – Проф. Свистович С.М. 
 
15. “Жінка в радянському суспільстві (60-80 рр. ХХ ст.)” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Іванова А.С. 
Науковий керівник – Доц. Кузьменко Ю.В. 
 
16. “Зовнішня політика автономного Сербського князівства в 30-70 рр. 
ХІХ ст.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Коваль А.О. 
Науковий керівник – Доц. Давиденко Ю.М. 
 
17. “Повсякденне життя освітянської інтелігенції СРСР (середина 40-80 
рр. ХХ ст.)” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Корпас О.М. 
Науковий керівник – Доц. Кузьменко Ю.В. 
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18. “Пацифізм і мілітаризм на світовій арені 1918-1939 рр.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Євдокименко В.А. 
Науковий керівник – Доц. Мартиненко В.В. 
 
19. “Протиріччя розвитку сучасної євроатлантичної цивілізації та пошук 
шляхів їх подолання.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Никоненко І.С. 
Науковий керівник Ас. Прудько В.О. 
 
20. “Особливості американської індустріалізації в останній третині ХІХ 
– початку ХХ ст.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Остапенко А.О. 
Науковий керівник – Доц. Мартиненко В.В. 
 
21. “Середньовічні човни-моноксили як основний засіб 
транспортування в Східній Європі.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Авраменко Р.С. 
Науковий керівник – Ас. Прудько В.О. 
 
22. “Територіальна експансія Росії в Китаї (друга пол. ХІХ- поч. ХХ ст.)” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Багачок Б.Г. 
Науковий керівник – Доц. Моціяка П.П. 
 
23. “Ісламський фундаменталізм як чинник сучасної системи 
міжнародних відносин.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Беспалов О.В. 
Науковий керівник – Доц. Мицик Л.М. 
 
24. “Східнослов’янське питання в ідеології і практиці Третього Рейху.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Зайченко Д.В. 
Науковий керівник – Проф. Кучменко Е.М. 
 
25. “ Молодіжні пацифістські рухи в Західній Європі та США в 60 рр. ХХ 
ст.: історіографія проблеми.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Колодка О.О. 
Науковий керівник – Ст. викл. Бровко А.Г. 
 
26. “Принципат Флавія (96-69 рр. до н.е.) в новітній зарубіжній 
історіографії.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Мойсейчук І.І. 
Науковий керівник – Доц. Дудка Р.А. 
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27. “Усташський рух в 20-40-х рр. ХХ ст.: ідеологія, політика, військова 
діяльність.” 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Моціяка О.П. 
Науковий керівник – Доц. Давиденко Ю.М. 
 
28. “Виправно-трудові табори радянської репресивної системи 1920-
1930 рр.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Cтаднік Р.Ю. 
Науковий керівник – Ст. викл. Бровко А.Г. 
 
29. “Китай під владою монголів: династія Юань ХІІІ-ХІV cт.” 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Черняк М.М. 
Науковий керівник – Доц. Моціяка П.П. 
 
30. “Франко-німецька війна 1870-1871 рр. у спогадах Отто фон 
Бісмарка.” 
Студентка IV курсу істор.-юрид. ф-ту Козінова М.В. 
Науковий керівник – Доц. Моціяка П.П. 
 
31. “Соціально-економічний розвиток Єгипту в період Стародавнього 
царства.” 
Студент IV курсу істор.-юрид. ф-ту Комишний В.М. 
Науковий керівник – Доц. Дудка Р.А. 
 
32. “Корнелій Сулла – відомий політичний діяч Римської республіки.” 
Студентка IV курсу істор.-юрид. ф-ту Хотян А.О. 
Науковий керівник – Доц. Дудка Р.А. 
 
33. “Далекосхідна політика президента Вудро Вільсона.” 
Студент IV курсу істор.-юрид. ф-ту Хропатий В.Б. 
Науковий керівник – Ас. Прудько В.О. 
 
34. “Бенжамін Франклін: політичний діяч, вчений, дипломат.” 
Студент IV курсу істор.-юрид. ф-ту Шило Д.І. 
Науковий керівник – Ас. Прудько В.О. 
 
35. “Відносини США та КНР в період «холодної війни».” 
Студент IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Кривуца А.В. 
Науковий керівник – Доц. Мицик Л.М. 
 
36. “Економічні відносини між Україною і Канадою на сучасному етапі.” 
Студент IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Кресан В.В. 
Науковий керівник – Доц. Мицик Л.М. 
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37. “Вплив програми академічного обміну імені Фулбрайта на 
українсько-американські відносини.” 
Студентка IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Мельничук А.В. 
Науковий керівник – Доц. Мицик Л.М. 
 
38. “Політичний портрет Наполеона Бонапарта.” 
Студентка IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Бужин А.В. 
Науковий керівник – Доц. Дудка Р.А. 
 
39. “Східний похід А. Македонського.” 
Студент IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Конопля Р.В. 
Науковий керівник – Доц. Дудка Р.А. 
 
40. “Роль Ліги Націй на міжнародній арені.” 
Студентка IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Денисенко Т.І. 
Науковий керівник – Ст. викл. Бровко А.Г. 
 
41. “Російська імперія на міжнародній арені під час І Світової війни.” 
Студентка IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Портянко М.Р. 
Науковий керівник – Ст. викл. Бровко А.Г. 
 
42. “Політичний портрет Октавіана Августа.” 
Студентка IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Бойко М.А. 
Науковий керівник – Ст. викл. Бровко А.Г. 
 
43. “Людина як суб’єкт та об’єкт міжнародних відносин.” 
Студентка І курсу істор.-юрид. ф-ту Гуторка К.О. 
Науковий керівник – Проф. Кучменко Е.М. 
 
44.“Співробітництво України з Організацією Північноатлантичного 
договору.” 
Студент І курсу істор.-юрид. ф-ту Крутченко Є.В. 
Науковий керівник – Проф. Кучменко Е.М. 
 
45. “Французький союз: історія створення та розпаду.” 
Студентка І курсу істор.-юрид. ф-ту Долинська А.В. 
Науковий керівник – Проф. Кучменко Е.М. 
 
46. “Відносини України з Європейським Союзом.” 
Студентка І курсу істор.-юрид. ф-ту Костюк Ю.С. 
Науковий керівник – Проф. Кучменко Е.М. 
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47. “Інтелектуальна криза в Західній Європі початку ХХ ст..: 
історіографічні пошуки шляхів подолання суперечностей позитивізму.” 
Доц. Кузьменко Ю.В. 
 
48. “Ніжинські підземелля на сучасному етапі дослідження.” 
Доц. Кедун І.С. 
 
49. “Тематика революційних перетворень 1917-1922 рр. на Ніжинщині 
в контексті реалізації учнівських конкурсних проектів.” 
Ас. Прудько В.О. 
 
50. “Історія заснування та діяльність Людмилинської жіночої школи 
сільського домоведення  та присадибного господарства.” 
Ст. викл. Бровко А.Г. 
 

Секція І « Історія України» 

Керівник секції – к.і.н., доц. Страшко Є.М. 
Секретар – к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 
 
1. Місце та значення праць В.О. Голобуцького в історіографії з 
проблеми запорозького козацтва. 

Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Луценко В.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 
2. «Церковний статут» Ярослава Мудрого у суспільному житті 
населення Київської Русі. 

Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Андрейча С.Ю. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 
 3. Проблеми «вибору віри» князем Володимиром Великим у працях 
проф. Рички В.М. 

 Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Козлов В.П. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 
4. Сосницький козацький полк в адміністративно – територіальній 
системі Гетьманщини. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Дендак А.Я. 
Науковий керівник – д.і.н., проф. Луняк Є.М. 
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5. Антропометрична характеристика населення Чернігівської губернії у 

другій половині ХІХ ст. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид ф-ту Коваленко А.М. 

Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

 

6. Розвиток тютюнництва на Чернігівщині у пореформенний період. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид ф-ту Баран М.П. 

Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

 

7. Пам’ятки культової архітектури Сумщини. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Довгань М.С. 

Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 

8. Історіографія скіфо – перської війни. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Синиця К.Ю. 

Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 

9. Топоніміка рідного краю як історичне джерело. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Ігнатенко П.С. 

Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 

10. Погодно – кліматичні і астрономічні явища у давньоруських 

літописах. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Полонець С.П. 

Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 

11. Характеристика архівних документів з історії Ніжинського     

Окружного суду сер. 20-х рр. ХХ ст. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Сохань О.М. 

Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 

12. «Автобіографія» Миколи Костомарова як історичне джерело. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Химченко М.В. 

  Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 

13. Ростовська Ольга Василівна: віхи життєдіяльності та творчого 

шляху. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Семенюк А.П. 

 Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 
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14. Сміхова культура в українському суспільстві (XVII – XIX ст.) 

Студ. ІV курсу істор.- юрид. ф-ту Дученко О.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 
15. Гендерні історичні студії в Україні: сучасний стан та перспективи 
досліджень (За матеріалами інтернет-видань). 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту  Приступа А.В            
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О. 

 
16. Діяльність Української асоціації дослідників жіночої історії. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту  Верещак О.В.          
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О. 

 
17. Роль жінки у соціально-економічних відносинах українського села 
ХІХ - поч. ХХ ст. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту  Сунка Т.С.       
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О. 

 
18. Образ жінки-козачки в історичній народній пісенній творчості. 

Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту  Гавриленко М.Р.   
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О. 

 
 

Секція ІІ « Історія України» 

Керівник секції – д.і.н., проф. Луняк Є.М. 
Секретар – к.і.н., доц. Кириленко С.О. 
 
1. Постать гетьмана Петра Сагайдачного в сучасній  польській 
історіографії. 

Аспірант істор.- юрид. ф-ту  Ребенок В.В. 
Науковий керівник – д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

 
2. Кримський вектор зовнішньої політики гетьмана Івана 
Самойловича. 

Аспірант істор.- юрид. ф-ту  Шкарбан Ю.В. 
 Науковий керівник - д.і.н.,  проф. Луняк Є.М. 

 
3. Польське повстання 1863 – 1864 рр. в радянській історіографії. 

 Аспірант істор.- юрид. ф-ту  Коваленко Є.В. 
 Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 
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4. Розвиток цукрової промисловості на Чернігівської губернії в 
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Аспірантка істор.- юрид. ф-ту  Степанова О.В.  
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

 
5. Діяльність гетьмана Івана Мазепи у висвітленні українських 
істориків США і Канади. 

Магістрантка істор.- юрид. ф-ту Бурляй О.М. 
Науковий керівник – д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

 
6.  Дніпровські флотилії отамана Зеленого. 

Магістрант істор.- юрид. ф-ту Баров В.В. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

 
7. Лялька – мотанка як об’єкт історичного дослідження. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту  Стахурська А.В.  
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

 
8. Образ козацтва в українських історичних піснях XVI – XVII ст. 

Магістрантка істор.- юрид. ф-ту Костюченко О.І. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Потапенко М.В. 

 
9. Ідея соборності України на сторінках «Киевской старины» (1882 – 
1906 рр.) 

Магістрант істор.- юрид. ф-ту Батрак М.В. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Потапенко М.В. 

 
10. Місце і роль О. Бодянського в істороіграфічному процесі 40 – 70-х 
років ХІХ ст. 

Магістрант істор.- юрид. ф-ту Мусіяка М.Б. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Потапенко М.В. 

 
11. Кримсько - татрська еміграція з Російської імперії наприкінці XVIIІ – 
у середині ХІХ ст. 

Магістрант істор.- юрид. ф-ту Шаблій Р.А. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Потапенко М.В. 

 
12.Навчальне повсякдення студентів Ніжинського державного 
педагогічного інститут імені М.В. Гоголя у 1943 – 1991 роках у 
регіональному та республіканському контекстах 

Магістрант істор.- юрид. ф-ту Ломоносов М.В. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Потапенко М.В. 
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13. Проблема постачання зброї з країн НАТО в Україну. 

Аспірант істор.- юрид. ф-ту  Магомедов А.О. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Лепявко С.А. 
 

14. Демографічні характеристики поселення Батуринської сотні у 2 
пол. ХVІІІ ст. 

Аспірантка істор.- юрид. ф-ту Солдатова К.О. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Лепявко С.А. 

 
15. Археологічні експозиції музеїв Чернігівщини: Ніжинський музей. 

Аспірантка істор.- юрид. ф-ту  Ященко Н.С. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Лепявко С.А. 

 
16.  Проблеми дослідження історичної топографії Ніжина. 

Аспірантка істор.- юрид. ф-ту  Волосянкіна Я.І. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Лепявко С.А. 

 
17.  Книговидавнича діяльність православних братств в Україні в 2 пол. 
ХVІ – 1 пол. ХVІІ ст. 

Магістрантка істор.- юрид. ф-ту  Філатова Т.Ю. 
 Науковий керівник - д.і.н., проф. Лепявко С.А. 

 
18. Матеріально – виробнича сфера повсякденного життя ніжинців у 
1964-1984 рр. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Вакулко І.О. 
 Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 
19.  Повсякденна соціальна практика у добу Хрущовської лібералізації 
(На матеріалах м. Ніжина 1953 – 1964 рр.) 

 Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Донець А.О. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 
20. Театральне життя ніжинців у контексті повсякдення в роки 
німецької окупації. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Шешеня А.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

 
21. Історико – культурний комплекс «Качанівка» очима відвідувачів  
(ХVІІІ - ХІХ ст.) 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Пономаренко М.А. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 
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22. Банківська система на Ніжинщині в другій половині ХІХ ст. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Сиволожська К.Ю. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

 
23.  Провінційне чиновництво ХІХ ст.: соціопрофесійний портрет. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Солодка К.Ю. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

 
24. «Щоденник» Є. Чикаленка як джерело вивчення історії Української 
революції. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Бисько Ю.І. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

 
25.  Соціальна структура населення Ніжина та Ніжинського повіту (за 
матеріалами Першого Всеросійського перепису 1897 р.). 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Сірик О.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

 
26. Природно – кліматичний чинник неолітизації первісного населення 
України. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Солодовник Н.М. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
27.  Героїчний епос як джерело з історії Чернігівщини Х – початок ХІІІ 
ст. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Яловська О.О. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
28.  Літописна традиція заснування Києва: історіографічний вимір. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Захарчук Л.Г. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
29. Концепція «Москва -  третій Рим» у інтерпретаціях сучасних 
дослідників. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Перепелиця О.П. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О. 
 

30.  Розвиток господарства Київської Русі у працях сучасних 
українських   істориків.  

Магістрант  істор.- юрид. ф-ту Савченко Р.М. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О.  
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31. Взаємовідносини козаків з Литовсько - польською державою у XVI  
ст.: історіографія питання. 

Магістрант  істор.- юрид. ф-ту Пархоменко Є.О. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О.  

 
32.  Гендерна історія в дослідженнях Оксани Кісь. 

Магістрантка  істор.- юрид. ф-ту Пальчиковська Н.О. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О.  

 
 

Секція ІІІ « Історія України» 

Керівник секції – к.і.н., доц. Крупенко О.В. 
Секретар – к.і.н., доц. Кривобок О.П. 
 
1. Музично – театральне життя Сумщини у 20 – 30 –х рр. ХХ ст. 

Студ. І курсу ф-ту культури та мистецтв  Ляшенко Н.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
2. Революційні події 1917 – 1920 рр. на Прилуччині. 

Студ. І курсу ф-ту іноз. мов  Костенецький П.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
3. Місце Трипільської культури у первісній історії Європи. 

Студ. І курсу ф-ту іноз. мов  Вовк А.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
4. Військовий варіант політогенезу на теренах України в І тис. до н.е. 

Студ. І курсу ф-ту іноз. мов  Гринь Н.О. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
5. Шлюб і сім’я у пізньопервісній родовій общині. 

Студ. І курсу ф-ту іноз. мов  Мовтян К.А. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
6. Оборонне будівництво на південних рубежах Чернігівщини Х – ХІІ ст. 

Студ. І курсу ф-ту іноз. мов  Богучарова Л.Р. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 
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7. Дозвілля громадян у античних державах Північного 
Причорномор’я. 

Студ. І курсу ф-ту іноз. мов  Пісоцька Ж.К. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

 
8. Сім’я Погорілих у роки Великої Вітчизняної війни. 

Студ. І курсу природничо – географічного ф-ту  Сіра Ю.Ю. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
9. Микола Данілевський: біографія вченого і внесок в історію. 

Студ. І курсу природничо – географічного ф-ту  Трухан О.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
10.  Михайло Драгомиров: зростання полководця. 

Студ. І курсу природничо – географічного ф-ту  Захарків О.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
11.  Заселення південноукраїнських степів у кінці ХVІІІ – першій 
половині ХІХ ст. 

Студ. І к. природничо – географічного ф-ту  Вражевських Д.Р. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
12.  Глухів – столиця Гетьманщини у ХVІІІ ст. 

Студ. І курсу  ф-ту  психології та соц. роботи Коцюбенко Я.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
13. Солдат великої перемоги (Ільченко Михайло Іванович). 

Студ. І курсу ф-ту  психології та соц. роботи Левченко І.М. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
14.  Кріпацтво у Наддніпрянській Україні у ХІХ ст. 

Студ. І курсу ф-ту  психології та соц. роботи Ющенко О.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
15.  Голокост як урок історії. 

Студ. І курсу ф-ту  психології та соц. роботи Кононенко В.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
16.  Особа Б. Хмельницького в українській історії: сучасні оцінки. 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Кармазін С.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  
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17.  Демографічні втрати народонаселення України в роки Великої 
війни (1914 – 1918 рр.) 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Жуменко В.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  

 
18.  «Іван Богун»: деякі міфи та реальність. 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Мусієнко В.А. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  

 
 
19.  Портрет українського шляхтича в ХVІ ст.: освіта, виховання, 
культура. 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Головач П.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  

 
20.  Внесок братчиків у справу національно – культурного піднесення 
к. ХІV-ХVІІ ст. 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Харькова І.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  

 
21.  Проблеми та перспективи розвитку історичної освіти в сучасних 
умовах. 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Аніщенко О.М. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  

 
22.  Утворення ЗУНР та її історичне значення. 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Моргун Я.Р. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  

 
23.  Погляди М. Костомарова на українську історію. 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Чубенко І.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  

 
24.  Проблема біженців на українських землях під час Першої 
світової війни. 

Студ. І курсу філолог. ф-ту Гребіневич О.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  

 
25.  Історико – політичні передумови виникнення проблеми Криму в 
українсько – російських відносинах. 

Студ. І курсу іст.- юрид. ф-ту Гуторка К.О. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 
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26.  Українська революція через призму чотирьох універсалів. 

Студ. І курсу іст.- юрид. ф-ту Костюк Ю.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

 
27. Церква в житті українського козацтва. 

Студ. І курсу іст.- юрид. ф-ту Мартинова Е.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

 

Секція «Право» 

 
Керівник секції – к.ю.н., доц. Городецька І.А. 
Секретар –  к.ю.н., доц. Геєць І.В. 
 

1. Сім кроків до покращення роботи прокура. 
Студ. І курсу історико-юридичного ф-ту Канаєва В.В. 
Науковий керівник – к. юрид. наук, доц. Ларченко М.О. 

 
2. Види злочинів за статутами Великого Князівства Литовського 

Студ. І курсу історико-юридичного ф-ту Канаєва В.В. 
Науковий керівник – к. юрид. наук, доц. Дудченко О.С. 

 
3. Види покарань за статутами Великого Князівства Литовського 

Студ. І курсу історико-юридичного ф-ту Юр’єва Ю. 
Науковий керівник – к. юрид. наук, доц. Дудченко О.С. 

 
4. Поняття та характеристика правової системи 

Студ. ІІІ курсу історико-юридичного ф-у Верещак О.В. 
Науковий керівник – к. юрид. наук, доц. Геєць І.В. 

 
5. Державно-правові концепції представників французького 

просвітництва як ідеологічна база Великої французької революції 
Студ. ІІІ курсу історико-юридичного ф-ту Коваленко А.М. 
Науковий керівник – к. юрид. наук, доц. Геєць І.В. 
 

6. Особливості романо-германської правової сім&apos;ї. 
Студ. магістратури історико-юридичного ф-ту Салогуб Я.В. 
Науковий керівник – к. юрид. наук, доц. Геєць І.В. 

 
7. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток. 

Студ. магістратури ф-ту психології та соціальної роботи 
Пісоцький І.В. 
Науковий керівник – к. юрид. наук, доц. Геєць І.В. 
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Секція «Методика викладання 

історико-правознавчих дисциплін» 

 Керівник секції – к.пед.н., доц. Желіба О.В. 
 Секретар –  к.і.н., доц. Дудка Л.О. 
 

1. Шкільна програма з історії для 6-9 класів 2017 року: втрати і здобутки 
Студ. IV  курсу істор.-юрид. ф-ту Шмиголь В.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Желіба О.В.  

 
2. Гендерний  моніторинг підручників із всесвітньої історії для 6 класу 

Студ. IV  курсу істор.-юрид. ф-ту Самчук І.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Желіба О.В. 

 
3. Гендерний  моніторинг підручників із всесвітньої історії для 9 класу 

Студ. IV  курсу істор.-юрид. ф-ту Сєрих О.М. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Желіба О.В. 
 

4. Шкільна історична освіта в країнах Західної Європи 
Студ. IV  курсу істор.-юрид. ф-ту Яременко Б.М. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Л.О. 

 
5. Інноваційні технології в навчанні історії в старших класах 

Студ. IV  курсу істор.-юрид. ф-ту Тарасенко В.В. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Л.О. 

 
6. Краєзнавчий матеріал в структурі сучасної історичної освіти 

Студ. IV  курсу істор.-юрид. ф-ту Власенко К.Р. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Л.О. 

 
7. Міжпредметні зв’язки у викладанні історії 

Студ. IV  курсу істор.-юрид. ф-ту Власенко І.А. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Л.О. 

 
8. Сучасні вимоги до підручника з історії 

Студ. IV  курсу істор.-юрид. ф-ту Дячина В.Л. 
 Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Л.О. 
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Секція «Політологія» 

Керівник секції –  д.пол. н., проф. Барановський Ф.В. 

 Секретар –  к.ф.н., доц. Циба В.М. 

 

1. Модель здобуття і утримання політичної влади у праці 

Н.Мак’явеллі «Державець». 

Студ. ІІ курсу історико-юридичного ф-у  Очковський В. 

Науковий керівник – к. ф. наук, доц. Циба В.М. 

 

2. Концепція «відмирання держави» у вченні В. Леліна про 

диктатуру пролетаріату. 

Студ. ІІ курсу історико-юридичного ф-ту  Власенко Д. 

Науковий керівник – к. ф. наук, доц. Циба В.М. 

 

3. Специфіка процесу децентралізації влади  (на прикладі 

Чернігівської  області). 

Студ. ІV курсу історико-юридичного ф-ту  Лях В.М. 

Науковий керівник –  к.політ.н., доц. Карпяк О.М. 

 

4. Гендерний паритет у політичній сфері: порівняльний аналіз ЄС 

та України.  

 Студ. ІV курсу історико-юридичного ф-ту  Нестеренко Д.М. 

Науковий керівник –  д. політ. наук, проф. Барановський Ф.В.  

 

5. Вплив зовнішніх загроз на процеси прийняття рішень у 

військово-політичній сфері. 

Студ. магістратури курсу іст.-юридичного ф-ту  Сміян О.М. 

Науковий керівник –  д. політ. наук, проф. Барановський Ф.В.  

 

6. Політичний PR  як виборча технологія: український контекст. 

Студ. магістратури історико-юридичного ф-ту  Салогуб Я.В. 

Науковий керівник – д. політ. наук, проф. Барановський Ф.В. 
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Секція «Філософія» 

Керівник секції –  к. філос. н., доц. Кушерець Т.В 
 Секретар –  к.ф.н., доц. Баранова Н.М. 
 
1. Прикладна етика в контексті соціокультурної динаміки. 

Студ. 4 курсу ф-ту іноземних мов Розум Д. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Баранова Н.М. 
 

2. Естетична легітимація тілесності. 
Студ.4 курсу ф-ту іноземних мов Голяк М. 
Науковий керівник – к. філос. н., доц. Баранова Н.М. 

 
3. Особа в цивілізаційному контексті: проблема самовизначення. 

Студ. 4 курсу ф-ту іноземних мов Малюх О. 
Науковий керівник – к. філос. н., доц. Баранова Н.М. 

 
4. Гуманізм у сучасній соціальній системі. 

Студ. 4 курсу ф-ту іноземних мов Красновид А. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Баранова Н.М. 

 
5. Соціальні зміни та соціальний час 

Студ. 4 курсу ф-ту іноземних мов Чорна О. 
Науковий керівник – к. філос. н., доц. Баранова Н.М. 

 
6. Нормативний та диструктивний виміри наукового знання  

Студ. аспірантури історико-юридичного  ф-ту Ященко Н.І.  
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Кушерець Т.В  

 
7. Комунікативно-дискурсивних характер сучасної науки 

   Студ. аспірантури філологічного ф-ту Орищенко І.М. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Кушерець Т.В  

 
8. Психологічні моделі процесів наукового теоретизування 

Студ. аспірантури ф-ту психол. та соц. роботи Новік Д.А. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Кушерець Т.В  

 
9. Синергетика як методологія дослідження політичної системи 
суспільства 

Студ. аспірантури історико-юридичного ф-ту Дигал Я.В. 
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10. Обличчя української історії. Григорій Сковорода. 

Студ. 2 курсу ф-ту іноземних мов Харченко В. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Бучин О.П. 

 
11. Філософські погляди представників франкфуртської школи. 

Студ. 2 курсу ф-ту іноземних мов Дідовець А. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Бучин О.П.  

 
12. Світогляд давніх слов’ян. 

Студ. 2 курсу ф-ту іноземних мов Кривенко В. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Бучин О.П. 

 
13. Криза класичної філософії. 

Студ. 2 курсу ф-ту культури та мистецтв Терещенко А. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Бучин О.П. 

 
14. Філософська система Ф.Ніцше. 

Студ. 2 курсу ф-ту психології та соціальної роботи Артюх Н. 
Науковий керівник –  к. філос. н., доц. Бучин О.П. 
 

 

Секція «Методики викладання іноземних мов» 
 
Керівник  секції - к.пед.н., доц.  Таран О.М. 
 
1. Формування компетентності в діалогічному мовленні учнів старшої 

загальноосвітньої школи засобами Інтернет-ресурсів. 
Студент-магістрант Шемендюк Анастасія Віталіївна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Давиденко О.В. 

 
2. Інтегрований підхід до формування іншомовної граматичної 

компетентності старшокласників на уроках англійської мови. 
Студент-магістрант:Матісько Марина Миколаївна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Карпенко Н.М. 

 
3. Формування іншомовної компетентності в академічному письмі 

студентів молодших курсів мовних факультетів засобами 
інтерактивних технологій. 

Студент-магістрант:Шульга Ірина Юріївна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Карпенко Н.М. 
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4. Формування компетентності в аудіюванні учнів старшої школи у 
процесі самостійної роботи.  

Студент-магістрант:Арендар Ангеліна Олександрівна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Карпенко Н.М. 

 
5. Розвиток критичного мислення студентів молодших курсів 

факультету іноземних мов шляхом використання групових форм 
роботи на заняттях з англійської мови.  

Студент-магістрант:Черкасова Юлія Андріївна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Карпенко Н.М. 

 

6. Формування компетентності в англомовному читанні студентів 
початкового етапу навчання мовних ВНЗ на матеріалах 
англомовних Інтернет новин.  

Студент-магістрант:Хизь Наталія Василівна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пономаренко О.В. 

 
7. Навчання учнів старшої школи написання ділових листів. 

Студент-магістрант Ізбенко Анна Юріївна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пономаренко О.В. 

 
8. Розвиток фонологічних навичок англомовного читання студентів 

початкового етапу навчання у педагогічному ВНЗ. 
Студент-магістрант:Штанько Яна Василівна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пономаренко О.В. 

 
9. Формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів 

старшої школи засобами інтернет подкастів Learn English Podcasts. 
Студент-магістрант:Бандура Альона Валентинівна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пономаренко О.В. 

 
10. Формування іншомовної фонетичної компетентності учнів 

старшої школи з використанням джазових наспівів. 
Студент-магістрант:Демиденко Олександра В’ячеславівна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Смелянська В.В. 

 
11. Формування іншомовної компетентності в аудіюванні учнів 

загальноосвітньої середньої школи із використанням Інтернет 
ресурсy News-in- Levels. 

Студент-магістрант:Микитченко Ольга Анатоліївна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пономаренко О.В. 
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12. Інтегрований підхід до навчання рецептивних видів мовленнєвої 
діяльності в старшій школі на уроці іноземної мови із використанням 
Інтернет ресурсу  Breaking News. 

Студент-магістрант:Пархоменко Вікторія Павлівна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пономаренко О.В. 

 
13. "Формування англомовної компетентності в говорінні учнів 

старшої загальноосвітньої школи з використанням інтерактивного 
прийому"складання пазлу". 

Студент-магістрант: Мироненко Марта Володимирівна 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Таран О.М. 

 
 

Секція «Германська філологія» 

Керівник секції – д.ф.н., проф. Потапенко С.І. 

Секретар – магістрантка II курсу ф-ту іноз. мов   Павленко М.  Г. 

 

1. Англомовна інтернет-реклама як засіб апеляції до потреби в 
комфорті: когнітивно-риторичний аспект. 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов –  Бойко О. В. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Потапенко С.І. 

 
2. Молодіжна мова Німеччинита тенденції її розвитку.  

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов –  Гойса І. О.  
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Ролік А.В. 

 
3. Авторська концептуальна метафора в творах Гарпер Лі: віковий 
аспект. 

Магістрантка І  курсу  ф-ту іноз. мов –  Золотаренко Я. І. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Талавіра Н.М. 

 

4. Формування образу родини в американському газетному дискурсі.  

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Кибальник А. С. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Тезікова С.В. 
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5. Вербалізація іміджу знаменитостей в англомовному Інтернет-
дискурсі новин: конструкційний аспект. 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Кияшко В. Ю. 
Науковий керівник – к.ф.н., ст. викл. Міщенко Т.В.  

 

6.Силова метафора  в текстах англомовних інтернет-новин.  

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Колесник А. В. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Данильченко І.В. 

 

7. Функціонування емотивів в англомовному інтернет-дискурсі новин. 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Кривуця К. С. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Потапенко С.І. 

 

8. Номінація американських освітніх реалій: дискурсивний аспект. 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Лебедь Ю. О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Нагач М.В. 

 

9. Функціонування конструкцій на позначення комп'ютерних ігор в 
англомовних текстах інтернет-новин. 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Матійко М. О. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Талавіра Н.М. 

 

10. Евфемістична перспективізація подій в англомовному 
журнальному дискурсі. 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Морозова Я. І. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Данильченко І.В. 

 

11. Функціонування семантично ідентичних висловлень у заголовках і 
текстах англомовного інтернет-дискурсу новин.  

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Олех О. О. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Потапенко С.І. 

 

12. Семантичні властивості англійських скорочень у німецькомовних 
газетних текстах. 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Олійник Т. О. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Ролік А.В. 
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13. Медійний образ американського студента (на матеріалі 
університетських сайтів). 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Савотченко В. І. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Тезікова С.В. 

 

14. Ословеснення світу людьми з обмеженими фізичними 
можливостями (на матеріалі англомовному художнього дискурсу). 

Магістрантка І курсу  ф-ту іноз. мов – Хоминська В. О. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Данильченко І.В. 

 

15. Типологія конструкцій на позначення злочинів в американському 
телесеріалі «Позови» (Typology of crime-constructions in the American 
TV series Suits ). 

Магістрантка І к. ф-ту іноз. мов (заоч.від.) – Биховець Є. В. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Данильченко І.В.  

 

16. Апеляція до потреб аудиторії у різдвяних зверненнях британської 
королеви: лінгвориторичний аспект. 

Магістрантка І к. ф-ту іноз. мов (заоч.від.) – Зданевич Т. Л. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Потапенко С.І. 

 

17. Професійний розвиток американського вчителя (на матеріалі 
текстів освітніх документів).  

Магістрантка І к. ф-ту іноз. мов (заоч.від.) – Лазоренко І. В.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Тезікова С.В. 

 

18. Функції прислівників-інтенсифікаторів  в англомовному Інтернет-
дискурсі новин. 

Магістрантка І курсу ф-ту іноз. мов (заоч.від.) – Лупина О. В. 
Науковий керівник – к.ф.н., ст. викл. Міщенко Т.В.  

 

19. Вербальна перспективізація подій в американських і британських 
інтернет-журналах новин.  

Магістрантка ІI курсу ф-ту іноз. мов –  Веленчук Ю. І. 
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Данильченко І.В. 



84 

 

20. Онлайнове середовище американських університетів: 
полікультурно-освітній аспект. 

Магістрантка ІI курсу ф-ту іноз. мов –  Київська Н. С. 
Науковий керівник – к. п. н., доц. Тезікова С.В. 

 

21. Лінгвориторика втілення ідеї державності в інавгураційних 
промовах американських і українських президентів. 

Магістрантка ІI курсу ф-ту іноз. мов –  Кутня К. Г. 
Науковий керівник – д. ф. н., проф. Потапенко С.І. 

 

22. Лінгвальне конструювання сучасного і апокаліптичного суспільств в 
англомовному дискурсі. 

Магістрантка ІI курсу ф-ту іноз. мов –   Павленко М.  Г. 
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Талавіра Н.М. 

 

23. Лінгвориторика апеляції до базових потреб у промовах 
британських прем’єрів-жінок. 

Магістрант ІI курсу ф-ту іноз. мов –   Русаков К. Ю. 
Науковий керівник – д. ф. н., проф. Потапенко С.І. 

 

24. Вербалізація ідеї ексклюзивності у текстах рубрики Бі-Бі-Сі-
подорожі. 

Магістрантка ІI курсу ф-ту іноз. мов – Федорових К. О. 
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Данильченко І.В. 

 

 

Секція «Німецька мова» 

Керівник секції – доц. БлажкоМ.І. 
 

Науковий керівник – доцент Удовиченко Надія Константинівна 
Яременко Оксана Ігорівна 1. Поняття «РЕАЛІЯ» в сучасній лінгвістиці. 
 

Науковий керівник – доцент Блажко Марія Іванівна 
1. Католик Тетяна Олександрівна «Лінгвістичні засоби втілення євро 

скептицизму в німецькомовному електоральному дискурсі» 
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2. Лесенко Валерія Вікторівна «Номінативні одиниці кінесичної семантики 
в сучасній німецькій мові» 
 

3. Анохіна Олександра Андріївна "Номінативна функція іменників на 
позначення звуку в художньому тексті" (на матераілі роману 
австрійського письменника Р. Шнайдера "Сестра сну")  
 

4. Пластун Карина Олегівна «Вербалізація візуальних образів людини в 
німецьких науково-популярних інтернет-виданнях». 

 
Науковий керівник – доцент Лєпухова Наталія Іванівна 

1. Мандзюк Леся Леонтіївна "Лексичні засоби вираження категорій 
простору і часу в романі Е.М. Ремарка "Чорний обеліск" 
 

2. Мостіпан Дмитро Віталійович «Відтворення концептосфери роману П. 
Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці» 

 
3. Устимчук Естер Олександрівна «Мовні засоби вираження 

антропоцентричності у творчості Б. Шлінка: лінгвоконцептуальний 
аспект» 
 

Науковий керівник - ст. викл. каф. німецької мови, к. філол. наук 
Щербак О.М. 

Слєпко Маргарита Дмитрівна «Вербалізація ціннісних топосів в 
австрійському новинному інтернет-дискурсі»  
 

Науковий керівник - доц. каф. німецької мови, 
к. пед. наук Палій О.А. 

Свириденко Оксана Миколаївна «Реалізація змісту навчання в чинних 
підручниках з німецької мови»  
 

Науковий керівник  доц. каф. німецької мови, к. пед. наук 
Благініна С.В. 

Руденок Наталія Василівна «Розвиток  вмінь діалогічного мовлення у 
учнів 3-го класу засобами рольової гри»  
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Секція «Актуальні проблеми викладання 

 іноземних мов на сучасному  етапі» 

Керівник секції: к.пед.н., доц.Чувакова Т.Г. 

Секретар: викл. Терещенко В.Я. 

 

1.Формування англомовної компетенції у аудіюванні учнів 7 класу 
засобами онлайн-відео 

Студ 4 курсу ф-ту іноз.мов  Хотимченко О. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц.Плотніков Є.О.: 

 

2. Формування англомовної компетенції у читанні учнів 7 класу 
засобами онлайн-дискусії. 

Студ 4 курсу ф-ту іноз.мов  Малюх О. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц.Плотніков Є.О.: 

 

3. Формування англомовної лексичної  компетенції учнів 7 класу 
засобами вікі. 

Студ 4 курсу ф-ту іноз.мов  Галаш Т. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц.Плотніков Є.О.: 

 

4. Формування англомовної компетенції  в письмі учнів 7 класу з 
використанням блогів 

Студ 4 курсу ф-ту іноз.мов  Костюк Л. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц.Плотніков Є.О.: 

 

5. Формування стратегій професійно-орієнтованого англомовного 
читання студентів філологічних спеціальностей. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Коломієць І.В.  
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Шевченко С.І..: 

 

6.Формування соціокультурної компетентності в учнів старшої школи  
засобами англомовних новин. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Прокопенко О.В. (заоч)  
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Халимон І.Й. 
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7. Формування лексичної компетентності в учнів старшої школи на 
матеріалі лінгвокраїнознавчих текстів. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Омельяненко В.О.  
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Халимон І.Й.: 

 

8.Формування умінь самоорганізації та самокорекції у процесі 
підготовки учнів до складання ЗНО з англійської мови. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Шафрай О.М. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Чувакова Т.Г.: 

 

9.Використання формуючого оцінювання  для удосконалення 
лексичних навичок  на уроках англійської мови у старшій школі. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Оніщенко А.С. (заоч) 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Ларіна Т.В.: 

 

10.Навчання  студентів філологічних спеціальностей читання 
англомовних художніх текстів. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Котляр Т.С. (заоч) 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Долматова М.П.: 

 

11. Формування у майбутніх вчителів стратегічної компетентності у 
процесі вивчення англійської мови як другої іноземної. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Маміралієва Ю.Б. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О.: 

 

12. Методика тестування рівня сформованості у майбутніх вчителів 
мовленнєвої компетентності у аудіюванні під час вивчення англійської 
мови як другої іноземної. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Дасік І.О. (заоч) 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О.: 

 

13. Розвиток навчальної автономії майбутніх вчителів у процесі 
вивчення англійської мови як другої іноземної. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов  Козленко Ю.В. (заоч) 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О.: 
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Секція «Прикладна математика, інформатика та освітні 

вимірювання» 

Керівник секції – д.т.н., проф. Казачков І.В. 
Секретар –  магістр. інституту точних наук і економіки Пилипенко К.О. 

 
1. Розробка додатку для ОС Android з використанням Joda-Time. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Гордійко М.А. 
Науковий керівник − д. т. н., проф. Казачков І.В.  

 
2. Розробка програмного забезпечення для комп'ютерного моделювання 

нелінійних динамічних систем з запізнюючими та випереджаючими 
аргументами в часі. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Сільченко Д.І. 
Науковий керівник − д. т. н., проф. Казачков І.В.  

 
3. Дослідження впливу запізнень та випереджень в часі на виникнення 

нестійких режимів розвитку систем та пошук оптимальних стратегій 
керування. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Циба Д.М. 
Науковий керівник − д. т. н., проф. Казачков І.В.  

 
4. Програмна реалізація задачі "Розрахунок погодинної заробітної плати".

  
Магістр. інституту точних наук і економіки Пилипенко К.О. 
Науковий керівник − к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

  
5. Програмна реалізація задачі "Приймальна комісія". 

Магістр. інституту точних наук і економіки Дядечко М.П. 
Науковий керівник − к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

 
6.  Розробка додатку "Розклад для студента" для ОС Android. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Андрієць М.В. 
Науковий керівник − доц. Іванов В.В. 

 
7. Створення розширення для браузерів Google Chrome та Mozilla Firefox. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Зеленський Д.С. 
Науковий керівник − доц. Іванов В.В. 

 
8. Твердотільне 3D-моделювання. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Кривошей І.Ю. 
Науковий керівник − к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 
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9.  Розробка Android-додатку до інтернет-магазину. 
Магістр. інституту точних наук і економіки Симоненко Р.М. 
Науковий керівник − к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

 

10. Комп’ютерне моделювання та анімація в Blender 
Магістр. інституту точних наук і економіки Пучка  Т.А. 
Науковий керівник − к. ф.-м. н., доц. Глушко І.М. 

 

11. Порівняльний аналіз продуктивності MongoDB та MySQL. 
Магістр. інституту точних наук і економіки Передній В.М. 
Науковий керівник − к. ф.-м. н., доц. Глушко І.М. 

 

12. Аналіз NoSQL-рішень управління даними. 
Магістр. інституту точних наук і економіки Зінченко М.О. 
Науковий керівник − к. ф.-м. н., доц. Глушко І.М. 

 
13. Заохочувальна сертифікація професійної діяльності. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Линник Я.М. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Ковальчук Ю.О. 

  
14. Задоволеність вчителів роботою: гендерний аспект. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Кривущенко Я.О. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лісова Т.В. 

  
15. Методологія міжнародного дослідження TALIS: від мети до 

висновків. 
Магістр. інституту точних наук і економіки Горох Я.В. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лісова Т.В. 

  
16. Міжнародне порівняльне моніторингове дослідження якості 

освіти PISA та його роль в реформуванні освіти в Україні. 
Магістр. інституту точних наук і економіки Козирєв І.В.  
Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Зінченко Н.М. 

  
17. Аналіз результатів тестування українських учнів в рамках 

моніторингового дослідження PISA. 
Магістр. інституту точних наук і економіки Андрусенко С.Г. 
Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Зінченко Н.М. 

  
18. Чисельний розв'язок крайової задачі для системи рівнянь в 

частинних похідних для одного випадку руху рідини. 
Магістр. інституту точних наук і економіки Мельник Я.В. 
Науковий керівник − д. т. н., проф. Казачков І.В.  
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19. Застосування регресійних моделей для аналізу даних і прогнозу. 

Магістр. інституту точних наук і економіки Зозуля К.А. 
Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Зінченко Н.М. 

 

20. Математичні методи і моделі у страхуванні життя. 
Магістр. інституту точних наук і економіки Петренко Ю.М. 
Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Зінченко Н.М. 

 
21. Розрахунки оптимальних параметрів керування динамічними 

системами при їх стабільному розвитку з урахуванням можливих 
відхиляючих аргументів. 

Студент IVкурсу інституту точних наук і економіки Зайцев О.В. 
Науковий керівник − д. т. н., проф. Казачков І.В.  

 

22. Дослідження впливу фрактальної природи систем на перебіг 
теплогідравлічних та інших процесів. 

Студент IVкурсу інституту точних наук і економіки Чайка Б.О. 
Науковий керівник − д. т. н., проф. Казачков І.В.  

 
23. Розробка ERP-системи засобами .NET платформи. 

Студент IV к. інституту точних наук і економіки Яковлєв А.А. 
Науковий керівник − к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

 

24. Розробка  на Java пакета класів методів шифрування. 
Студент IVкурсу інституту точних наук і економіки Комягин І. 
Науковий керівник − к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

 

25. Програмна реалізація задачі "Контингент судентів". 
Студент IV к. інституту точних наук і економіки Каламбет Є.Г.  
Науковий керівник − к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

 
26. Розробка пакета класів  на Java для роботи з прикладною 

графікою. 
Студ.  IV к. інституту точних наук і економіки Мойсеєнко Б.С. 
Науковий керівник − к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

 

27. Дослідження алгоритмів сортування. 
Студент IVкурсу інституту точних наук і економіки Уніат В.М. 
Науковий керівник − доц. Іванов В.В. 

 
28. Використання мови С# для створення навігаційного додатку. 

Студ. IV к. інституту точних наук і економіки Мисаковець С.А. 
Науковий керівник − доц. Іванов В.В. 
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29. Розробка монітора процесів для ОС Windows. 

Студ. IV курсу інституту точних наук і економіки Ященко Я.Ю. 
Науковий керівник − доц. Іванов В.В. 

 
30. Дослідження засобів формування предметних покажчиків. 

Студ. IV курсу інституту точних наук і економіки Дацька А.І. 
Науковий керівник − доц. Іванов В.В. 

 
31. Розробка засобу формування держзамовлення на підготовку 

фахівців. 
Студ. IV курсу інституту точних наук і економіки Саєнко А.В. 
Науковий керівник − доц. Іванов В.В. 

 
32. Розробка 2D гри на Python. 

Студ. IV курсу інституту точних наук і економіки Бондар П.В. 
Науковий керівник − к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

 
33. Розробка ігрового проекту на основі інструментів Unity. 

Студ. IV к. інституту точних наук і економіки Комісарик А.В. 
Науковий керівник − к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

 
34. Використання 3D-елементів у розробці сайтів. 

Студ. IV к. інституту точних наук і економіки Довбенко М.С. 
Науковий керівник − к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

 
35. Розробка будівельного сайту на власному CMS. 

Студ. IV к. інституту точних наук і економіки Мухінський О.С. 
Науковий керівник − к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

 
36. Розробка  мультиплеєрної 2D гри. 

Студ. IV к. інституту точних наук і економіки Помігалов Т.М. 
Науковий керівник − к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

 
37. Розробка 2D гри засобами рушія Unity. 

Студ. IV к. інституту точних наук і економіки Фурлетов А.В. 
Науковий керівник − к. ф.-м. н., доц. Глушко І.М. 

 
38. Створення електронного навчального посібника. 

Студент IV к. інституту точних наук і економіки Тишкевич Б.О. 
Науковий керівник − к. ф.-м. н., доц. Глушко І.М. 
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39. Розробка та SEO оптимізація Web-сайтів. 
Студ.  IV к. інституту точних наук і економіки Юскевич С.Д. 
Науковий керівник − к. ф.-м. н., доц. Глушко І.М. 

 
 

Секція «Вища математика» 

Керівник секції  – к.ф.-м. н., доц.  Тарасенко О.В. 
Секретар  – студ. 3 курсу ННІ точн. наук і економ. Обруч А.І. 
 
1. Інтегрування лінійних диференціальних рівнянь третього порядку за 
допомогою степеневих рядів. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ.  Семеряка Л.С. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Чорненька О.В. 

 

2. Асимптотика лінійних сингулярно збурених диференціальних 
рівнянь другого порядку. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ. Гусак А.С. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Чорненька О.В. 

 

3. Розв’язки лінійних систем трьох диференціальних рівнянь з 
параметром та особливою точкою у випадку простого спектра 
головного оператора. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ. Цирин О.О. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Чорненька О.В. 

 
4. Задачі економічного змісту на уроках алгебри в основній школі. 

Студ. 3 курсу ННІ точн. наук і економ. Обруч А.І. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Чорненька О.В. 

 
5. Елементи аналітичної геометрії в задачах фізичного змісту. 

Студ. 3 курсу ННІ точн. наук і економ. Топоріна М.В. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Чорненька О.В. 

 
6.  Цілочислові задачі лінійного програмування як оптимальний план 
виробництва продукції підприємством. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ.  Андруша В.М. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Тарасенко О.В. 

 

7. Залежність прибутку від часу та інфляції на кредитно-депозитному 
ринку України. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ. Рибалка М.М. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Тарасенко О.В. 
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8. Педагогічні програмні засоби на уроках геометрії. 

Студ. 4 курсу ННІ точн. наук і економ.  Мартиненко Т.В. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Тарасенко О.В. 

 
9. Використання хмарних технологій у освітньому процесі. 

Студ. 4 курсу ННІ точн. наук і економ. Сак В.В. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Тарасенко О.В. 

 
8. Нетерові крайові задачі для лінійних систем диференціальних 
рівнянь. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ.   Мацвейко Л.Е. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Віра М.Б. 

 
9. Асимптотика загального розв’язку лінійної сингулярно збуреної 
системи диференціальних рівнянь. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ. Аніщенко І.Ю. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Віра М.Б. 

 
10. Розв’язування крайових задач для лінійних сингулярно збурених 
систем диференціальних рівнянь другого порядку. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ. Мартинюк О.І. 
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Віра М.Б. 

 
11. Багатоточкова крайова задача для лінійної сингулярно збуреної 
системи диференціальних рівнянь. 

Магістр. ННІ точн. наук і економ. Какало О.В.  
Науковий керівник – к.ф.-м. н., доц. Віра М.Б. 

 
 

Секція «Методика викладання математики» 
 

Керівник секції  – асист. Бойко Л.М. 
Секретар – магістр. ННІ точн.наук і економ.  Андруша В.М. 

 
1. Формування поняття координат точки в просторі за допомогою 
програми GeoGebra. 

Магістр. ННІ точн.наук і економ. Зозуля К.А. 
Науковий керівник – асист. Бойко Л.М. 
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2.  Методичні особливості використання програми GeoGebra на уроках 
алгебри і початків аналізу в старшій школі. 

Магістр. ННІ точн.наук і економ.  Андруша В.М. 
Науковий керівник – асист. Бойко Л.М. 

 
3. Особливості використання освітньої програми Go Pollock у навчанні 
математики в загальноосвітніх школах та вишах. 

Магістр. ННІ точн.наук і економ. Мартинюк О.І. 
 Науковий керівник – асист. Бойко Л.М. 

 
4.  Практичні аспекти використання освітньої платформи Go Pollock 
на уроках математики в основній школі. 

Магістр. ННІ точн.наук і економ. Маслак О.В. 
Науковий керівник – асист. Бойко Л.М. 

  
4.  Тестування школярів з математики за допомогою програми My 
Test і платформи Go Pollock: порівняльний аналіз. 

Магістр. ННІ точн.наук і економ. Цирин О.О. 
Науковий керівник – асист. Бойко Л.М. 

 
 

Секція «Економіка» 

Керівник секції  – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 
Секретар  – студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Розум Д.В. 
 
1. Перспективи розвитку України в контексті Industrial 4.0. 

Студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Чорна О.В. 
Науковий керівник – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 

 
2. Віртуальна і доповнена реальність в економіці у світлі Industrial 4.0. 

Студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Донильчук В.В. 
Науковий керівник – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 

 
3. Кіберфізична система як ключова складова Industrial 4.0. 

Студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Галаш Т.О. 
Науковий керівник – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 

 
4. Сучасний етап розвитку маркетингових технологій – 
нейромаркетинг. 

Студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Алексієнко Д.В. 
Науковий керівник – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 
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5. Аналіз промислових революцій: місце України. 

Студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Савченко Я.В. 
Науковий керівник – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 

 

6. Вплив штучного інтелекту на зміну  економічного простору світу. 
Студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Євсіков О.В. 
Науковий керівник – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 

 

7. Шерінгова економіка – модель економіки майбутнього. 
Студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Розум Д.В. 
Науковий керівник – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 

 

8. Мікромаркетинговий простір шеренгової економіки. 
Студ. IV курсу ф-ту іноз. мов  Дєдікова Т.О. 
Науковий керівник – к. е. н., доц.  Городецька М.О. 

 

 

Секція «Фізика» 

Керівник секції - д.фіз.-мат.н., проф. Мельничук О.В. 
Секретар - маг. 1-го курсу ННІ точних наук і екон. Десятник С.В. 

 

1. Дослідження оптичних властивостей монокристалів діоксину 
кремнію методами ІЧ-спектроскопії.  

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Десятник С.В. 
Науковий керівник – д. фіз.-мат. наук, проф. Мельничук О.В. 
  

2. Дослідження діоксину цирконію методами ІЧ-спектроскопії 
відбивання. 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Пантелеєв М.В. 
Науковий керівник – д. фіз.-мат. наук, проф. Мельничук О.В. 
 

3. Експериментальна перевірка магнітних властивостей сталі 
електротехнічної відповідності ГОСТу 11036-75. 

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Олексій О.І. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Кнорозок Л.М. 
 

4. Дослідження електрофізичних властивостей антимоніду індію при 
подвійному легуванні. 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Яцеленко Д.В. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Кнорозок Л.М. 
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5. Неруйнівні технології визначення параметрів локалізованих станів у 
забороненій зоні напівпровідникових структур. 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Сич В.В. 
Науковий керівник – ст.викладач кафедри фізики Шевчук О.Г. 
 

6. Визначення лінійних розмірів дрібних частинок оптичними 
методами. 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Козоріз К.О., 
Михайленко М.В., Пантелеєв М.В., Сергейчик А.П. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л.Ю.  

 

Секція «Прикладні питання фізики» 

Керівник секції - к.пед.н., доц. Руденко М.П. 

Секретар - студ. ІV к. ННІ точних наук і економіки Зозулинська А.С. 

 

1. Дослідження чинників зниження строку служби світлодіодних 
джерел світла. 

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Набухотний А.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Закалюжний В.М. 
 

2. Електромагнітне випромінювання мобільного телефону. 
Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Буряк В.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Руденко М.П. 
 

3. Поліфункціональні цифрові прилади у навчальному фізичному екс-
перименті. 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Козоріз К.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Бойко М.П.  
 

4. Розробка універсального лабораторного джерела живлення на 
основі DC-DC перетворювача. 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Михайленко М.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Закалюжний В.М. 
 

5. Керування кроковим двигуном у системах автоматизації фізичного 
експерименту. 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Сергейчик А.П. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Закалюжний В.М. 
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6. Райдуга в творах мистецтва (із серії «Не уроком єдиним»). 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Зубрицька Д.Б. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л.Ю.  
 

7. Зір та кольорове сприйняття (із серії «Не уроком єдиним»). 

Студ. ІV курсу ННІ точних наук і економіки Зозулінська А.С. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л.Ю. 

 

 

Секція «Суспільна географія і туризм» 

 
Керівник секції – Афоніна О.О., к.г.н., доцент 
Секретар  – Віра Аліна 
 

1. Регресійний аналіз залежності між показниками геоекологічної ситуації 
та рівня захворюваності населення Житомирської області. 

Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Іванова А. 
Науковий керівник – Барановський М.О. 
 

2. Система розселення Чернігівської області як наукова основа 
формування об’єднаних територіальних громад. 

Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Кравцова А. 
Науковий керівник – Барановський М.О. 

 
3. Стратегічні напрямки перспективного розвитку м. Ніжина як центра 

міжрайонної системи розселення. 

Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Потильчак А. 
Науковий керівник – Барановський М.О. 
 

4. Групування сільських районів Чернігівської області за особливостями 
соціально-економічного розвитку. 

Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Антоненко М. 
Науковий керівник – Барановський М.О. 
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5. Економічний потенціал малих міст Чернігівської області. 

Студ. І к. магістратури природ.-геогр. ф-ту Талалаївський П. 
Науковий керівник – Барановський М.О. 
 

6. Фінансова децентралізація в Україні: суспільно-географічний аналіз на 
прикладі Чернігівської області. 

Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Кузьменко В. 
Науковий керівник – Барановський М.О. 
 

7. Міграційна ситуація у Харківській регіональній системі розселення. 

Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Віра А. 
Науковий керівник – Афоніна О.О. 
 

8. Інтелектуальний потенціал України. 

Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Литвиненко О. 
Науковий керівник – Афоніна О.О. 
 

9. Україна в міжнародній торгівлі. 
Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Ілляш Г. 
Науковий керівник – Смаль В.В. 
 

10. Відмінності в якості життя в регіонах України. 
Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Гречка М. 
Науковий керівник – Смаль В.В. 
 

11. Географія соціального підприємництва в Україні. 
Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Гончеренко В. 
Науковий керівник – Смаль В.В. 
 

12. Порівняльна характеристика розвитку туризму на островах 
Карибського басейну. та Океанії. 

Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Чуркало А. 
Науковий керівник – Смаль В.В. 
 

13. Особливості розвитку туризму в США. 
Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Шульга Я. 
Науковий керівник – Смаль В.В.  
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14. Сучасна територіальна організація релігійної діяльності Київської 
області. 

Студ. ІІ к. магістратури природ.-геогр. ф-ту Пархоменко О. 
Науковий керівник – Шовкун Т.М. 
 

15. Перспективи задіяння сакральних архітектурних пам’яток у 
туризмі. 

Студ. II курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Башинська О. 
Науковий керівник – Філоненко І.М. 
 

16. Сучасний світовий туризм: ризики та фактори, що лімітують 
розвиток. 

Студ. I курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Квач Є. 
Науковий керівник – Філоненко І.М. 
 

17. Рекреаційний потенціал Рівненської області. 
Студ. I курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Сад І. 
Науковий керівник – Філоненко І.М. 
 

18. Туристичне районування Австралії. 
Студ. 4 курсу природ.-геогр. ф-ту Кравчук В. 
Науковий керівник – Філоненко І.М. 

 
 

Секція «Фізична географія та геоекологія» 

Керівник секції – Філоненко Ю.М., к.г.н., доцент 
Секретар  – Шевченко В. 
 

1. Водні ресурси України та їхній екологічний стан.  
Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Гвоздєв Д. 
Науковий керівник – Барановська О.В 
 

2. Екологічний стан ґрунтів Чернігівської області.  
Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Федірко Т. 
Науковий керівник – Барановська О.В 
 

3. Географо-топонімічний аналіз території Полтавської області. 
Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Покатович Ю. 
Науковий керівник – Барановська О.В 
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4. Екологічний стан атмосферного повітря у Чернігівській області. 

Студ. ІІ курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Нетребенко С. 
Науковий керівник – Барановська О.В 
 

5. Природно-заповідні території Сумської області. 
Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Чашка В. 
 

6. Антропогенна морфоскульптура Хмельницької області. 
Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Сніцаренко М. 
Науковий керівник – Філоненко Ю.М. 
 

7. Зоогенні форми рельєфу на берегах водотоків та водойм 
Чернігівщини. 

Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Шевченко В. 
Науковий керівник – Філоненко Ю.М. 
 

8. Умови формування врожаю зернових культур на Чернігівщині на 
сучасному етапі. 

Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Лавріненко О. 
Науковий керівник – Остапчук В. В. 
 

9. Умови формування врожаю картоплі на Чернігівщині на сучасному 
етапі. 

Студ. І курсу магістратури природ.-геогр. ф-ту Дудар Ю. 
Науковий керівник – Остапчук В. В. 

  

Секція «Хімія» 

Керівник секції – д. х. н., проф. Суховєєв В.В. 

Секретар – викладач Швидко О.В. 

 

1. «Стем-технології в курсі хімії загальноосвітніх навчальних закладів» 
Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту ГЛУШКО А.В. 
Науковий керівник – к.х.н., доц. Москаленко О.В. 
 

2. «Роль шкільного експерименту з хімії у мотивації пізнавальної 
діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів»  

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту ГУБСЬКИЙ С.А.  
Науковий керівник – к.х.н., доц. Москаленко О.В. 
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3. «Ферментні комплекси спряжених мембран» 

Студ. ІІ к. природничо-географічного ф-ту ІВАСЕНКО А.М. 
 Науковий керівник – к.б.н., доц. Семеніхін А.В. 
 

4. «Реакція Міхаєля в сучасному органічному синтезі»   

Студ. ІІ к. природничо-географічного ф-ту ПАЛАМАРЧУК Ю.О. 
Науковий керівник – ст. викладач Швидко О.В. 
 

5. «Основні напрями синтезу нітрогеновмісних гетероциклічних сполук»   

Студ. ІІ к. природничо-географічного ф-ту БАГРЄЄВА О.С. 
Науковий керівник – к.х.н., доц. Москаленко О.В. 
 

6. «Основні напрями синтезу сульфуровмісних гетероциклічних сполук» 

Студ. V к. природничо-географічного ф-ту ПАЛЯНИЦЯ Д.С. 
Науковий керівник – к.х.н., доц. Москаленко О.В. 
 

7.  «Синтез та властивості похідних фенілантранілової кислоти»  

Студ. ІІІ к. природничо-географічного ф-ту ЛАСА А.В.  
Науковий керівник – к.х.н., доц. Циганков С.А. 
 

8. «Кластерні сполуки в хімічному каталізі»  

Студ. ІІІ к. природничо-географічного ф-ту ГУЗ А.М. 
Науковий керівник – к.х.н., доц. Циганков С.А. 

 

9. «Хімія оксазолів»  

Студ. ІІІ к. природничо-географічного ф-ту  ГЛУШКО О.І.  
Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В.В. 

 

10. «Металокомплексні сполуки як присадки до нафтопродуктів»  

Студ. ІІІ к. природничо-географічного ф-ту  КИСОРЕЦЬ К.С.  
Науковий керівник – к.х.н., доц. Москаленко О.В. 

 

11. «Реакція Дільса-Альдера в сучасному органічному синтезі»  

Студ. ІІІ к. природничо-географічного ф-ту  СТРІЛЕЦЬ М.В.  
Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В.В. 
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12. «Реалізація компетентнісного підходу в навчанні хімії в контексті 
реформування шкільної освіти в Україна»  

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту  БАНДУРІНА Д.Ю.  
Науковий керівник – д.п.н., проф. Лукашова Н.І. 

 

13. «Використання інтерактивних технологій у навчанні хімії»  

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту  СЛІПЧЕНКО О.І. 
Науковий керівник – д.п.н., проф. Лукашова Н.І. 

 

14. «Диференційований підхід до розв’язування задач на знаходження 
хімічного елемента та формули речовини»  

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту  ТАТАРЧУК А.В.  
Науковий керівник – д.п.н., проф. Лукашова Н.І. 

 

15. «Синтез та властивості нових гідразидів монокарбонових кислот»  

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту  ПЕЦЬ Я.А. 
Науковий керівник – д.п.н., проф. Лукашова Н.І. 

 

16. «Синтез та  селективна функціоналізація 3-заміщених 5-гідрокси-
4,5,6,7-тетрагідро-3Н-[1,2,3]триазоло[4,5-е]діазепін-8-онів»  

Студ. І к. спеціальності 102 Хімія природничо-географічного 
ф-ту  АХМЕДОВ Е.Е.  
Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В.В. 

17. «Фосфініни: синтез та застосування в каталізі»   

Студ. І к. спеціальності 102 Хімія природничо-географічного 
ф-ту  ВАСИЛЕВИЧ В.І.  
Наукові керівники – к.х.н, доц. Суховєєв О.В., к.х.н, с.н.с. 
Чайковська О.О. 

 

18. «4-Ціано-1,3-оксазоли: синтез та протипухлинна активність»  

Студ. І к. спеціальності 102 Хімія природничо-географічного 
ф-ту  КОВАЛЕНКО Ю.С. 
Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В.В. 

 

19. «Реакції 1-ациламіно-2,2-дихлороетенілфосфонієвих солей з 
бінуклеофілами»  

Студ. І к. спеціальності 102 Хімія природничо-географічного 
ф-ту  КРУПОДЕР Т.О.  
Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В.В. 



103 

 

20. «Дослідження механізмів регуляції АТФ-гідролазної активності АТФ-
синтази тилакоїдів»  

Студ. І к. спеціальності 102 Хімія природничо-географічного 
ф-ту  КУЛЄШОВА Л.В.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Семеніхін А.В. 

 

21. «Синтез та властивості похідних 2-[5-(2-ізопропіл-5-
метилфеноксиметил)-4-феніл-4Н-[1,2,4]триазол-3-їл-сульфаніл]-1-
арилетанонів»  

Студ. І к. спеціальності 102 Хімія природничо-географічного 
ф-ту  ОМЕЛЬЧЕНКО Т.Ю. 
Науковий керівник – д.фарм.н., проф. Демченко А.М. 
 

22. «Впровадження стем-технологій у навчанні хімії в загальноосвітній 
школі» 

Студ. спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія)  
природничо-географічного ф-ту  АНДРІЄВСЬКА В.В. 
Науковий керівник – к.х.н., доц. Москаленко О.В. 
 

23. «Вивчення шляхів удосконалення в ЗНЗ методики навчального 
хімічного експерименту відповідно до сучасних вимог» 

Студ. спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) 
природничо-географічного ф-ту  СОБОЛЬ Л.В.  
Науковий керівник – д.п.н., проф. Лукашова Н.І.  

 

24. «Визначення гетерогенності ферментної активності АТФ-синтази тил 
Формування в учнів ЗНЗ умінь узагальнювати й систематизувати 
знання з хімії акоїдів»  

Студ. спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) 
природничо-географічного ф-ту  КАРПІЙ К.С.  
Науковий керівник – д.п.н., проф. Лукашова Н.І. 

 

25. «Розвиток уроку як основної організаційної форми навчання хімії в 
контексті сучасності» 

Студ. спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) 
природничо-географічного ф-ту  БІЖНЮК Н.В.  
Науковий керівник – д.п.н., проф. Лукашова Н.І. 
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Секція «Флора та рослинність», 

«Експериментальна ботаніка» 

Керівник секції – к.б.н., доцент Гавій В.М. 
Секретар – асист. Дідик Л.В. 
 

1. Вивчення типів крохмальних зерен представників родини Poaceae та 
виявлення наявності і складу крохмалю у продуктах.  

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту Свинобой І.В.  
Науковий керівник – асист. Дідик Л.В. 

 
2. Перспективні регіонально рідкісні рослини лісового масиву в 

околицях с. Хвилівка.  

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту  Турик В. В.  
Науковий керівник – асист. Дідик Л.В. 

 
3. Способи добування ефірних олій із рослинної сировини.  

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту Кожушко О.С. 
Науковий керівник – асист. Дідик Л.В.  

 
4. Дослідження вмісту кокосової олії у плодах кокосової пальми.  

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту Огієнко А.В. 
Науковий керівник – асист. Дідик Л.В. 
 

5. Порівняння посівної якості насіння овочевих культур.  
Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту  Койдан О.О. 
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 

 
6. Схожість, як показник посівної якості насіння.  

Студ. ІІІ к. природничо-географічного ф-ту  Костюченко А.Ю.  
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 

 
7. Особливості розмноження рослин стебловими живцями.  

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту  Турчин В.О.  
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 

 
8. Посівна якість насіння, як фактор формування врожайності рослин. 

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту  Чередник О.А.  
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 
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9. Вплив комплексних добрив на окремі процеси росту і структуру 
врожаю сої.  

Магістр природничо-географічного ф-ту  Дмитрук Я.І.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 
 

10. Вплив синтетичних регуляторів на фотосинтетичну продуктивність і 

структуру врожаю озимої пшениці.  

Магістр природничо-географічного ф-ту  Ракоїд Ю.В.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 
 

11. Флора  та рослинність ботанічного заказника місцевого  значення 

«Лисарівщина» (Ніжинський р-н).  

Магістр природничо-географічного ф-ту  Юсковець М.П.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лобань Л.О.  
 

12. Порівняльна дія синтетичних сполук на процеси ризогенезу та 

асиміляційні процеси живців смородини чорної.  

Магістр природничо-географічного ф-ту  Стукало Ю. С.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М., д.х.н., проф. 
Суховєєв В.В. 

13. Порівняння посівної якості насіння окремих сортів зернових 

культур.  

Магістр природничо-географічного ф-ту  Гаврилюк Ю.М.  
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 

14. Визначення ефективності впливу коренеутворювачів на вкорінення 

живців.  

Магістр природничо-географічного ф-ту  Курико В.В.  
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 

15. Весняні синузії, їх склад та поширення на території заказника 

загальнодержавного значення «Середовщина» (Ніжинський р-н). 

Магістр природничо-географічного ф-ту  Рощот Н. А. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лобань Л.О. 

 
16. Основні формації лісової рослинності Ічнянського національного 

природного парку: нозологічне значення та охорона . 

Магістр природничо-географічного ф-ту  Ященко В.С. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лисенко Г.М. 



106 

 

17. Наслідки  пірогенної сукцесії вільхових лісів на території 

рослинності Ічнянського національного природного парку. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Коваленко  І.М. 

Науковий керівник – к.б.н., доц. Лисенко Г.М. 

 

18. Картографічний моніторинг просторових змін основних груп 

фітоценозів «Кам’яних Могил» за період 2000-2017 рр. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Кисорець О.С. 

Науковий керівник – к.б.н., доц. Лисенко Г.М. 

 

19. Дослідження  екологічного стану річки Остер в межах міста Ніжина 

та розробка заходів щодо його поліпшення. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Біжнюк Н.В. 

Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 

 

20. Види роду Corydalis L. у флорі Ічнянського національного 

природного парку: ценотичне значення, екологія, заходи охорони. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Гузенко О.А.  

Науковий керівник – к.б.н., доц. Лисенко Г.М. 

 

21. Популяція Carex bohemica Schreb. на території Ічнянського 

національного природного парку: інсулярність, життєвість, проблеми 

збереження. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Синенко О.В. 

Науковий керівник – к.б.н., доц. Лисенко Г.М. 

 

22. Мікрофлора води річки Остер у районі міста Ніжина. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Очковський О.В. 

Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 

 

23. Вплив синтетичного коренеутворювача Корневін на  процеси 

ризогенезу живців смородини. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Чабан А.М. 

Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 
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24. Процес ризогенезу живців смородини під впливом синтетичного 
коренеутворювача Гетероауксин. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Черкас О.С.  
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 

 
25. Якісні показники бульб картоплі залежно від термінів та умов 

зберігання. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Козючко А.Г.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 

 
26. Шляхи оптимізації території РЛП «Ніжинський» (Чернігівська обл.). 

Магістр природничо-географічного ф-ту  Макаренко М.Ю. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лобань Л.О. 

 
27. Ботанічний заказник місцевого значення «Ледань» як об’єкт 

природно-заповідного фонду  Куликівського району. 

Магістр природничо-географічного ф-ту  Глузд  І. С. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лобань Л.О. 

 
28. Дослідження харчової та біологічної цінності бульб картоплі сортів 

Полісся. 

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Безгубченко К.В. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 

 
29.  Дослідження посівної придатності сортів капусти різних виробників. 

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту Гальченко О. А. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 
 
30.    Дослідження схожості та енергії проростання різних сортів 

редиски Полісся. 

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту Гразіон Т.С. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 
 
31.  Вплив біостимуляторів росту на окремі фізіологічні процеси 

зернових культур. 

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту Холод О.О. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 
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Секція «Сучасні проблеми методики викладання біології» 

Керівник секції – к.б.н., доцент Гавій В.М. 
Секретар – асист. Дідик Л.В. 
 
1. Сучасні технології навчання. 

Студ. ІV курсу природничо-географічного ф-ту Заяц І.І. 
Науковий керівник – ст.викладач Коваленко С.О. 

 
2. Методика використання дидактичних ігор на уроках біології. 

Студ. ІV курсу природничо-географічного ф-ту Тиченко О.О.   
Науковий керівник – ст.викладач Коваленко С.О. 

 
3. Використання комп’ютерних технологій при вивченні шкільних курсів 
«Природознавства» (5 клас) та «Біологія» (6 клас). 

Студ. ІV курсу природничо-географічного ф-ту Грицай І.О. 
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 
 

4. Навчальні процеси. 
Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Максютенко І. М. 
Науковий керівник – ст.викладач Коваленко С.О. 

 
5. Розвиток пізнавальної  самостійності на уроках біології. 

Студ. ІV курсу природничо-географічного ф-ту Новіков А.О. 
Науковий керівник – ст.викладач Коваленко С.О. 

 
6. Використання  ігрових технологій при вивченні шкільного курсу 
«Біологія». 

Студ. ІV курсу природничо-географічного ф-ту Прямий Г.М. 
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 
 

 

Секція «Зоологія», «Біомедицина» 

Керівник секції – к.б.н., доцент Кузьменко Л.П. 
Секретар – асист. Дема Л.П. 

 
1. Роль мієлопероксидази в розвитку патологій серцево-судинної 
системи. 

Студ. ІІ курсу природничо-географічного ф-ту Ніженець Є.С. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 
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2. Роль нейтрофільної еластази в розвитку патологій серцево-судинної 
системи. 

Студ. ІІ курсу природничо-географічного ф-ту Мичка В.В. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

 
3. Молекулярно-генетичні особливості функціонування параоксонази 
та її значення в розвитку серцево-судинних патологій. 

Студ. ІІ курсу природничо-географічного ф-ту Бандоля А.Ю. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

 
4. Серцево-судинні захворювання і причини їх виникнення. 

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту Остапенко В.В. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Марченкова А.І. 

 
5. Дитячі інфекційні хвороби. 

Студ. ІІІ курсу природничо-географічного ф-ту Манзя Р.Б. 
Науковий керівник – асист., Дема Л.П. 

 
6. Інфекційні хвороби 

Студ. ІІІ к. природничо-географічного ф-ту Броварець Н.Г. 
Науковий керівник – асист., Дема Л.П. 

 
7. Активність запальної реакції при артеріальній гіпертензії різного 
перебігу. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Кондратенко Ю. П. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

 
8. Оцінка стану здоров’я студентів Ніжинського медичного коледжу . 

Магістр природничо-географічного ф-ту Мостовий Р. В. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Кузьменко Л.П. 

 
9. Роль інсулінорезистентності в механізмах розвитку артеріальної 
гіпертензії. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Карпій К. С. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

 
10. Роль білкових компонентів оксидативного статусу в розвитку 
артеріальної гіпертензії. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Овчинніков Ю.О. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 
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11. Характеристики типу постави та гостроти зору учнів 9-11 класів 
Кобижчанської ЗОШ I-III ступенів Чернігівської області. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Гавій М. В. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Кузьменко Л.П. 

 
12. Якісний стан ліпопротеїнових часток за хронічного бронхіту. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Блощинська І. А. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

 
13. Аналіз стану здоров'я та показників фізичного розвитку випускників 
Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи 
Гоголя. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Медведь Н. А. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Кузьменко Л.П. 

 
14. Видовий склад та сезонна динаміка чисельності гризунів (Rodentia) 
на території Графського парку (м. Ніжин). 

Магістр природничо-географічного ф-ту Свістула І. М. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Пасічник С.В. 

 
15. Орнітонаселення Графського парку. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Бориско С. О. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Кузьменко Л.П. 

 
16. Деякі аспекти поліплоїдії у тварин. 

Магістр природничо-географічного ф-ту Горнов Д. О. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Пасічник С.В. 

 

Секція «Проблеми інструментально-виконавської 

підготовки» 

Керівник секції – канд.пед.наук, доц. Біла Н. Л. 

Секретар –  канд.пед.наук, доц. Ростовська І. О. 

 

1. «Ансамбль бандуристів. Варіанти інструментального складу». 

Студентка II к. факультету культури і мистецтв Ніжинець С. 
Науковий керівник – Народний артист України, проф. 
Шумський М. О. 
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2. «Жанр фортепіанної прелюдії: ретроспективний огляд». 

Студентка ІІІ к. факультету культури і мистецтв Глиняна П. В. 
Науковий керівник – канд. мистец-ва, доц. Ляшенко Т. В. 

 

3. «Основні тенденції розвитку української фортепіанної культури у 
першій половині ХХ ст.» 

Студентка ІV к. ф-ту культури і мистецтв Коваленко Н. М. 
Науковий керівник – канд. мистец-ва, доц. Ляшенко Т. В. 

 

4.  «Музичний конкурс як культурне явище» 
Магістр факультету культури і мистецтв Кальна Н. О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Щербініна О. М. 

 

5.  «Організаційно-методичні засади концертної практики» 
Магістр факультету культури і мистецтв Козел К. С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Щербініна О. М. 

 

6.  «Психолого-педагогічні засади формування творчої активності 
учнів у процесі музичного навчання». 

Магістр факультету культури і мистецтв Грязна Т. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ревенчук В. В. 

 

7. «Розвиток практики музичної освіти епохи Ренесансу». 
Магістр факультету культури і мистецтв Сидько А. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ревенчук В. В. 

 

8.  «Емоційний інтелект особистості: сутність і структура». 
Магістр факультету культури і мистецтв Гурєєва І. С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Ростовська І. О. 

 

9.  «Рок-музика як важливе явище масової музичної культури».  
Магістр факультету культури і мистецтв Петренко Є. С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.. Павленко О. М. 

 

10.   «Оркестр дитячих музичних інструментів: особливості складу». 
Студентка IIІ к. ф-ту культури і мистецтв Хвостова Д. С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Біла Н. Л. 
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11.  «Терентій Пархоменко – фундатор професійного бандурного 
виконавства Чернігівщини». 

Магістрант факультету культури і мистецтв Клапчук В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ревенчук В. В. 

 

12.  «Формування ціннісного ставлення старшокласників до 
музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема». 

Магістрант ф-ту культури і мистецтв Маричевська Ю. І. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дворник Ю. Ф. 

 

13.  «Особливості діагностики музично-творчих здібностей школярів 
в умовах реального навчального процесу». 

Магістрант факультету культури і мистецтв Бугай О. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дворник Ю. Ф. 

 

14.  «Музичне мистецтво в освітньому просторі України». 
Магістрант факультету культури і мистецтв Бірюк А. С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гусейнова Л. В. 

 

 

Секція «Теорія та методика мистецької освіти» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Коваль О.В.  

Секретар – к.пед.н., доц. Спіліоті О.В. 

 

1.До питання співвідношення національного та патріотичного 
виховання особистості. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Барановська В.І. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

2.Провідні композиторські техніки ХХ століття. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Стригун Т.А.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Спіліоті О.В. 

 

3. Особливості тембрового мислення К.Дебюссі. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Оленченко В.Ю. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Спіліоті О.В. 
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4. Урок музики в школі: стиль, структура, методи. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Коваленко Н.М. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

5. Музичне виховання молодших школярів у позанавчальний час. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Шевченко І.С. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

6.Музичне виховання дітей за ситстемою К.Орфа. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Гладкова В.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

7. Педагогічна спадщина видатного діяча української музики 
М.Леонтовича. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Дяченко Т.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

8. Причини фальшивого співу дітей. Методика їх виявлення та 
усунення. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Дьяконенко О.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

9. Методика розучування пісень із  молодшими школярами. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Іваненко-Коленда А.С. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

10. Вікові стадії розвитку дитячого голосу. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Невмержицька І.П. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

11.проблема формування музичних смаків школярів. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Гришко В.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

12. Методика проведення музичних ігор на уроках музики в початкових 
класах. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Науменко А.М. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 
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13. Розвиток західно-європейської лпери в епоху Романтизму. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту культ. і мист. Капіца К.Ю. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Спіліоті О.В. 

 

 14.Особливості ліричного тематизму в сонатах Л. Бетховена.  

Студ. ІІ курсу ф-ту культ. і мист. Залевська А.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Спіліоті О.В. 

 

15. Принципи музичного мислення В. А. Моцарта. 

Студ. ІІ курсу ф-ту культ. і мист. Година А.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Спіліоті О.В. 

 

 

Секція  «Хореографічне мистецтво: питання теорії та 

практики» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Пархоменко О.М. 

Секретар – к.пед.н., доц.  Ростовська Ю.О. 

1.Організаційні основи позакласної роботи з хореографії. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Білан О.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 

 

2.Особливості методики розучування танцівз дітьми дошкільного віку. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Гладков І.С. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 

 

3.Особливості реалізації принципу єдності емоційного і свідомого на 
заняттях хореографії. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Коптель А.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 

 

4. Методика використання ігрових форм на заняттях з хореографії. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Гузь О.А. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 
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5.Виховання творчих якостей дітей у процесі навчання хореографії. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Пилипенко М.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 

 

6.Проблема охорони здоров’я дітей у процесі навчання хореографії. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Пінченко К.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 

 

7.Розвиток ритмічності на уроці народно-сценічного танцю на прикладі 
білоруського хореографічного мистецтва. 

Студ. ІІ курсу ф-ту культ. і мист. Козирєва О.С. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 

 

8.Особливості гуцульського танцю та його вплив на українське 
хореографічне мистецтво. 

Студ. ІІ курсу ф-ту культ. і мист. Волосок І.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 

 

9.Український фольклорний танець та його сценічна інтерпретація. 

Студ. ІІ курсу ф-ту культ. і мист. Журавель О.С. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О. М. 

 

 

Секція «Вокально-хорова майстерність» 

Керівник секції – канд. пед. наук , проф. Костенко Л. В.  

Секретар –  ст. викл. Хоменко З. В.  

 

1. «Репертуар дитячого хорового колективу як основа формування 
духовної культури». 

Магістр  ф-ту культ. і мист. Подкользіна С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук , проф. Костенко Л. В.    

 

2. «Особливості організації навчальної діяльності в дитячій хоровій 
школі «Зоринка»». 

Магістр ф-ту культ. і мист. Борисюк В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук , проф. Костенко Л. В.    
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3. «Основні принципи виховання вокально-хорових навичок у дитячому 
хорі». 

Магістр ф-ту культ. і мист. Охонько С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук , проф. Костенко Л. В.   

 

4. «Дитяче хорове виконавство в сучасній Україні». 

Студ. ІІІ- курсу ф-ту культ. і мист. Капіца К. Ю. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю.  

5. «Національне виховання засобами хорового мистецтва». 

Студ. ІV - курсу ф-ту культ. і мист. Дяченко Т. О. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю.     

    

6. «Жанри духовної музики в репертуарі дитячого хорового 
колектива». 

Магістр ф-ту культ. і мист.  Мехеденко І. 
Науковий керівник– канд. мист-ва, ст. викл. Дорохіна Л. О. 

 

7. «Навчання дітей різних видів музичної діяльності в дошкільному 
навчальному закладі». 

Магістр  ф-ту культ. і мист. Бугай О. В. 
Науковий керівник – ст. викл. Хоменко З. В.    

 

8. «Психологічна підготовка студентів-диригентів до роботи з хором». 

Студ. ІV- курсу ф-ту культ. і мист. Стригун Т.  
Науковий керівник –  викл. Раструба Т. В.   

 

9. «Особливості роботи з дитячим хлопчиковим хором». 

Студ. ІV- курсу ф-ту культ. і мист. Гришко В. О.  
Науковий керівник –  викл. Раструба Т. В.   
 

10. «Федір Іванович Стравінський. Творчий портрет відомого 
українця». 

Студ. І- курсу ф-ту культ. і мист. Несин Н. О. 
Науковий керівник – ст. викл. Хоменко А. Б.   
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11. «Зміст і структура вокальної підготовки майбутнього фахівця 
музичного мистецтва». 

Студ. ІІ- курсу ф-ту культ. і мист. Терещенко А. Г. 
Науковий керівник – ст. викл. Хоменко А. Б.   

 

12. «Творчий шлях видатного українського співака Бориса Гмирі» 

Студ. ІV- курсу ф-ту культ. і мист. Шевченко І. С. 
Науковий керівник – викл. Коробка В. І. 

 

13. «Вокальне виховання дітей молодшого шкільного віку» 

Студ. І- курсу ф-ту культ. і мист. Булан Л. О. 
Науковий керівник – викл. Пархоменко Л. В. 

 

 

 


