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«Молодь у науці» 
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Відбудуться зустрічі з провідними вченими, творчі звіти, 
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Секція «Дошкільна освіта» 

Керівник секції – докт. психол. н., проф. Кононко О.Л. 
Секретар – канд. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

1. Розвиток адекватної самооцінки у дітей 5-7 років в умовах сім’ї та 
закладу дошкільної освіти. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Шершень Н. Ю. 
Науковий керівник – проф. Кононко О.Л. 

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

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи  Олійник В. В. 
Науковий керівник – доц. Аніщук А.М. 

3. Сприятлива адаптація дитини ЗДО як умова попередження істерик у її 
поведінці. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи  Бордонос Т. М. 
Науковий керівник – доц. Пихтіна Н.П. 

4. Особливості формування соціальної компетентності старших 
дошкільників у предметно-розвивальному середовищі ЗДО . 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи  Кожухівська В. Д. 
Науковий керівник – доц. Матвієнко С.І. 

5. Активізація пізнавального інтересу старших дошкільників засобами 
дидактичної гри. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Єрмак К. В. 
Науковий керівник – проф. Папуча М.В. 

6. Виховання самостійності у дітей 6-7 років у процесі занять художнім 
конструюванням. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Легка Ю. В. 
Науковий керівник – доц. Матвієнко С.І. 

7. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей 5-6/7 
років із загальним недорозвитком мови. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Манойленко І. В. 
Науковий керівник – доц. Аніщук А.М. 

8. Педагогічні умови оптимізації процесу адаптації дитини до ЗДО. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Пастернак П. Ф. 
Науковий керівник – доц. Пихтіна Н.П. 

9. Виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку в 
комунікативній діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Сад Л. І. 
Науковий керівник – доц. Аніщук А.М.  
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10. Виховання моральної культури дошкільників у взаємодії дошкільного 
закладу та сім’ї. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Сльозка О. В. 
Науковий керівник – доц. Пісоцький О.П. 

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

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Харченко К. В. 
Науковий керівник – доц. Матвієнко С.І. 

12. Організація туристично-краєзнавчої роботи з дітьми старшого 
дошкільного віку у ЗДО. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Чеверда М. В. 
Науковий керівник – доц. Матвієнко С.І. 

13. Умови оптимізації розвитку почуття ритму у дітей старшого 
дошкільного віку в процесі елементарного музикування. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Юрченко Л. А. 
Науковий керівник – доц. Матвієнко С.І. 

14. Виховання мовленнєвої культури дітей 5-6/7 років засобами 
художньої літератури. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Антоненко В. О. 
Науковий керівник – доц. Аніщук А.М. 

15. Особливості спілкування дітей з однолітками у різновікових групах 
ЗДО. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Бабенко І. С. 
Науковий керівник – проф. Папуча М.В. 

16. Особливості формування гуманістичної спрямованості спілкування 
старших дошкільників з дорослими й однолітками. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Бас К. М. 
Науковий керівник – доц. Пихтіна Н.П. 

17. Розвиток у дітей молодшого дошкільного віку самостійності як 
базової якості особливості. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Білошицька С. В. 
Науковий керівник – проф. Кононко О.Л. 

18. Розвиток пізнавального інтересу у старших дошкільників засобами 
дидактичних ігор. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Васюта М. П. 
Науковий керівник – проф. Коваленко Є.І. 
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19. Особливості виховання толерантних взаємин у дітей старшого 
дошкільного віку. 

Магістрантка ф-тупсихології та соц. роботи Гнипа Ю. С. 
Науковий керівник – доц. Пихтіна Н.П. 

20. Умови оптимізації пізнавальної активності дітей 6(7) років засобами 
пошуково-дослідницької діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Гомоляко Д. О. 
Науковий керівник – доц. Матвієнко С.І. 

21. Формування творчих властивостей особистості старшого 
дошкільника у сюжетних іграх. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Данько О. М. 
Науковий керівник – доц. Пісоцький О.П. 

22. Розвиток креативності дітей дошкільного віку у художній діяльності. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Дмитрієва Т. О. 
Науковий керівник – доц. Пісоцький О.П. 

23. Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку  в  
дошкільному закладі у різних видах діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Довгаль О. Г. 
Науковий керівник – проф. Коваленко Є.І. 

24. Умови забезпечення статевої вихованості у  дітей 5 – 6/7 років. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Дорошенко О. В. 
Науковий керівник – доц. Аніщук А.М. 

25. Формування комунікативної компетентності у дітей 5-6/7 років. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Дяченко А. І. 
Науковий керівник – доц. Аніщук А.М. 

26. Формування елементарних економічних знань у дітей старшого 
дошкільного віку засобами ігрової діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Іванова А. М. 
Науковий керівник – доц. Матвієнко С.І. 

27. Збагачення словника дітей дошкільного віку народознавчою 
лексикою. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Івашко С. В. 
Науковий керівник – доц Аніщук А.М. 

28. Організація валеологічного виховання дітей 6-7 років. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Ігнатенко Т. М. 
Науковий керівник – проф. Папуча М.В. 
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29. Педагогічні умови формування у старших дошкільників впевненості в 
собі у продуктивних видах діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Кареліна С. Г. 
Науковий керівник – доц. Пихтіна Н.П. 

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

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Кеуш І. Б. 
Науковий керівник – проф. Папуча М.В. 

31. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами малих 
форм фольклору. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Киріченко Н. А. 
Науковий керівник – доц. Аніщук А.М. 

32. Педагогічні умови формування основ культури спілкування у старших  
дошкільників з дорослими й однолітками. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Михайленко Н. С. 
Науковий керівник – доц. Пихтіна Н.П. 

33. Особливості впливу взаємин дошкільників з дорослими й 
однолітками на виникнення у них негативної поведінки. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Настич І. В. 
Науковий керівник – доц. Пихтіна Н.П. 

34. Виховання дітей старшого дошкільного віку вміння долати страхи в 
сім’ї та дошкільному закладі. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Новоринська О. О. 
Науковий керівник – проф. Кононко О.Л. 

35. Формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного 
віку шляхом використання спеціального дидактичного матеріалу. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Охріменко Н. П. 
Науковий керівник – проф. Папуча М.В. 

36. Формування у дітей старшого дошкільного віку дисциплінованості у 
творчій ігровій діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Попова Л. О. 
Науковий керівник – доц. Пісоцький О.П. 

37. Особливості морального виховання старших дошкільників засобами 
сюжетно-рольової гри. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Потеряйко І. В. 
Науковий керівник – проф. Коваленко Є.І. 

38. Формування вербального інтелекту дітей дошкільного віку у творчих 
іграх. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Супруненко І. В. 
Науковий керівник – доц. Пісоцький О.П. 
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39. Формування у дітей старшого дошкільного віку інтелектуальної 

готовності до школи у продуктивних видах діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Трегуб Л. М. 
Науковий керівник – доц. Пісоцький О.П. 

40. Дитячі страхи та їх профілактика в сім’ї та дошкільному закладі. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Храпова О. О. 
Науковий керівник – проф. Папуча М.В. 

41. Розвиток колективних форм взаємодії вихователя і дошкільників у 
театралізованій діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Хропата І. Ю. 
Науковий керівник – доц. Пісоцький О.П. 

42. Формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку 
у навчальній діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Чумак С. М. 
Науковий керівник – доц. Пісоцький О.П. 

43. Технологія формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного 
віку . 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Шадура В. П. 
Науковий керівник – проф. Коваленко Є.І. 

44. Особливості екологічного виховання дітей 5 років засобами взаємодії 
з природою в літній оздоровчий період у ЗДО. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Шпирин А. П. 
Науковий керівник – проф. Турчин Т.М. 

45. Формування інтересу до занять дитячим дизайном у дітей старшого 
дошкільного віку. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Юрчук Ю. Ю. 
Науковий керівник – доц. Матвієнко С.І. 

46. Розвиток довільної поведінки дітей ранньоьго віку у предметно-
практичній діяльності. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Якутко Т. С. 
Науковий керівник – проф. Кононко О.Л. 

47. Організація мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку у 
закладах дошкільної освіти. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Мажуга Я. О. 
Науковий керівник – проф. Папуча М.В. 

48. Пропедевтика негативної поведінки у дошкільників засобами 
образотворчої діяльності як науково-педагогічна проблема. 

Аспірантка ф-ту психології та соц. роботи Ющенко К.О. 
Науковий керівник – доц. Пихтіна Н.П. 
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49. Ініціативність як критерій самостійності дитини 5-7 річного віку. 

Аспірантка ф-ту психології та соц. роботи Лісовець О.В. 
Науковий керівник – проф. Кононко О.Л. 

50. Теоретичні та прикладні аспекти попередження агресивної поведінки 
у дошкільників. 

Аспірантка ф-ту психології та соц. роботи Конончук О.А. 
Науковий керівник - доц. Пихтіна Н.П. 

51. Теоретичні аспекти формування світобачення у дітей 5-6 років. 
Аспірантка ф-ту психології та соц. роботи Мойсєєнко Ю.В. 
Науковий керівник – доц. Аніщук А.М. 

52. Формування моральних цінностей дітей старшого дошкільного віку 
засобами народної педагогіки (українського фольклору). 

Студентка IV курсу ф-ту психології та соц. роботи  Маслак А. О. 
Науковий керівник – проф. Коваленко Є.І. 

53. Педагогічні умови формування готовності у дітей старшого 
дошкільного віку до навчання у школі. 

Студентка IV к. ф-ту психології та соц. роботи Калюжна А. М. 
Науковий керівник – проф. Коваленко Є.І.  

54. Економічне виховання старших дошкільників у взаємодії дошкільного 
навчального закладу і сім’ї. 

Студентка IV курсу ф-ту психології та соц. роботи Кальян В. В. 
Науковий керівник – проф. Турчин Т.М. 

 

Секція «Актуальні проблеми практичної психології» 

Керівник секції – ст. викл. Сватенкова Т.І. 
Секретар – канд. психол. наук, асист. Кресан О.Д. 
 
1. Зв’язок життєстійкості з особистісними рисами 

Асист. кафедри заг. та практ. психології Оніщенко О.М. 
2. Психологічні особливості професійного вигорання у медичних 
працівників 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Швець Аліна 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 

3. Уявлення про себе старшокласників із різним соціометричним 
статусом  

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Шматко Софія 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 
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4. Психологічні чинники агресивної поведінки сучасних підлітків 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Татаренко Тетяна 
Науковий керівник - ст. викл. Сватенкова Т.І. 

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

Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Очковський Олександр 
Науковий керівник - ст. викл. Сватенкова Т.І. 

6. Психологічні особливості професійного вигорання працівників 
дошкільних навчальних закладів 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Кудренко Юлія 
Науковий керівник - канд. мед. наук, доц. Никоненко Ю.П. 

7. Психологічні особливості відображення власного досвіду в оповіді 
студентів 

Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Галян Олександр 
Науковий керівник - канд. психол. наук, асист. Кресан О.Д. 

8. Психологічні особливості сприймання природи студентами 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Головко Марина 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Гетьман Т.О. 

9. Індивідуальні особливості мотивації  учіння студентів-магістрантів 
Магістрантка  ф-ту  психол. та соц. роботи Дворник Валентина 
Науковий керівник - докт. психол. наук, професор Папуча М.В. 

10. Особливості міжособистісних конфліктів у студентських групах 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Д’яконова Анжела 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

11. Особливості переживання емоцій в діалозі 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Карпенко Яна 
Науковий керівник - докт. психол. наук, професор Папуча М.В. 

12. Психологічні особливості самоконтролю поведінки в підлітковому віці 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Кліндух Аліна 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

13. Психологічні особливості научуваності студентів ВНЗ 
Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Тарасенко Максим 
Науковий керівник - докт. психол. наук, професор Папуча М.В. 

14. Психологічні особливості уявлень про вчителя у школярів 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Недобой Анна 
Науковий керівник - канд. психол. наук, асист. Кресан О.Д. 

15. Особливості психологічної адаптації обдарованих дітей до школи 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Сосун Наталія 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 
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16. Індивідуально-психологічні особливості студентів з різним 

професійним спрямуванням 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Чемериська Тетяна 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Михайлова О.І. 

17. Психологічні особливості копінг-стратегій працівників залізниці 
Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Борщ Анатолій 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Кошова І.В. 

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

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Вороненко Вікторія  
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Гетьман Т.О. 

19. Психологічні особливості спілкування в дорослому віці 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Іваненко Наталія 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Михайлова О.І. 

20. Особливості розвитку наочно-дійового мислення у дошкільників з 
багатодітних сімей 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Киричек Марина  
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

21. Індивідуально-психологічні особливості розумового розвитку 
сучасних дошкільників 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Кізім Тетяна 
Науковий керівник - канд. психол. наук, ст.викл. Ковтун А.Ю. 

22. Особливості образу майбутнього студентів-психологів 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Кухаренко Альона 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Тимошенко О.А 

23. Вплив ціннісних орієнтацій подружжя на особливості поведінки в 
конфлікті 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Личкун Світлана 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

24. Психологічні особливості страхів у осіб різної групової належності 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Манченко Анастасія 
Науковий керівник - канд. біол. наук, доц. Никоненко О.П. 

25. Особливості міжособистісних стосунків агресивних підлітків 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Нагорська Юлія 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Тимошенко О.А. 

26. Особливості тривожності дітей дошкільного віку 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Олійник Катерина 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 
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27. Психологічні особливості взаємовідносин між партнерами у шлюбі 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Павлик Людмила 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Гетьман Т.О. 

28. Психологічні особливості переживання любові молодим подружжям 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Ступаченко Тетяна  
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Гетьман Т.О. 

29. Вплив самооцінки на агресивну поведінку підлітків 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Парубець Валентина 
Науковий керівник - канд. мед. наук, доц. Никоненко Ю.П. 

30. Діалогічність спілкування як умова професійного становлення 
практичного психолога 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Петренко Марина  
Науковий керівник - канд. мед. наук, доц. Никоненко Ю.П. 

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

Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Погорецький Микола  
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Тимошенко О.А. 

32. Особливості самореалізації осіб, диференційованих за типологічними 
ознаками 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Половецька Ярослава 
Науковий керівник - канд. біол. наук, доц. Никоненко О.П. 

33. Психологічні особливості мотиваційної сфери ВІЛ-інфікованих людей 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Сокальська Оксана 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Ковтун А.Ю. 

34. Психологічні особливості інтерсуб’єктної комунікації в ранній юності 
Магістранка ф-ту психол. та соц. роботи Топіха Тетяна 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Наконечна М.М. 

35. Зв’язок особливостей сімейного виховання з адаптацією 
першокласників 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Царик Анна 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Кошова І.В. 

36. Вікові особливості ставлення людини до соматичної хвороби 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Шуст Аліна 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Шевченко Т.М. 

37. Індивідуальні особливості переживання емоційних станів у 
юнацькому віці 

Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Коломієць Максим 
Науковий керівник - докт. психол. наук, професор Папуча М.В. 
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38. 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. 

39. Основні розуміння студентами наукового дискурсу. 
Аспірант НДУ ім. Миколи Гоголя Усов А.С. 
Науковий керівник - канд. психол. наук, доц. Литовченко Н.Ф. 

40.Психологічні особливості подолання егоцентризму підлітків засобами 
мистецтва 

Аспірант НДУ ім. Миколи Гоголя Новік Д.А. 
Науковий керівник – докт. психол. наук, проф. Папуча М.В. 

41. 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. 

42. Психологічні особливості осмислення мега-вимірів простору і часу  
Аспірантка НДУ ім. Миколи Гоголя Шевчук О.О. 
Науковий керівник – канд. біол. наук, доц. Папуча М.В. 

43. Психологічні особливості розвитку андрогінності в юнацькому віці 
Аспірантка НДУ ім. Миколи Гоголя Швецова Ю.Г. 
Науковий керівник – канд. біол. наук, доц. Ставицька С.О. 

44. Індивідуально-типологічні особливості учасників інтерсуб’єктної 
взаємодії  

Аспірантка НДУ ім. Миколи Гоголя Гребінник С.М. 
Науковий керівник – канд. біол. наук, доц. Наконечна М.М. 

 

Секція «Актуальні проблеми 

теорії та практики соціальної роботи» 

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

Секретар – маг. ф-ту психол. та соц. роботи Опанасенко О.О. 

1. Попередження булінгу у середовищі старшокласників засобами 
форум-театру. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Андрусенко Т.Г. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

2. Інноваційність проектної діяльності молодіжних працівників у 
студентському середовищі. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Ворона М.П. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М.  
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3. Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами в інклюзивному класі. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Герасименко М.М. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О. 

4. Соціально-педагогічна профілактика правопорушень підлітків в 
умовах ЗСО. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Маринченко Л.С. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

5. Взаємодія ЗВО з установами соціального обслуговування з надання 
соціальної підтримки людям похилого віку. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Матюха Є.О. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

6. Соціально-педагогічна робота з формування толерантної поведінки 
підлітків. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Медвідь С.С. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

7. Інтернет як засіб формування соціального досвіду молодших 
школярів. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Мокроусова Л.О. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

8. Організація роботи Телефону Довіри за методом «рівний-рівному» в 
умовах Університету Третього Віку.  

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Опанасенко О.О. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О.  

9. Ресоціалізація неповнолітніх у постпенітенціарний період. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Плоска Я.І. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

10. Профілактика інтернет-залежності підлітків в умовах ЗСО. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи РоманенкоМ.С.  
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

11. Соціальна підтримка дітей внутрішньо переміщених осіб. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Руденко О.С. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Лісовець О.В. 

12. Організація соціально-педагогічної роботи з профілактики девіантної 
поведінки учнівської молоді в період літніх вакацій. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Тарасенко О.І. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

13. Соціальний розвиток дитини із ЗПР в умовах інклюзивного навчання. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Федько М.Ю. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В.  
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14. Потенціал територіальної громади в подоланні сімейної депривації у 
дітей трудових мігрантів. 

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

15. Арттерапевтичні практики в гендерно-чутливому спілкуванні 
соціального працівника з онкохворими дітьми. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Щелочева Х.В. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 

16. Порівняльний аналіз соціального забезпечення учасників бойових 
дій в Україні, країнах ЄС та США. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Горюшкін А.І. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Сватенков О.В. 

17. Попередження розвитку дитячої співузалежності в умовах 
соціального супроводу адиктивно узалежнених сімей. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи ГромовО. В. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О. 

18. Організація супроводу дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного 
закладу в сучасній Польщі. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Гунько В.В. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О. 

19. Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими в умовах стаціонарного 
лікування. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Журавльова А.Ю. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Конончук А.І. 

20. Формування навичок здорового способу життя засобами фізичної 
культури. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Іванов П.О. 
Науковий керівник - д.пед.н. проф. Криловець М.Г. 

21. Розвиток соціальної адаптованості студентів Університету Третього 
Віку засобами арт-терапії. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Кривенко І.О. 
Науковий керівник - д.пед.н. проф. Криловець М.Г. 

22. Особливості роботи соціального педагога в умовах Нової української 
школи. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Литовченко Я.В. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

23. Соціалізуючий потенціал тренінгової технології у роботі соціального 
працівника. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Лобурцова О.О. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М.  
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24. Соціальні програми як механізм профілактики бездоглядності та 
безпритульності дітей в Україні. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Марчук І.В. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Конончук А.І. 

25. Соціалізація дитини з ДЦП в інклюзивному середовищі закладу 
дошкільної освіти. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Мацегора Ю.В. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 

26. Ціннісні орієнтації управлінської діяльності керівника закладу 
соціальної сфери. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Мостовенко С.М. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

27. Соціальна підтримка громадян в Університеті «третього віку». 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Романчук А.Р. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Конончук А.І. 

28. Особливості соціалізації дітей-сиріт в постінтернатний період. 
Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Сокоринська М.Ю. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

29. Використання історичного краєзнавства Сумщини у соціальному 
вихованні молоді. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Чеглакова А.О. 
Науковий керівник - д.пед.н. проф. Криловець М.Г. 

30. Роль батьків у соціальному вихованні дитини в умовах сучасної 
школи. 

Маг. V курсу ф-ту психол. та соц. роботи Максименко С.Г. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Останіна Н.С. 

31. Профілактика агресивної поведінки підлітків засобами арттерапії. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Буракова Т.А. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

32. Інтерактивні методи профілактики підліткової наркозалежності (з 
досвіду роботи ВГО «Міжнародний шкільний проект»). 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Голован М.Ю. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 

33. Тьюторинг як інноваційна форма організації соціальної підтримки 
студентів з інвалідністю. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Грищенко Н.М. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Качалова Т.В. 
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34. Профілактика булінгу як соціального явища в умовах закладу 
середньої освіти. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Руденко Н.Ф. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

35. Захист прав дітей з інвалідністю у роботі громадських організацій. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Козел Д.Ф. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Лісовець О.В. 

36. Використання корекційно-розвиткових занять у соціально-
педагогічній роботі з дітьми-аутистами в умовах інклюзивного 
навчання. 

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

37. Соціально-педагогічна просвіта батьків з попередження ризику 
виникнення насильства щодо дітей. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Мамич В.Е. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

38. Арт-терапія у роботі соціальних працівників з дітьми з інвалідністю. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Висовень Л.С. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

39. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами в 
ЗСО. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Жила Д.А. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Новгородський Р.Г. 

40. Соціально-педагогічна профілактика ризикованої поведінки підлітків. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Даниленко А.В. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 

41. Використання інтерактивних методів у соціально-педагогічній роботі 
з багатодітними сім’ями. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Даценко А.В. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Хлєбік С.Р. 

42. Соціальна профілактика безробіття молоді у регіоні. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Колошина А.О. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Борисюк С.О. 

43. Особливості соціально-педагогічної роботи з людьми, які живуть з 
ВІЛ (з досвіду роботи ВГО «Молодь на роздоріжжі»). 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Ніколаєнко А.О. 
Науковий керівник - к.пед.н. доц. Володченко Ж.М. 
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Секція «Теорія та історія педагогіки» 

Керівник секції – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

Секретар – студентка ІІІ курсу ф-ту іноземних мов Лук'янюк О. 

 

1. Комп'ютерні технології в навчальному процесі їх роль та значення. 

Студентка ІІІ курсу ф-ту іноземних мов Лук'янюк О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

2. Профілактика асоціальних проявів поведінки неповнолітніх. 

Студентка ІІІ курсу ф-ту іноземних мов Глузд Н. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

3. Виховання сімейних цінностей у процесі літературного діалогу зі 

старшокласниками та їхніми батьками. 

Студентка ІV курсу філологічного ф-ту Бобко А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

4. Особливості застосування інформаційних технологій на уроках 

української мови у старшій школі. 

Студентка ІV курсу філологічного ф-ту Завадко А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

5. Гендерні аспекти виховання молодших школярів. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Сакун І. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

6. Навчальний діалог у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Яременко І.І.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

7. Сучасні педагогічні технології: теоретичний аспект. 

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Сиплива К.С. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

8. Сучаснi iнтерактивнi та iнноваційні технологiї навчання в школi. 

Студентка філологічного ф-ту Кот І.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

9. Дослідження готовності старших дошкільників до навчання у школі. 

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Калюжна А.М. 
Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

10. Формування моральних цінностей у дітей старшого дошкільного віку 

засобами народної педагогіки. 

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Маслак А.О. 
Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І.  
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11. Принципи наочності: історико-теоретичний аспект. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Єфіменко А.А. 
Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

12. В.О. Сухомлинський про взаємодію сім’ї і школи. 
Студентка ф-ту психології та соц. роботи Коваленко Т.О. 
Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

13. В.О. Сухомлинський про виховання у школярів патріотизму. 
Студентка ф-ту психології та соц. роботи Костян А.М. 
Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

14. Реформаторська сутність педагогічної спадщини Софії Русової. 
Студентка IV курсу іст.-юрид. ф-ту Кузьменко Н.М. 
Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

15. Гендерний підхід як нова методологічна стратегія наукових 
досліджень в галузі педагогіки. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Козачок Я.  
Науковий керівник – д.п.н., професор Турчин Т.М. 

16. Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування творчих 
здібностей. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Науменко А.  
Науковий керівник – д.п.н., професор Турчин Т.М. 

17. Значення рідної мови в житті, навчанні і вихованні особистості. 
Студентка ІІІ курсу ф-ту іноземних мов Лук’янюк О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

18. Ідея творчої особистості вчителя у спадщині К.Д. Ушинського. 
Студентка ІІІ курсу ф-ту іноземних мов Далудіна А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

19. Сковорода про засоби і завдання розумового, морального, фізичного і 
трудового виховання. 

Студентка ІІІ курсу ф-ту іноземних мов Докучко А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

20. Сковорода про вчителя і вчительську працю. 
Студентка ІІІ курсу ф-ту іноземних мов Глузд Н. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

21. Принцип народності в творчий спадщині Г. Сковороди. 
Студентка ІІІ курсу ф-ту іноземних мов Кірін В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

22. Педагогічні погляди Костянтина Дмитровича Ушинського. 
Студентка ІІІ курсу ННІ точних наук і економіки Ляшенко В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 
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Секція «Педагогічна компаративістика» 

Керівник секції – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

Секретар – магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роб. Яременко І. 

 

1. Професійна підготовка вчителів географії  в Норвегії. 

Магістрантка І курсу природ.-географ. ф-ту Горбач Я. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

2. Шляхи забезпечення якості вищої освіти в розвинених країнах 

Заходу. 

Магістрантка І курсу природ.-географ. ф-ту Бандуріна Д. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

3. Характеристика вищої освіти в Республіці Білорусь. 

Магістрант І курсу істор.-юрид. ф-ту Пластун О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

4. Моніторинг якості освіти в Україні. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Яременко І. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

5. Специфіка підготовки педагогічних кадрів у Німеччині й Україні. 

Магістрантка І курсу природ.-географ. ф-ту Грабітченко Т. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

6. Досвід підтримки обдарованості в Німеччині. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Романчук А.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

7. Підготовка вчителя української мови та літератури у Канаді. 

Магістрантка І курсу філологічного ф-ту Овдієнко А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

8. Моніторинг якості освіти у Франції. 

Магістрантка І курсу природ.-географ. ф-ту Мінчукова Л.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

9. Особливості моніторингу якості освіти в Україні. 

Магістрантка І курсу філологічного ф-ту Карпусь О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

10.  Особливості організації навчання у ВНЗ Чехії. 

Магістрантка І курсу природ.-географ. ф-ту Прокопчук Т. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 
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11.  Підготовка перекладачів за кордоном. 

Магістрантка І курсу філологічного ф-ту Канавець А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

12.  Підготовка філологів закордоном. 

Магістрантка І курсу філологічного ф-ту Лоха А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

13.  Підготовка майбутніх психологів у США. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Лежньова М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

14.  Професійна підготовка педагогів в Данії. 

Магістрантка І курсу істор.-юрид. ф-ту Зозулінська А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

15.  Підготовка вчителів історії у Фінляндії. 

Магістрант І курсу істор.-юрид. ф-ту Дячина В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

16.  Історична освіта в  Республіці Білорусь. 

Магістрант І курсу істор.-юрид. ф-ту Пластун О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

17.  Гендерні аспекти виховання та навчання у сучасній школі України. 

Студентка ІV курсу філологічного ф-ту Бобко А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

18.  Особливості роботи з обдарованими учнями у ЗНЗ України. 

Студентка ІV курсу філологічного ф-ту Опанченко М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

19.  Підготовка майбутніх психологів у США. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Даниленко А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

20.  Освітні програми для роботи з обдарованими учнями за кордоном. 

Студентка ІV курсу філологічного ф-ту Пустовіт А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

21.  Особливості професійної підготовки соціальних працівників. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Гунько В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

22.  Особливості розвитку інклюзивної освіти в англійській школі. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Гунько В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 
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23.  Підготовка вчителів дошкільного закладу за кордоном. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Шершень Н. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

24.  Специфіка підготовки педагогічних кадрів у Німеччині. 

Магістрантка І курсу філологічного ф-ту Дмитрієнко А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

25.  Особливості професійної підготовки вчителів у Фінляндії і Франції. 

Магістрантка І курсу ННІ точних наук і економіки Зубрицька Д. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

26.  Система професійної підготовки вчителів музичного мистецтва у 

Німеччині. 

Магістрантка І курсу ф-ту культури і мистецтв Шевченко І. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

27.  Підготовка спеціаліста з політології у Великобританії. 

Магістрантка І курсу істор.-юрид. ф-ту Мотузова О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

28.  Специфіка підготовки педагогічних кадрів на досвіді Сполучених 

Штатів Америки. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Михайліченко К. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

29.  Специфіка підготовки педагогічних кадрів у Франції. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Легка Ю. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

30.  Сучасні моделі професійної підготовки у різних країнах світу. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Янченко К. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

31.  Підготовка вчителя фізики у Німеччині та США. 

Магістрантка І курсу ННІ точних наук і економіки Бліндар В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

 

Секція «Початкова освіта» 

Керівник секції – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

Секретар – студ. ІІ к. ф-ту психології та соц. роботи Примаченко К.М. 

 
1. Підвищення професійної компетентності вчителя в умовах нової 
української школи. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Багмут Я. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г.  
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2. Нестандартні форми і методи роботи вчителя в умовах впровадження 
нового Державного стандарту. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Бондаренко А. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

3. Особливості формування комунікативної компетентності молодших 
школярів в умовах нової української школи. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Десятник В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

4. Моделювання сучасного уроку в початковій школі. 
Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Кіркова Д. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

5. Особливості формування інформаційної компетентності молодших 
школярів 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Комар О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

6. Створення освітнього навчального середовища для учнів перших 
класів. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Корзун О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

7. Нова модель оцінювання у початковій школі. 
Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Науменко І. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

8. Особливості реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання в 
початкових класах. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Путря В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

9. Реалізація компетентнісного підходу в освітній практиці початкової 
школи. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Устимчук С. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

10. Психолого-педагогічні чинники адаптації першокласників до навчання 

у школі. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Могильна Ю. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

11. Формування дослідницьких умінь в учнів початкової школи. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Сакун І. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 
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12. Педагогічні технології формування понять на уроках природознавства 
в початковій школі. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Ткаченко Т.С. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

13. Технологія використання казок для активізації пізнавальної діяльності 
молодших школярів. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Унгуряну Л.Ф. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

14. Сутність та роль проблемного навчання у процесі формування 
творчого мислення молодших школярів. 

Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Сенько Ю.М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

15. Методика застосування технології розвитку критичного мислення 
молодших школярів на уроках «Я у світі». 

Студентка IV курсу ф-ту психології та соц. роботи Олабіна І.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

16. Психолого-педагогічні засади та зміст дослідницької діяльності 
молодших школярів. 

Студентка III курсу ф-ту психології та соц. роботи Артюх Н.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

17. Особливості організації проблемного навчання молодших школярів 
на уроках «Я у світі». 

Студентка IV курсу ф-ту психології та соц. роботи Подобна Н.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

18. Формування духовно-етичних цінностей молодших школярів 
засобами телебачення. 

Студентка II курсу ф-ту психології та соц. роботи Бабич Ю.І. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

19. Формування в учнів молодшого шкільного віку навичок спілкування в 
системі соціальних взаємостосунків. 

Студентка II курсу ф-ту психології та соц. роботи Дмитрук В.М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

20. Ігрові технології як засіб формування ключових компетентностей 

молодших школярів. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Куц І.Ю. 
Науковий керівник – к.п.н, доц. Шевчук М.О. 

21. Інтерактивні технології як засіб розвитку творчих здібностей 

молодших школярів. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Ярошенко А.В. 
Науковий керівник – к.п.н, доц. Шевчук М.О.  



28 
 

22. Шляхи формування естетичних почуттів учнів молочного шкільного 

віку в трудовому навчанні. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Данько І.С. 
Науковий керівник – к.п.н, доц. Шевчук М.О. 

23. Трудове навчання як сфера розкриття творчого потенціалу учнів 

початкової школи. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Цвик І.С. 
Науковий керівник – к.п.н, доц. Шевчук М.О. 

24. Психолого-педагогічні передумови ефективності диференційованої 

групової діяльності учнів початкової школи.  

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Полубень О.Л. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Філоненко О.С. 

25. Виховний потенціал сім’ї в екологічному вихованні молодших 

школярів. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Чиркова О.М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Філоненко О.С. 

26. Педагогічні умови формування здоров′язбережувальної 

компетентності молодших школярів у процесі позаурочної виховної 

роботи. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Рибак Н.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Філоненко О.С. 

27. Технологічне забезпечення співпраці сім’ї і школи у формуванні 

моральних норм молодших школярів. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Польовик Л.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Філоненко О.С. 

28. Історико-педагогічний аналіз проблеми розвитку критичного мислення 

молодших школярів. 

Студентка ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Хантіль А.О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Філоненко О.С. 

29. Сучасні підходи до формування  мотивів на здоровий спосіб життя 

учнів початкової школи (з досвіду роботи).  

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Рибець Є. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Падун Н.О. 

30. Формування позитивної мотивації в молодших школярів як психолого-

педагогічна умова. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Бондаренко М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Падун Н.О. 
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31. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках 

читання засобами інноваційного навчання. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Андрухова К. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Падун Н.О. 

32. Розвиток життєво важливих  компетентностей у учнів початкової 

школи.  

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Говорунова М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Падун Н.О. 

33. Майстерність вчителя у спілкуванні з учнями початкової школи. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Багмут Я.О.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І.  

34. Майстерність проведення індивідуальної бесіди з важковиховуваними 

учнями. 

Студентка І к. ф-ту психології та соц. роботи Бондаренко А.І.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

35. Майстерність вчителя початкової школи у використанні техніки «Я-

висловлювання» та активного слухання. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Десятник В.В.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

36. Конфліктологічна компетентність вчителя початкової школи. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Киркова Д.Л.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І. І. 

37. Ораторська майстерність вчителя початкової школи. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Комар О.О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

38. Дидактична майстерність вчителя початкової школи.  

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи  Корзун  О.В.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

39. Техніка мовлення вчителя початкової школи. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи  Науменко І.А.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

40. Культура мовлення вчителя початкової школи. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи  Путря В.С.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

41. Засоби інтонаційної виразності вчителя початкової школи. 

Студент І курсу ф-ту психології та соц. роботи Раджапов Д.О.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 
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42. Теоретичні засади культури мовлення та виразного читання вчителя 

початкових класів. 

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Устимчук С.О.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

43. Пропедевтичний етап літературного розвитку молодших школярів. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Іванько А.Д.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

44. Аналіз програми та підручників з літературного читання в контексті 

розвитку творчого потенціалу учнів. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи  Кіриченко О.М.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

45. Загальні підходи до визначення пізнавальних здібностей учнів 

початкових класів. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Колодяжна І.Г.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

46. Принципи та прийоми  організації  активної та усвідомленої діяльності 

учнів початкової школи на уроці літературного читання з використанням 

антиципації. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Іванова В.С.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

47. Формування громадянської компетентності у молодших школярів на 

уроках «Я у світі». 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Гудим Л.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

48. Дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших 

школярів на групі продовженого дня. 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Чередник І.О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

49. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів у процесі магістерської підготовки. 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Янченко К.М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

50. Проектна діяльність у освітньому процесі на уроках природознавства. 

Студ. ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Козак В.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

51. Виховання культури поведінки в учнів молодших класів. 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Іваненко Л.М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О.  
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52. Роль гри у формуванні особистості молодшого школяра. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Жигун Л.О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

53. Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів 
засобами української народної казки. 

Студ. ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Примаченко К.М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

54. Педагогічні умови успішної реалізації завдань екологічного виховання 
учнів початкових класів. 

Студ. ІІ к. ф-ту психології та соц. роботи Котельницька Є. О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

55. Мотиваційна готовність дитини до навчання у новій українській школі. 
Студ. ІІ курсу ф-ту  психології та соц. роботи Бутенко С.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 

56. Сучасні форми роботи з батьками у молодшій школі. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Осипчук К.Ю. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В.Л. 

57. Розвиток пізнавальної самостійності на уроках математики в 
початковій школі. 

Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Адамова А.А. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В.Л. 

58. Методичні основи застосування дидактичної гри на уроках 
математики в початковій школи. 

Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Дешко О.О. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В.Л. 

59. Педагогічні особливості застосування гри у вихованні молодшого 
школяра. 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Варченко Т.І. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В.Л. 

60. Значення дидактичних ігор в навчально-пізнавальній діяльності дітей 
молодшого шкільного віку. 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Бульба А.Є. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В.Л. 

61. Гуманна педагогіка В. Сухомлинського в сучасній школі. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Балкова В.О 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В.Л. 

62. Використання дидактичних ігор на уроках навчання грамоти 
молодших школярів. 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Мовчан В.О. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В.Л.  
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63. Метод використання інтерактивних технологій як дієвий спосіб 

навчання. 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Біла Л.М. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В.Л. 

64. Вплив Інтернет-середовища на навчання учнів початкової школи. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Новікова Я.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

65. Художня література як засіб формування патріотичних почуттів 

молодших школярів. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Кобзар Л.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

66. Сучасні дидактичні ігри на уроках математики в початковій школі. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Бєляєва Н.М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

67. Екологічні стежинки НУШ. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Колесник Л.І. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

68. Нетрадиційні уроки на уроках природознавства в НУШ. 

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Ходосенко І.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

69. Інтерактивні методи навчання природознавства в НУШ. 

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Долгорук О.П. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

70. Розвивальні завдання на уроках читання в умовах НУШ. 

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Насилівська І.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

71. Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої 

школи: педагогічна проблема та шляхи її вирішення. 

Студентка філологічного ф-ту Кот Ю.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

72. Реалізація ідей теорії множинного інтелекту Говарда Гарднера в 

умовах НУШ. 

Студентка філологічного ф-ту Кудлай О.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

73. Технологія формування лідерської позиції молодших школярів. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Лукаш Н.М. 
Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 
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74. Ігрова діяльність як засіб попередження негативних проявів поведінки 

у молодших школярів. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Гусар О.В. 

Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

75. Формування елементарних економічних знань в учнів початкової 

школи. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Алькіна Д.А. 

Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

76. Казка як засіб морального виховання молодших школярів. 

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Любащенко Б. 

Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

77. Виховання патріотизму у молодших школярів засобами української 

мови та народознавства. 

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Романченко С. 

Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

78. Формування адекватної самооцінки у молодших школярів.  

Студентка ф-ту психології та соц. роботи Пасічник Д. 

Науковий керівник – к.п.н., професор Коваленко Є.І. 

79. Виховання почуття відповідальності в учнів молодшого шкільного віку 

в умовах інтегрального підходу до навчання. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Петрик І. 

Науковий керівник – д.п.н., професор Турчин Т.М. 

80. Педагогічні умови формування у молодших школярів дбайливого 

ставлення до природи. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Петрик М. 

Науковий керівник – д.п.н., професор Турчин Т.М. 

81. Використання діяльнісного підходу на уроках математики в 

початкових класах. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Маслак М. 

Науковий керівник – д.п.н., професор Турчин Т.М. 

 

Секція «Менеджмент в освіті» 

Керівник секції – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

Секретар – магістрантка І к. ф-ту психол. та соц. роб. Даниленко Аліна 

1. Орієнтація форм і методів підготовки майбутніх менеджерів освіти 

згідно з компетентнісним підходом. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Даниленко А. 

Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М.  
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2. Інноваційна культура керівника – фактор ефективного 

управління закладом освіти. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Бузюн А.О. 

Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

3. Структура соціального інтелекту менеджера освітньої організації. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Бандуріна Д.Ю. 

Науковий керівник – к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

4. Компонентна структура самопроектування як засобу професійно-

особистісного зростання майбутніх менеджерів сфери освіти. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Сергуніна А.Т. 

Науковий керівник – к.п.н, доц. Шевчук М.О. 

5. Особливості моніторингу як засобу управління якістю 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Бойченко Т. 

Науковий керівник – к.п.н., доц. Падун Н.О. 

6. Сутність поняття «здоровий спосіб життя» та шляхи його 

формування. 

Магістрантка І к. ф-ту психології та соц. роботи Духновська О. 

Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

7. Структура інноваційного потенціалу закладу дошкільної освіти. 

Магістрантка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Полуда В. 

Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

8. Форми організації позакласної роботи з природничих дисциплін у 

сучасній школі. 

Магістрант І курсу ф-ту психології та соц. роботи Пелешук І. 

Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

 

Секція «Психологія» 

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

Секретар – асистент кафедри Ярослав Л.О. 

1. Розвиток самоефективності майбутніх менеджерів освіти. 

Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Ляшенко А.С. 

Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 

2. Гендерна нерівність та війна в Україні. 

Магістрант історико-юридичного ф-ту Лях В.М. 

Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П.  
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3. Психологічні особливості сприйняття жінки-політика. 
Магістрантка історико-юридичного ф-ту Бузюн А.О. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 

4. Соціально-психологічний портрет успішної жінки-політика. 
Магістрантка історико-юридичного ф-ту Нестеренко Д.М. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 

5. Насильство щодо жінок в контексті війни в Україні. 
Магістрант історико-юридичного ф-ту Штим Ю.А. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 

6. Самоефективність як складова лідерського  потенціалу жінок. 
Магістрантка ф-ту психології та соціальної роботи Ляшенко А.С. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 

7. Особливості сприйняття цілісності в підлітковому віці. 
Студунтка ІV к., природничо-географічного ф-ту Назаренко Я.М. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 

8. Соціальні чинники анорексії  у дівчаток-підлітків. 
Студентка ІV к., природничо-географічного ф-ту Огієнко А.С. 
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Щотка О.П. 

9. Вплив рівня тривожності підлітка на успішність навчальної діяльності. 
Студентка ІІ к. природничо-географічного ф-ту Воробйова К.М. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  

10. Відношення підлітків з вчителями. 
Студент ІІ курсу природничо-географічного ф-ту Оксимець О.В. 
Науковий керівник – к.філол. наук, доц. Нещерет О.І.  

11. Вплив вольової регуляції підлітка на процес учбової діяльності. 
Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Крутько А.В. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  

12. Роль емоцій в учбовій діяльності підлітків. 
Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Копил О.В. 
Науковий керівник – к.філол. наук, доц. Нещерет О.І. 

13. Залежність успішності учнів від сформованості самоконтролю, 
саморегуляції та цілеспрямованості. 

Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Маханькової А.Г. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І. 

14. Комунікативні здібності як умова успішності школяра при вивченні 
іноземної мови. 

Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Чорна О.В. 
Науковий керівник – к.філол. наук, доц. Нещерет О.І. 
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15. Психологічні аспекти самовиховання у підлітковому віці. 
Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Шиш О.Ю. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І. 

16. Особливості взаємостосунків підлітків з учителями. 
Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Данильчук В.В. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І. 

17. Психологічні причини ізоляції підлітка у шкільному колективі та її 
вплив на поведінку. 

Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Зотікова Ю.В. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І. 

18. Психологічне дослідження феномену щастя. 
Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Красновид А.В. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І. 

19. Роль емоцій в учбовій діяльності школяра. 
Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Івашина А.Є. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І. 

20. Дослідження причин порушення сімейної комунікації у підлітковому 
віці. 

Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Сікун Т.А. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І. 

21. «Лобов» та «кохання» в системі цінностей сучасного студента. 
Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Храмова О.В. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І. 

22. Індивідуальні особливості слухача та їх урахування під час навчання 
іноземної мови. 

Студент ІVкурсу ф-ту іноземних мов Семенюк В.О. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  

23. Розвиток комунікативної мотивації дітей на уроках іноземної мови. 
Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Афанасенко Д.С. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  

24. Розвиток слухових та мовно моторних відчуттів дітей на уроках 
іноземної мови 

Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Слободяник О.Д. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  

25. Тривожність та її прояви у молодших школярів під час вивчення 
іноземної мови 

Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Слободяник А.Д. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  
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26. Раціональні прийоми запам’ятовування на уроках іноземної мови. 
Студент ІVкурсу ф-ту іноземних мов Барабаш Д.Р. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  

27. Психологічні особливості сприйняття та розумніття іншомовного 
тексту школярами 

Студентка ІVкурсу ф-ту іноземних мов Заяц Я.В. 
Науковий керівник – к.філологічних наук, доц. Нещерет О.І.  

28. Психічна ригідність – флексибільність в структурі особистості 
майбутнього менеджера. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. з. ф. н. Лелюх О.В.  
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Горянська А.М. 

29. Комунікативний потенціал як чинник успішної діяльності менеджера. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи з. ф. н. Десятник А. О.  
Науковий керівник – к.психологічних наук, доц. Горянська А.М. 

30. Комунікативна толерантність як провідний компонент соціально-
комунікативної компетентності майбутніх менеджерів. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. з. ф. н. Лисенко В.В.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

31. Взаємовідносини поколінь в сім’ї. 
Студентка ІІ к. природничо-географічного ф-ту  Микуліна А.С. 
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П 

32. Психодіагностична проблема про природу образу світу та 
співвідношення буття та свідомості. 

Студентка ІV к. природничо-географічного ф-ту  Малютіна В. 
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

33. Мотивація агресивної поведінки підлітка. 
Студент  ІV курсу, філологічного ф-ту  Липлянський А.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

34. Властивості уваги та її зв’язок з успішністю учнів. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Легчун М.В.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

35. Мовленнєві здібності та їх розвиток на уроках мови та літератури. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Галаган М.А.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

36. Формування читацької компетентності у школярів. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Кизим М.В.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

37. Роль емоцій у мовленнєвій діяльності людини. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Савченко В.В.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П.  
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38. Розвиток уваги старшокласників. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Данильченко К.О.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

39. Психологічний аналіз основних труднощів спілкування підлітків. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Ляшенко А.С.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

40. Формування читацької компетентності у школярів. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Данильченко К.О.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

41. Розвиток творчих здібностей дітей у процесі навчання. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Слобоженюк Б.М.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

42. Мотивація агресивної поведінки підлітка. 
Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Лоха А.Є.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

43. Мотиви учіння та їх розвиток у підлітковому віці. Психологічний аналіз 
причин шкільної неуспішності. 

Студентка  ІV курсу, філологічного ф-ту  Кобзарєва А.С.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

44. Психологічні особливості спілкування підлітків з дорослими. 
Студентка ІV курсу, філологічного ф-ту  Хоменко Н.Л.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

45. Смисложиттєві орієнтації майбутніх менеджерів у процесі навчально-
професійного становлення. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. з. ф. н. Єрмак К.В.  
Науковий керівник – к.філософських наук, доц. Пісоцький В.П. 

46. Психологічні особливості спілкування підлітків з батьками. 
Студентка ІV курсу, філологічного ф-ту Радус К.О. 
Науковий керівник – ст. викл. Король В.С. 

47. Формування комунікативної компетенції учнів у процесі навчання 
української мови та літератури. 

Студентка ІV курсу, філологічного ф-ту Майборода В.М. 
Науковий керівник – ст. викл. Король В.С. 

48. Мотиви учіння та їх розвиток у підлітковому віці. 
Студентка ІV курсу, історико-юридичного ф-ту Коваленко А. М. 
Науковий керівник – ст. викл. Король В.С. 

49. Дослідження мотивів учбової діяльності підлітка та шляхи їх 
формування на уроках англійської мови. 

Студентка ІV курсу ф-ту іноземних мов Шутєєва О.В. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О.  
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50. Психологічні засоби подолання деструктивних конфліктів педагогів із 
старшокласниками. 

Студентка ІV курсу ф-ту іноземних мов Вараниця В.С. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 

51. Стратегії поведінки підлітків в конфлікті. 
Студентка ІV курсу ф-ту іноземних мов Передерій О.О. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 

52. Особливості конфліктів «вчитель-учень» в початковій школі. 
Студентка ІV курсу ф-ту іноземних мов Рубанська О.О. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 

53. Саморегуляція як чинник розв’язання міжособистісних конфліктів 
студентської молоді. 

Студентка ІV курсу ф-ту іноземних мов Романенко О.М. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 

54. Соціально-психологічні чинники виникнення міжособистісних 
конфліктів у ранньому юнацькому віці. 

Студентка ІV курсу ф-ту іноземних мов Дєдікова Т.О. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 

55. Психологічні чинники виникнення конфліктів «вчитель-учень» 
початкової школи. 

Студентка ІV курсу ф-ту іноземних мов Алексієнко Д.В. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 

56. Стратегії поведінки підлітків (юнаків, студентів) в конфлікті. 
Студентка ІV курсу ф-ту іноземних мов Савченко Я.В. 
Науковий керівник – асист. Ярослав Л.О. 

57. Властивості уваги дітей підліткового віку та її зв’язок з успішністю.  
Студентка ІІІ к. ф-ту культури та мистецтв Залевська А.В. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

58. Особливості становлення Я – концепції у підлітковому віці.  
Студент ІІІ курсу, факультет культури та мистецтв Арєф’єв С.Е. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

59. Властивості пам’яті молодих школярів.  
Студентка ІІІ курсу ф-ту культури та мистецтв Крошка В.В. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

60. Проблема психологічної готовності дитини до навчання в школі.  
Студентка ІІІ курсу ф-ту культури та мистецтв Година А.В. 

Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 
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61. Дружба і любов у ранньому юнацькому віці.  
Студентка ІІІ к. ф-ту культури та мистецтв Скоробагатько Л.М. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

62. Вплив сім’ї на формування особистості в підлітковому віці. 
Студентка ІІІ к. ф-ту культури та мистецтв Остапець Н.М. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

63. Вивчення особливості стратегій поведінки у міжособистісних 
конфліктах у підлітковому віці.  

Студентка ІІІ к., ф-ту культури та мистецтв Козирєва О.С. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

64. Мотиви учіння та їх формування в юнацькому віці.  
Студентка ІІІ к. ф-ту культури та мистецтв Короткевич М.А. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

65. Мотивація агресивної поведінки підлітків.  
Студентка ІІІ к. ф-ту культури та мистецтв Волосок І.О. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

66. Мотивація агресивної поведінки підлітка.  
Студентка ІV курсу, природничо-географічного ф-ту Гразіон Т.В. 
Науковий керівник – асист. Гришко В.В. 

 

Секція «Актуальні проблеми мовознавства» 

Керівник секції – д. філол. н., проф. Бойко Н. І. 
Секретар – Бойко Т., магістрантка філологічного ф-ту 
 
1. Порушення мовних норм у сучасних засобах масової інформації. 

Магістрантка філол ф-ту Балицька Г. О. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Бойко Н. І. 

2. Фразеологізми як засоби вербалізації емоцій в ідіолекті 
В. Винниченка. 

Магістрантка філол ф-ту Бойко Т. В. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Бойко Н. І. 

3. Трансформація фразеологічних одиниць в ідіолекті М. Стельмаха. 

Магістрантка філол ф-ту Головня Н. В. 

Науковий керівник– д.ф.н., проф. Бойко Н. І. 

4. Соматизми – центри метафоричних структур в ідіолекті 

М. Вінграновського. 

Магістрантка філол ф-ту Захалявко І. С. 

Науковий керівник – д.ф.н., проф. Бойко Н. І. 
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5. Неофразеологізми в українському медійному дискурсі. 

Магістрантка філол ф-ту Бур’ян І. С. 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Бойко В. М. 

6. Фразеотвірна активність компонентів «назви спорідненості та 

свояцтва» в українській мові 

Магістрантка філол ф-ту Кизім А. А.  

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Бойко В. М. 

7. Фразеотвірний потенціал параметричних прикметників у сучасній 

українській мові  

Студ. ІІІ курсу філол ф-ту Шутько В. В. 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Бойко В. М. 

8. Оказіоналізми в сучасній українській рекламі: словотвірний аспект 

Студ. ІІІ курсу філол ф-ту Безусова О. С.  

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Бойко В. М. 

9. Семантичне навантаження стрижневого компонента у формування 

 структури фразеологізмів зі значенням «інтелектуальні здібності 

людини» 

Магістрантка філол ф-ту Желада Ю. В. 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Давиденко Л. Б. 

10. Семантико-стилістичні особливості використання однорідних членів 

речення у романі І. Багряного «Сад Гетсиманський» 

Магістрантка філол ф-ту Даниленко А. В. 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Вакуленко Г. М. 

11. Деякі структурно-семантичні особливості складносурядних 

єднальних  речень у художньому мовленні Валеріана Підмогильного 

Магістрантка філол ф-ту Семеніченко Ю. Ю. 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Вакуленко Г. М. 

12.  Семантична диференціація прикметникової ознаки у творчості 

В. Підмогильного  

Магістрантка філол ф-ту Мельник А. С. 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Зінченко С. В. 

13.  Відображення сакральної лексики у творах Т. Г. Шевченка 

Магістрантка філол ф-ту Лотиш Н. О. 

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Зінченко С. В. 

14. До питання лексикографічного опису військової термінологі. 
Магістрантка філол ф-ту Десятник А. О.  
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Кайдаш А. М. 
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15. Лексикографічне опрацювання терміна «робот». 
Магістрантка філол ф-ту Котельницька О. В. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Кайдаш А. М. 

16. Вербалізація емоції страх в українській фразеології. 
Магістрантка філол ф-ту Донська Д. П.  
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Пасік Н. М. 

17. Назви діячів-ремісників в українській фразеології та пареміології. 
Магістрантка філол ф-ту Драбинога І. А.  
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Пасік Н. М. 

18. Складносурядні речення з єднальною семантикою в художньому 
мовленні Євгена Гуцала. 

Магістрантка філол ф-ту Зарванська І. Г.  
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Пасік Н. М. 

19. Прагмонімні метафоричні номінації на позначення парфумів. 
Магістрантка філол ф-ту Козловець В. П. 
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Пугач В. М. 

20.  Ергонімні метафоричні номінації на позначення громадських 
організацій Чернігова. 

Магістрантка філол ф-ту Якименко М. М. 
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Пугач В. М. 

21.  Культуроніми на позначення українських музичних гуртів  
Магістрантка філол ф-ту Лоха А. Є. 
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Пугач В. М. 

 

Секція «Українська література» 

Керівник секції – канд. філол. наук, доц. Капленко О. М. 

Секретар – ст. лаборант Донська Д. П. 

1. Урбаністичні мотиви в сучасній українській поезії 
Магістрантка Гайдук Вікторія  
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук, доц.  Капленко О. М. 

2. Опозиція фемінне/маскулінне у драматургії Володимира Винниченка 
Магістрантка Дядя Яна 
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук Михальчук Н. І. 
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3. Художня інтерпретація принципу «чесності з собою» у драматургії 
Володимира Винниченка 

Магістрантка Калашник Марина  
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук Михальчук Н. І. 

4. Танатологічні інтенції в новелістиці Василя Стефаника 
Магістрантка Карпусь Олена  
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук Михальчук Н. І. 

5. Роман О. Забужко «Музей покинутих секретів»: особливості рецепції 
Магістрантка Качмар Ірина 
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук, доц.  Капленко О. М. 

6. Художні особливості прози Мирослава Дочинця 

Магістрантка Кеценко Тетяна  
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук, доц.  Капленко О. М. 

7. Картина світу у прозі Софії Андрухович. 

Магістрантка Лисенко Валентина  
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук, доц.  Капленко О. М. 

8. Проза Володимира Лиса: психологічний дискурс 

Магістрантка Литвин Катерина  
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук, доц.  Капленко О. М. 

9. Сучасна українська література жахів 

Магістрант Ліплянський Андрій  
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук, доц.  Капленко О. М. 

10. Апокаліптичні візії в сучасній українській літературі 

Магістрантка – Микитенко Аліна 
Науковий керівник – доктор наук із соціальних комунікацій, 

проф. Дзюба Т. А., канд. філол. наук, доц.  Капленко О. М. 
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Секція «Методика навчання української мови й літератури 

та культура мови» 

Керівник секції – доктор пед.наук.,проф. Бондаренко Ю.І.  
Секретар – асист. Шевченко С.П. 
 

1. Жанровий аналіз ліричних творів у старших класах 
загальноосвітньої школи. 

 Магістрантка філол. ф-ту Ступник М.Ю.  
 Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Бондаренко Ю.І. 

2. Контекстне вивчення біографічного і літературного матеріалів на 
уроках української літератури в старших класах. 

 Магістрантка філол. ф-ту Гаркуша А.А.  
 Науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Бондаренко Ю.І. 

3. Варіативність структурно-стильового аналізу в процесі шкільного 
вивчення творів Михайла Коцюбинського.  

 Магістрантка філол. ф-ту Коваленко Г.І.  
 Науковий керівник – доктор пед.наук, проф. Бондаренко Ю.І. 

4. Формування духовних цінностей учнів 10-11 класів на уроках 
української мови. 

 Магістрантка філол. ф-ту Тригубенко К.В.  
 Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Голуб Н.М. 

5. Формування соціокультурної компетентності учнів 8-9 класів на 
уроках української мови (на матеріалі вивчення синтаксису).  

 Магістрантка філол. ф-ту Іванова О.В.  
 Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Голуб Н.М. 

6. Шляхи реалізації компетентнісно орієнтованого підходу на уроках 
української мови в старшій школі. 

 Магістрантка філол. ф-ту Жуковська М.С.  
 Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Голуб Н.М. 

7. Мовленнєва поведінка державного службовця як показник 
професійності та культури.  

 Магістрантка філол. ф-ту Собко О.О.  
 Науковий керівник – д-р філол. наук, проф. Бондаренко А.І. 

8. Особистісно-зорієнтоване навчання на уроках української 
літератури в старших класах загальноосвітньої школи. 

 Магістрантка філол. ф-ту Єсипенко Н.О.  
 Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Забарний О.В. 
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9. Розвиток читацьких умінь у процесі вивчення української літератури 
в середніх класах. 

 Магістрантка філол. ф-ту Аненко А.І.  
 Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Забарний О.В. 

10.  Формування національних цінностей в учнів 5-6 класів у процесі 
засвоєння лексикології та фразеології на уроках української мови. 

 Магістрантка філол. ф-ту Овдієнко А.В.  
 Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Голуб Н.М. 

11.  Жанровий аналіз ліро-епічних творів на уроках української 
літератури в основній школі. 

 Магістрантка філол. ф-ту Міщенко К.М.  
 Науковий керівник – д.філол.н., проф. Бондаренко А.І. 

 

Секція І «Історія України» 

Керівник секції – доктор іст. наук, проф. Луняк Є.М. 
Секретар – канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю. 

 
1. Правовий ресурс жінки Київської Русі (за матеріалами Церковного 

Статуту Ярослава Мудрого). 

Студентка І курсу істор.-юрид. ф-ту Карпенко А.А. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 

2. Практика політичних убивств у системі родового сюзеренітету 

Київської Русі (кін. ІХ - кін. ХІ ст.) 

Студент І курсу істор.-юрид. ф-ту Чаплай С.О. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 

3. Дворянські садиби Чернігівської губернії в українському культурному 
житті ХІХ ст. 

Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Андрейча С. Ю. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В. 

4. Бій під Крутами 1918 року в сучасній українській історіографії. 

Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Лемешко Я.С. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В. 

5. Розвиток тютюнництва на Чернігівщині в ХІХ ст. 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Примостка М.П. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Крупенко О.В.  
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6. Козацькі проекти в планах Наполеона. 

Студентка ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Циганок Є.О. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Крупенко О.В. 

7. Шосткінський пороховий завод у ХІХ ст. 

Студентка ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Пилипчук А.С. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Крупенко О.В. 

8. Повсякденне життя міщан Лівобережжя у період Української революції 
1917-1921 рр. 

Студентка ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Шпитяк К.А. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Крупенко О.В. 

9. Соціально-економічний розвиток Тростянеччини у другій половині ХІХ 
ст. 

Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Максименко П.І. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Крупенко О.В. 

10. Проблема періодизації Української революції 1917-1921 рр. в 
сучасній вітчизняній історіографії.  

Студентка ІІІ курсу істор. -юрид. ф-ту Смілик Я.О. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Крупенко О.В. 

11. Причини відмови від проходження військової служби у Червоній армії 
(на матеріалах Ніжинського окружного суду 1925-1926 рр.) 

Студентка ІV курсу іст.-юрид. ф-ту Сохань О.М. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 

12. Динаміка політичного представництва жінок в Ніжинській міській раді 
(1994-2015 рр.): ресурс модернізації міського самоврядування. 

Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Луценко В.В. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 

13. Літописні міфи та історичні реалії Володимирового хрещення Русі у 
працях проф. В.М. Рички. 

Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Козлов В.П. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 

14. Жінки в навчально-виховному процесі Ніжинської вищої школи (1945- 
поч. 60-х рр.) 

Студентка ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Чаленко А.В. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 
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15. Побутові реалії повсякденного життя українського козацтва (ХVІ – 
ХVІІІ ст.) 

Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Пархітько А.С. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 

16. Міфологічний світогляд давніх слов’ян. 

Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Запорожець О.О. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 

17. Сосницький полковник Яків Скидан як прототип гоголівського 
«Тараса Бульби». 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Дендак А.Я. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

18. Друга світова війна очима маленької дівчинки. 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Коваленко А.М. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

19. Війна Галини Василівни. 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Синиця К.Ю. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

20. Дівоча доля в роки Великої війни (на прикладі Парасковії 
Денишенко). 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Химченко М.В. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

21. Один з маловідомих героїв Другої Світової війни – Євген Мартинович. 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Сіромолот А.М. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

22. Голодомор і війна – дві великих трагедії Надії Шумейко. 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Приступа А.В. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

23. Козацько-московські взаємовідносини на початковому етапі 
Української революції 1648 - 1668 рр.: історіографія проблеми. 

Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Шуба В.О. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Кириленко С.О. 

24. Фронтовий шлях Сусла Логвина Павловича. 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Примостка М.П. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

25. Борзнянщина в роки Другої Світової війни очима Ганни Сохань. 

Студентка ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Сохань О.М. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 
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Секція ІІ « Історія України» 

Керівник секції – д-р іст. наук, проф. Лепявко С.А. 

Секретар – канд. іст. наук, доц. Кириленко С.О. 

1. Діяльність Петра Сагайдачного у висвітленні польських істориків 

ХІХ - поч. ХХ ст. 

Аспірант істор- юрид. ф-ту  Ребенок В.В. 
Науковий керівник – д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

2. Вітчизняна історіографія польського повстання 1863-1864 рр. 

Аспірант істор.-юрид. ф-ту Коваленко Є.В. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

3. Розвиток тютюнового виробництва на Чернігівщині в ХІХ-на п. ХХ 

ст. 

Аспірантка істор.-юрид. ф-ту Степанова О.В.  
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

4. Дитяче населення Батуринської сотні в другій половині ХVІІІ ст. 

Аспірантка істор.-юрид. ф-ту Солдатова К.О. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Лепявко С.А. 

5. Участь України в миротворчих місіях у 2 пол. 1990-х рр. 

Аспірант істор.-юрид. ф-ту  Магомедов А.О. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Лепявко С.А. 

6.  Дніпровська флотилія отамана Зеленого. 

Аспірант істор.-юрид. ф-ту Баров В.В. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

7. Лялька - мотанка, як музейний експонат. 

Аспірантка істор.-юрид. ф-ту Стахурська – Козоріз А.В.  
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Луняк Є.М. 

8.  Формулярні списки чиновників Чернігівської губернії кінця ХІХ ст. 

Аспірантка  істор.-юрид. ф-ту Солодка К.Ю. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Лепявко С.А. 

9.  Основні тенденції розвитку національних меншин Чернігівщини в 

1920-1930-х рр. 

Аспірант істор.-юрид. ф-ту Бабич А.М. 
Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Бойко О.Д. 

10.  Трансформація міського простору Ніжина на початку ХІХ ст. 

Аспірантка істор.-юрид. ф-ту Волосянкіна Я.І. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Лепявко С.А. 
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11.  Музейні колекції археології 1920-30-х рр. 

Аспірантка істор.-юрид. ф-ту Ященко Н.С. 
Науковий керівник - д-р іст. наук, проф. Лепявко С.А.  

12.  Образ сільського активіста в місцевій пресі Чернігівщині в кінці 

1920 -х на початку 1930-х р.р. 

Аспірант істор.-юрид. ф-ту Костів М.Б. 
Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Бойко О.Д. 

13.  Судова реформа 1864 р. на Ніжинщині. 

Аспірантка істор.-юрид. ф-ту Нетреба А.І. 
Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Бойко О.Д. 

14.  Періодична преса у системі нацистської пропаганди на території 

Рейхскомісаріату Україна 1941-1943 рр. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Яременко Б.М. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В. 

15.  Концепція «територіалізму» в політичних програмах польських 

політичних партій України на початку ХХ ст. 

Магістрант  істор.-юрид. ф-ту Дячина В.Л. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В.  

16.  Злочини проти церкви в матеріалах Ніжинського окружного суду 

 (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Берегун В.А. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В. 

17.  Суспільно – політичні процеси на Кролевеччині в 1918 – 1919 рр. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Пластун О.В. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Крупенко О.В. 

18.  Ніжин у роки революції (1917-1921 рр.): за матеріалами 

регіональної преси. 

Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Хотян А.О. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Крупенко О.В. 

19.  Мікротопоніміка Ніжина. 

Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Самчук І.В. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю. 

20.  Прилуцький краєзнавчий музей як осередок історико-краєзнавчих 
досліджень. 

Магістрантка  істор.-юрид. ф-ту Чайка М.М. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кривобок О.П. 
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21.  Соціально-економічна політика урядів Директорії УНР. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Клименко О.М. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кривобок О.П. 

22. Український сміх і гумор: історико-культурний контекст. 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Дученко О.О. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Страшко Є.М. 

23. Українознавчі студії Пантелеймона Куліша. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Демченко В.О. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кириленко С.О. 

24. Гендерні історичні дослідження в Україні (на сучасному етапі). 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Нестеренко Д.М. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кириленко С.О. 

25. Від жіночої до гендерної історії: світовий та вітчизняний 
історіографічний досвід. 

Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Бузюн А.О. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кириленко С.О. 

26. Позакласні гуртки фотомистецтва в Палацах піонерів м. Києва у 
1980-х рр. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Козачук М.І. 
Науковий керівник – д-р іст. наук, проф. Лепявко С.А. 

27. Перший місяць Майдану: свідчення учасників. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Парасюк І.І. 
Науковий керівник – д-р іст. наук, проф. Лепявко С.А. 

 

Секція ІІІ «Історія України» 

Керівник секції – канд. іст. наук, доц. Кривобок О.П. 
Секретар – канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В. 
 
1. Велика Скіфія у працях Геродота. 

Студентка І курсу ф-ту іноземних мов Одношевна Л.Р. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В. 

2. Теорії походження Київської Русі в історіографії. 

Студентка І курсу ф-ту іноземних мов Сич Н.В. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В. 

3.  Мазепинське барокко. 

Студентка І курсу ф-ту іноземних мов Кравчук Д.В. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Потапенко М.В. 

  



51 
 

4. Австро-угорська політика на західноукраїнських землях та 

українська еміграція на Балканах. 

Студентка І курсу природничого ф-ту Кошова А.В. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кривобок О.П. 

5. Брати Тимошенки: діяльність в Україні та еміграції. 

Студент І курсу природничого ф-ту Прокоф’єв Р.О. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кривобок О.П. 

6. Війна на сході України (2014-2018) і Менщина.  

Студентка І курсу ф-ту психології та соц. роботи Шкіра А.М. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кривобок О.П. 

7. Жіноче представництво у Центральній Раді. 

Студентка І курсу філологічного ф-ту Лук’яненко М.В. 
Науковий керівник - канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю. 

8. Еволюція державно-політичного ладу Херсонесу Таврійського в І - 

ІV ст. н.е. 

Студент І курсу історико-юридичного ф-ту Каштанов Ф.С. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю. 

9.  Звичаєве право скіфів і сарматів. 

Студентка І курсу історико-юридичного ф-ту Рябуха П.С. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю.  

10.  Сармати і Римська імперія: характер взаємин на Дунайському 

лімесі. 

Студентка І курсу історико-юридичного ф-ту Алєксєєнко К.І. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю. 

11.  Симпозіуми в античних державах Північного Причорномор’я. 

Студентка І курсу історико-юридичного ф-ту Діденко В.С. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю. 

12. Спорт у повсякденному житті греків у Північному Причорномор’ї. 
Студент І курсу історико-юридичного ф-ту Двоянов М.А. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю. 

13. Специфіка побуту кочових суспільств раннього залізного віку України. 
Студентка І курсу історико-юридичного ф-ту Бурдело Ю.С. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Москаленко О.Ю. 

  



52 
 

Секція «Право» 

Керівник секції – к.ю.н., доц. Городецька І.А. 
Секретар – к.ю.н., доц. Геєць І.В. 
 
1. Проблеми удосконалення адміністративно-правових форм і 
методів. 

Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Канаєва В.В. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Городецька І.А. 

2. Щодо ефективності адміністративних штрафів. 
Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Яременко М.В. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Городецька І.А. 

3. Проблемні питання провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. 

Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Маленко В.О. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Городецька І.А. 

4. Загальна характеристика Адміністративного кодексу УСРР 1927 
року як джерела права. 

Студ. І курсу істор.- юрид. ф-ту Труш А.Ю.  
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Дудченко О.С. 

5. Загальна характеристика Кримінального кодексу УСРР 1922 року.  
Студ. І курсу істор.- юрид. ф-ту Двоянов М.А. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Дудченко О.С. 

6. Правове становище жінки в Римській імперії 
Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Щербина А.П. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Ларченко М.О. 

7. Розвиток карного права в давньоримській державі. 
Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Ліпнянський С.С. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Ларченко М.О. 

8. Легати та фідеїкоміси як правова категорія спадкового права в 
давньому Римі. 

Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Вергун А.В. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Ларченко М.О. 

9. Судова влада в Україні та етапи її реформування. 
Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Калініченко Н.В. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Ларченко М.О. 

10. Юридична сутність моделі конституційного контролю в Україні. 
Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Драгой Д.В. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Ларченко М.О. 
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11. Права людини: поняття, класифікація та тенденції розвитку. 
Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Канаєва В.В. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Геєць І.В.  

12. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій. 
Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Гуторка К.О. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Геєць І.В. 

13. Роль договору в сучасних міжнародних відносинах. 
Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Солдатенко К.Є. 
Науковий керівник – к.ю.н., доц. Геєць І.В. 

14. Підготовка адвоката до виступу в судовому засіданні по 
кримінальній справі. 

Студ. ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Яременко М.В. 
Науковий керівник – викл. Бережняк В.Д. 

 

Секція «Методика викладання 

історико-правознавчих дисциплін» 

 
Керівник секції – к.п.н., доц. Желіба О.В. 
Секретар – к.і.н., доц. Дудка Л.О. 
 
1. Покоління Z: як викладати історію в умовах кліпового мислення? 

Студ. ІV курсу істор.- юрид. ф-ту Бибік К.П. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Желіба О.В. 

2. Шкільні програми з історії для 10-11 класів 2018 року: між традицією 
та новацією. 

Студ. ІV курсу істор.- юрид. ф-ту Сень Є.О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Желіба О.В. 

3. Особливості проведення практичних занять з історії України у 
старшій школі. 

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

4. Особливості використання інтерактивних технологій при вивчення 
прав людини у контексті шкільної громадянської освіти. 

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

5. Медіаосвіта та особливості її впровадження в систему сучасної 
шкільної освіти. 

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

Керівник секції – д-р політ. наук, проф. Барановський Ф.В. 
Секретар – канд. філос. наук, доц. Циба В.М. 
 
1. НАТО як інститут безпекової політики у сучасному світі. 

Студ. ІV курсу істор.- юрид. ф-ту Мартиненко А.М. 
 Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Барановський Ф.В. 

2. Україна в міжнародних регіональних організаціях.  
Студ. ІV курсу істор.- юрид. ф-ту Люткевич М.О. 
Науковий керівник - д-р політ. наук, проф. Барановський Ф.В. 

3. Лобізм в системі державної влади. 
Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Очковський В.Ю. 
Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Барановський Ф.В. 

4. Механізм легітимації політичної влади в пострадянських країнах. 
Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Власенко Д.А. 
Науковий керівник – канд. політ. наук, доц. Карпяк О.М. 

5. Теорії демократії в сучасній політичній науці. 
Студ. ІV курсу істор.-юрид. ф-ту Соболєв Д.Р. 
Науковий керівник – канд. політ. наук, доц. Карпяк О.М. 

6. Україна як об’єкт інформаційної експансії. 
Студ. ІV курсу істор.- юрид. ф-ту Шебела В.В. 
Науковий керівник – канд. політ. наук, доц. Карпяк О.М. 

7. Зарубіжний досвід реформування мас-медіа у контексті 
децентралізації влади. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Лях В.М. 
Науковий керівник – канд. політ. наук, доц. Карпяк О.М. 

8. Люстрація політичної влади на пострадянському просторі. 
Студ. ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Савченко Б.Р. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Циба В.М. 

9. Проблеми формування ідейно-політичних пріоритетів 
ортодоксальної громади Ізраїлю. 

Студ. ІV курсу істор.- юрид. ф-ту Добкевич А.Р. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Циба В.М. 

10. Демократія в глобальному контексті: реалії, виклики, загрози та 
перспективи розвитку. 

Магістрант істор.- юрид. ф-ту Штим Ю.А. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Циба В.М. 
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Секція «Філософія» 

Керівник секції – канд. філос. наук, доц. Кушерець Т.В. 
Секретар – канд. філос. наук, доц. Баранова Н.М. 
 
1. Етичні виміри постнекласичної науки. 

Аспірант ф-ту психол. та соц. роботи Богомаз Т.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Кушерець Т.В. 

2. Дослідження експериментальної практики вчених як вияв 
натуралізму в новітній філософії науки. 

Аспірант ф-ту психол. та соц. роботи Мойсєєнко Ю.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Кушерець Т.В. 

3. Особливості «етнографічного» підходу Б.Латура і С.Вулгара в 
дослідженні наукової діяльності. 

Аспірант істор.- юрид. ф-ту Козоріз А.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Кушерець Т.В. 

4. Особливості філософії реалізму Хілері Патнема. 
Аспірант істор.- юрид. ф-ту Солодка К.Ю. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Кушерець Т.В. 

5. Сутність «соціологічного повороту» в сучасній філософії науки. 
Аспірант істор.- юрид. ф-ту Бабич А.М. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Кушерець Т.В. 

6. Проблеми життя і смерті в духовному житті людини 
Студ. ІІІ курсу. ф-т психол. та соц. роботи Рузметова А.С. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Баранова Н.М. 

7. Розвиток суспільства в просторово-часовому суспільстві. 
Студ. ІІІ курсу. ф-т психол. та соц. роботи Пінчук А.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Баранова Н.М. 

8. Свобода особистості і відповідальності. 
Студ. ІІІ курсу. ф-т психол. та соц. роботи Штага Т.О. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Баранова Н.М. 

9. Глобалізація як тенденція сучасного розвитку суспільства. 
Студ. ІІІ курсу. ф-т психол. та соц. роботи Міщенко В.А. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Баранова Н.М. 

10. Політика як форма соціальної діяльності 
Студ. ІІІ курсу. ф-т психол. та соц. роботи Шпеко Т.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Баранова Н.М. 

11. Вплив психоаналізу на розвиток філософії. 
Студ.2 курсу ф-ту іноземних мов Іващенко В.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П.  
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12. Мова і мислення. 
Студ. ІІ курсу ф-ту іноземних мов Стеценко Д.В. 
Науковий керівник - канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

13. Зомбування свідомості як перешкода формуванню громадянського 
суспільства. 

Студ. ІІ курсу ф-ту іноземних мов Гринь Н.О. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

14. Екологічні проблеми людства. 
Студ. ІІ курсу природничо-географічного ф-ту Мартиненко Ю.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

15. Філософія українського просвітництва XVII-XVIII ст.: Києво-
Могилянська академія. 

Студ. ІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Костюк Ю.С. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

16. Проблема людини у філософії. 
Студ. ІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Гуторка К.О  
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

17. Ноосфера та стултусфера. 
Студ. ІІ курсу філологічного ф-ту Аніщенко О.М. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

18. Чи є філософія наукою? 
Студ. ІІ курсу філологічного ф-ту Татаренко А.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

19. Філософія та філодоксія. 
Студ. ІІ курсу ф-ту психол. та соц. роботи Бутенко С.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

20. Теорія катастроф Ж.Кюв’є. 
Студ. ІІ курсу ф-ту психол. та соц. роботи Катруха К.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

21. Становлення та розвиток світогляду східних слов’ян. 
Студ. ІІ курсу ф-ту психол. та соц. роботи Данько Д.В. 
Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Бучин О.П. 

 
Секція «Всесвітня історія 
та міжнародні відносини» 

 Керівник секції – канд іст. наук, доц. Моціяка П.П. 
 Секретар – асист. Прудько В.О. 
 
1. Статус імператриці у Візантії: історико-правовий та історико-
культурологічний аспекти. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Власенко І.А. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Самойленко О.Г.  
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2. Франки від варварів до держави (компаративний аналіз джерел). 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Дудка Т.В. 
Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Кедун І.С. 

3. Зовнішня політика Османської імперії в період правління Сулеймана І 
(1520-1566 рр.) 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Душенок С.В. 
Науковий керівник – асист. Прудько В.О. 

4. Концепція єдиної Європи в історіографічному дискурсі. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Комишний В.М. 
Науковий керівник – доц. Кузьменко Ю.В. 

5. Особливості територіальної експансії США в першій половині ХІХ ст. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Тарасенко В.В. 
Науковий керівник – проф.Свистович С.М. 

6. Києво-Печерська Лавра як духовний та культурний центр середини 17-
поч. 18 ст. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Терещенко М.В. 
Науковий керівник – доц. Дудка Р.А. 

7. Становлення національних протестантських церков: порівняльний 
аналіз. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Федірко В.М. 
Науковий керівник – асист. Прудько В.О. 

8. Польське питання в європейській дипломатії 20-30 рр. ХХ ст. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Фролов О.В. 
Науковий керівник – проф. Свистович С.М. 

9. Постать Леха Валенси у політичному та духовному житті Польщі 
другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Забула В.А. 
Науковий керівник – проф. Моця О.П. 

10. Паломництво як явище суспільного життя середньовіччя. 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Козельська А.О. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

11. Футбол як феномен суспільно-політичного життя в ХХ ст. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Прокопович Г.В. 
Науковий керівник – доц. Самойленко О.Г. 

12. Лук як основна летальна зброя середньовіччя. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Рябуха О.О. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

13. Трансформація соціальної структури давньої Індії (І тис. до н.е.) 
Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Фаєр Д.В. 
Науковий керівник – доц. Дудка Р.А.  
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14. Історіописання у Візантії в середні віки. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Власенко К.Р. 
Науковий керівник – доц. Самойленко О.Г. 

15. Образ монгола у хроніках та  щоденниках католицьких місій. 
Магістрант істор.-юрид. ф-ту Шило Д.І. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

16. Суспільно-політичні передумови створення незалежної профспілки 
Солідарність в Польщі в 80-х рр. ХХ ст. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Забула В.А. 
Науковий керівник – доц. Давиденко Ю.М. 

17.Європейський протестантизм як проявсоціально-культурних та 
економічних змін в пізній середньовічній Європі. 

Студент IVкурсу істор.-юрид. ф-ту Чуб Д. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

18.Особливості відносин між США і Японією у 1945-1951 рр.. 
Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Кривуца А.В. 
Науковий керівник – доц. Мицик Л.М. 

19. Східне питання в зовнішній політиці Російської імперії 1826-1855 рр. 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Чаленко А.В. 
Науковий керівник – ст. викл. Бровко А.Г. 

20. Великобританія у Вікторіанську епоху 1837-1901 рр. 
Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Супрун Р.В. 
Науковий керівник – ст. викл. Бровко А.Г. 

21. Основні напрямки зовнішньої політики Речі Посполитої в ІІ половині 
ХVІ-І пол. ХVІІ ст. 

Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Андрейча С.Ю. 
Науковий керівник – ст. викл. Бровко А.Г. 

22. Суспільно-політичний устрій Норвегії. 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Шпитяк К.А. 
Науковий керівник – ст. викл. Бровко А.Г. 

23. Наполеонівські війни: загарбання чи революція. 
Студентка IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Руденко В.С. 
Науковий керівник – доц. Мартиненко В.В. 

24. Хрестові походи та їх значення у світовій історії. 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Пархітько А.С. 
Науковий керівник – ст. викл. Бровко А.Г. 

25. Гендерна політична практика: зарубіжна сучасна історіографія. 
Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Луценко В.В. 
Науковий керівник – доц. Давиденко Ю.М. 
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26. Тамплієри: «бідне воїнство Ісуса Христа» чи найзаможніші лицарі-
благодійники християнського світу. 

Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Максименко П.І. 
Науковий керівник – доц. Давиденко Ю.М. 

27. Франки в меровінгський період. 
Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Запорожець О.О. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

28. Відомі святі чернігівської землі. 
Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Страшок Ю.М. 
Науковий керівник – доц. Дудка Р.А. 

29. Переслідування християн І ст. в Римській імперії. 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Цубіна Т. Е. 
Науковий керівник – доц. Дудка Р.А. 

30. Глобалізаційні процеси ХХ-ХХІ ст. та вплив економічного фактору на 
них. 

Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Денисенко Т.І. 
Науковий керівник – ас. Прудько В.О. 

31. Міжнародна нормативна правова база з питань екологічної безпеки. 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Портянко М.Р. 
Науковий керівник – ас. Прудько В.О. 

32. Основні етапи становлення Японської дипломатичної служби. 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Бойко М.А. 
Науковий керівник – ас. Прудько В.О. 

33. Комплекс прикрас давньоруської жінки за матеріалами розкопок 
Новгород-Сіверського. 

Студентка IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Примушко А.Ю. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

34. Комплекс озброєння за матеріалами розкопок «Магерки 1». 
Студент IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Редькович Б.В. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

35. Середньовічний лук за матеріалами розкопок в Ніжині. 
Студент IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Крохан В.Р. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

36. Сучасний стан виконання проекту відновлення середньовічних 
водних шляхів. 

Студент IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Бідний Я.Г. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С. 

37. “Середньовічні ремесла за матеріалами розкопок в Ніжині.“ 
Студент IІ курсу істор.-юрид. ф-ту Федоров Д.С. 
Науковий керівник – доц. Кедун І.С.  
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Секція «Комп’ютерні науки та освітні вимірювання» 

 

Керівник секції – д. т. н., проф. Казачков І.В. 

Секретар – к. ф.-м. н., доц. Лісова Т.В. 

 

1. Розробка алгоритмів машинного навчання для інженерних проблем 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Комягін Іван 
Науковий керівник – д. т. н., проф. Казачков І.В. 

2. Дослідження алгоритмів сортування файлів  

Магістрант ННІ точних наук і економіки Ященко Я.Ю. 
Науковий керівник – доц. Іванов В.В. 

3. Дослідження алгоритмів архівації 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Мисаковець С.А. 
Науковий керівник – доц. Іванов В.В. 

4. Програмна реалізація на CI# гри «Лабіринт» 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Помігалов Т.М. 
Науковий керівник – к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

5. 3D анімація 

Магістрантка ННІ точних наук і економіки Довбенко М.С. 
Науковий керівник – к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

6. Розробка логічної гри на рушії UNITY 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Фурлетов А.В. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лисенко І.М. 

7. Розробка навчального застосунку на рушії UNITY 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Комісарик А.В. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лисенко І.М. 

8. Розробка Web-застосунку з використанням бібліотеки Blockly  

Магістрант ННІ точних наук і економіки Коваленко Д.А. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лисенко І.М. 

9. Основи машинного навчання 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Гора В.О. 
Науковий керівник – д. т. н., проф. Казачков І.В. 

10. Розробка програмного забезпечення для моделювання складних 

систем 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Коломієць В.О. 
Науковий керівник - д. т. н., проф. Казачков І.В. 
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 11. Інтернет-магазин, як засіб просування товарів та послуг у 

конкурентному інформаційному середовищі 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Бадай А.А. 
Науковий керівник - д.пед.н., проф. Яблочніков С.Л. 

12. Алгоритми генерування випадкових величин та розробка 

програмного продукту «Генератор випадкових чисел та подій» 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Зварич Я.В. 
Науковий керівник - д.пед.н., проф. Яблочніков С.Л. 

13. Програмна реалізація на Java задачі «Електронна черга до лікаря» 

для Android 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Тихомиров Б.О. 
Науковий керівник – к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

14. Програмна реалізація на C# розвивальної гри "Колектор" 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Іванюк В.В. 
Науковий керівник – к. е. н., доц. Фетісов В.С. 

15. Розробка веб-сайту з голосовим управлінням 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Загорулько О.А. 
Науковий керівник – к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

16. Розробка довідкової експертної системи 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Яловенко О.В. 
Науковий керівник – к. т. н., доц. Чернишова Е.О. 

17. Розробка та впровадження чат-ботів 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Швидкий С.В. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лисенко І.М. 

18. Розробка системного монітора 

Студент ІV курсу ННІ точних наук і економіки Топорець А.В. 
Науковий керівник – доц. Іванов В.В. 

19. Особливості реалізації освітніх вимірювань у молодших та старших 

класах середньої школи 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Юскевич С.Д. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Яблочніков С.Л. 

20. Ефективність проведення комп’ютерного тестування, як засобу 

попереднього оцінювання готовності студентів до проведення державних 

іспитів у закладах вищої освіти 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Чайка Б.О. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Яблочніков С.Л. 
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21. Застосування комп’ютерних засобів оцінювання знань студентів в 

умовах інклюзії 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Тишкевич Б.О. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Яблочніков С.Л. 

22. Підходи та засоби забезпечення об’єктивності оцінювання якості 

знань студентів педагогічних вишів із застосуванням комп’ютерних 

тестових програм 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Жихорєва Я.В. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Яблочніков С.Л. 

23. Місце і роль централізованого незалежного тестування навчальних 

досягнень учнів у загальній системі шкільного оцінювання 

Магістрантка ННІ точних наук і економіки Шевченко К.В. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц., декан Ковальчук Ю.О. 

24. Технології Web 2.0 для оцінювання рівня знань 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Зайцев О.В. 
Науковий керівник – к. пед.н., ст.в. Бугаєць Н.О. 

25. Засоби аналізу результатів тестування у рамках сучасної теорії тестів 

у середовищі R 

Магістрантка ННІ точних наук і економіки Макаренко М.О. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лісова Т.В. 

26. Гендерний аналіз українського вчительства (за результатами TALIS) 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Дегтяр В.О. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лісова Т.В. 

27. Інтерактивні методи навчання та викладання математики із 

застосуванням комп’ютерних технологій 

Магістрантка ННІ точних наук і економіки Зозулінська А.С. 
Науковий керівник – д. т. н., проф. Казачков І.В. 

28. Розробка та застосування методів машинного навчання 

Магістрантка ННІ точних наук і економіки Бузиль В.В. 
Науковий керівник – д. т. н., проф. Казачков І.В. 

29. Оцінювання математичної грамотності у PISA: уроки для школи 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Пальчуківська А.Ю. 
Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц. Лісова Т.В. 

30. Особливості формування тестових завдань для здійснення 

комп’ютерного оцінювання якості знань студентів з природничих та 

суспільно-економічних дисциплін 

Магістрант ННІ точних наук і економіки Мартиненко Т.В. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Яблочніков С.Л.  
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Секція «Актуальні питання математики і економіки та 

методика їх викладання» 

Керівник секції – доц. Віра М.Б. 
Секретар – Зубрицька Д.Б. 
 

1. Застосування нерівності Ієнсена до розв’язання задач в умовах 

інформатизації навчального процесу. 

Магістрантка ННІТНіЕ Мартиненко Т.В. 

Науковий керівник — к. фіз.-мат. н., доц. Тарасенко О.В. 

2. Методичні особливості вивчення комплексних чисел у класах з 

поглибленим вивченням математики. 

Магістрант ННІТНіЕ Жугров Д.В. 

Науковий керівник — к. фіз.-мат. н., доц. Тарасенко О.В. 

3. Методичні особливості розв’язування показникових рівнянь і нерівностей 

з параметром в 11 класі математичного профілю. 

Магістрантка ННІТНіЕ Карпенко Т.О. 

Науковий керівник — доц. Віра М.Б. 

4. Реалізація між предметних зв’язків математики та економіки при 

вивченні теми «Відсотки». 

Магістрантка ННІТНіЕ Сак В.В. 

Науковий керівник — доц. Віра М.Б. 

5. Теорія поведінки споживача. 

Студентка І курсу ННІТНіЕ Петренко Л.В. 

Науковий керівник — к. е. н., доц. Городецька М.О. 

6. Теорія поведінки виробника. 

Студентка І курсу ННІТНіЕ Кліщ А.В. 

Науковий керівник — к. е. н., доц. Городецька М.О. 

7. Моделі ринкової конференції. 

Студентка І курсу ННІТНіЕ Сергієнко О.І. 

Науковий керівник — к. е. н., доц. Городецька М.О. 

8.  Задачі українського фольклору на сторінках підручників алгебри 7 - 8 

класів. 

Магістрантка ННІТНіЕ Билим А.В. 

Науковий керівник — к. фіз.-мат. н., доц. Чорненька О.В. 
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9. Схема Горнера та її застосування при вивченні многочленів у старшій 
школі. 

Магістрантка ННІТНіЕ Ковальчук Н.С. 
Науковий керівник — к. фіз.-мат. н., доц. Чорненька О.В. 

10. Задачі з параметрами та підготовка учнів до ЗНО. 
Магістрантка ННІТНіЕ Пирковська О.В. 
Науковий керівник — к. фіз.-мат. н., доц. Чорненька О.В. 

11. Зображення просторових тіл, як важлива складова успішного 
розв'язання стереометричних задач. 

Магістрантка ННІТНіЕ Зубрицька Д.Б. 
Науковий керівник — к. фіз.-мат. н., доц. Чорненька О.В. 

12. Можливості використання QR- кодів на уроках математики. 
Студентка IV курсу ННІТНіЕ Топоріна М.В. 
Науковий керівник — асист. Бойко Л.М. 

13. Методичні особливості вивчення лінійної функції за допомогою 
інтегрального середовища GeoGebra. 

Студентка IV курсу ННІТНіЕ Обруч А.І. 
Науковий керівник — асист. Бойко Л.М. 

14. Організація поточного контролю знань учнів за допомогою тестової 
платформи Classtime. 

Студентка IV курсу ННІТНіЕ Карнаш К.Е. 
Науковий керівник — асист. Бойко Л.М. 

15. Методичні особливості вивчення методу інтервалів розв’язання 
нерівностей за допомогою інтегрального середовища GeoGebra. 

Студентка IV курсу ННІТНіЕ Остренко А.О. 
Науковий керівник — асист. Бойко Л.М. 

16. Особливості розробки та використання дидактичних засобів на 
платформі Learningapps.org для уроків математики в школі. 

Студент III курсу ННІТНіЕ Паєта І.В. 
Науковий керівник — асист. Бойко Л.М. 

17. Особливості розробки та використання дидактичних засобів на 
платформі Kahoot.com для уроків математики в школі. 

Студентка III курсу ННІТНіЕ Оксимець Т.В. 
Науковий керівник — асист. Бойко Л.М. 

18. Методичні особливості вивчення на уроках математики 
дидактичних засобів, створених за допомогою ППЗ GRAN. 

Студентка 4 курсу ННІТНіЕ Кисляк Н.Т. 
Науковий керівник — асист. Бойко Л.М. 
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19. Розробка дидактичних засобів за допомогою GRAN 2D та методика 

їхнього використання на уроках математики в школі. 

Студентка 4 курсу ННІТНіЕ Олексієнко Ю.О. 

Науковий керівник — асист. Бойко Л.М. 

20. Прикладна спрямованість курсу математики (на прикладах 

стереометрії). 

Магістрантка ННІТНіЕ Соляник Н.В. 

Науковий керівник — к. п. н., доц. Барило Н.А. 

21. Про методи розв’язання стереометричних задач. 

Магістрантка ННІТНіЕ Зозулинська А.С. 

Науковий керівник — к. п. н., доц. Барило Н.А.  

 

Секція «Фізика» 

Керівник секції – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л.Ю. 

Секретар – студ. ІІІ курсу ННІ точних наук і економіки Чубак Н.Г. 

1. Альтернативні джерела електричної енергії. Сонячні та вітрові 
електростанції. 

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Михайленко М.В. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Кнорозок Л.М. 

2. Моделювання перехідних процесів у колах змінного струму. 

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Яцеленко Д.В. 
Науковий керівник – доцент кафедри фізики Шевчук О.Г. 

3. Елементи седиментації та її практичне застосування в сьогоденні.  

Маг. 1-го  курсу ННІ точних наук і економіки Зубрицька Д.Б. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л.Ю.  

4. Визначення швидкості звуку у твердих тілах методом Кундта.  

Студ. ІІІ к. ННІ точних наук і економіки Чубак Н.Г., Ващенко І.В. 
Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Козоріз К.О., 
Михайленко М.В., Пантелеєв М.В., Буряк В.В., Яцеленко Д.В. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л.Ю.  

5. Вивчення явища кристалізації з розчину. 

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Козоріз К.О., 
Михайленко М.В., Пантелеєв М.В., Буряк В.В., Яцеленко Д.В. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л.Ю.  
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Секція «Прикладні питання фізики» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Руденко М.П. 
Секретар – маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Гапон В.В. 

 

1. Активізація пізнавальної діяльності як умова формування творчої 
компетентності учнів з фізики. 

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Гапон В.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Бойко М.П.  

2. Демонстраційне табло для поліфункціонального цифрового приладу.  

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Козоріз К.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Бойко М.П.  

3. Навчальний фізичний експеримент в сучасних умовах. 

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Бліндар В.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Руденко М.П.  

4. Магнітні антени в системах радіотелекомункацій. 

Маг. 1-го курсу ННІ точних наук і економіки Пантелєєв М.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Закалюжний В.М.  

5. Вивчення дифракції світла за допомогою лазера. 

Маг. 1-го  курсу ННІ точних наук і економіки Зубрицька Д.Б., 
Сак В.В., Гапон В.В., Бліндар В.В. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л.Ю.  

 

Секція «Германська філологія» 

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

Секретар – к.філол.н., доц. Талавіра Н.М. 

1. Мовні реалії загальнонаціональної виборчої системи США. 
Магістрантка ф-ту іноз. мов Баранець А.В. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Нагач М.В. 

2. Способи перекладу фразеологізмів німецького художнього тексту 
(на матеріалі роману Зігфріда Ленца «Урок німецької»). 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Василенко І.Д. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ролік А.В. 

  



67 
 

3. Конструкції на позначення мови в англійському науковому дискурсі: 
функційний аспект. 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Василенко Є.В. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Потапенко С.І. 

4. Новотвори в онлайн відгуках англомовних читачів.  
Магістрантка ф-ту іноз. мов Голяк М.С. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Талавіра Н.М. 

5. Рекламна функція заголовків англомовних текстів новин: 
лінгвокогнітивний аспект. 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Зотікова Ю.В. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Потапенко С.І. 

6. Функціонування прикметників в англомовних інтернет-статтях 
культурологічної тематики. 

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

7. Типологія конструкцій на позначення фільмів у рецензіях 
англомовного сайту Бі-Бі-Сі. 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Кубраковська І.В. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Талавіра Н.М. 

8. Прикметникові конструкції як засіб зображення зовнішності людини в 
англомовних текстах новин. 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Латун А.Б. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Талавіра Н.М. 

9. Функції дописів у соціальних мережах  в англомовних новинних 
статтях: лінгвориторичний аспект. 

Магістрант ф-ту іноз. мов Малюх О.А. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Данильченко І.В. 

10. Мовні реалії системи вищої освіти Англії. 
Магістрантка ф-ту іноз. мов Мірошник Н.Б. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Нагач М.В. 

11. Мовні кулінарні реалії США: лінгвокультурний аспект. 
Магістрантка ф-ту іноз. мов Московченко В.О. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Нагач М.В. 

12. Функціонування фразеологічних конструкцій на позначення стану 
людини в англомовному оповіданні (на матеріалі творів Еліс Манро). 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Омельяненко К.В. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Талавіра Н.М. 
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13. Номінація силових відношень в інавгураційних промовах 
американських президентів початку XXI століття. 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Розум Д.В. 
Науковий керівник – д.ф.н., проф. Потапенко С.І. 

14. Медійні конструкції як основа організації сучасного англомовного 
інтернет-дискурсу новин. 

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

15. Способи передачі метафори в художньому тексті (на матеріалі 
німецьких перекладів творів Миколи Гоголя). 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Сікун Т.А. 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Ролік А.В. 

16. Конструкції на позначення міжсуб’єктних стосунків в англомовних 
інтернет-статтях ділової тематики. 

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

 

Секція «Актуальні проблеми викладання 

 іноземних мов на сучасному етапі» 

Керівник секції – к.пед.н., доц.Ларіна Т.В. 

Секретар – викл. Коваль Т.В. 

 

1. Використання технології «дебати» на уроках англійської мови як 
засобу розвитку вмінь говоріння. 

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

2. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення 
англійської як другої іноземної мови у вищих навчальних закладах. 

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

3. Навчання монологічного мовлення учнів старших класів на уроках 
англійської мови шляхом використання кооперативно-інтерактивних 
технологій. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов Хотимченко  О.О. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Ларіна Т.В. 
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4. Навчання  студентів немовних спеціальностей читання професійно-
орієнтованих текстів. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов (заоч) Макаренко В.О. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Долматова М.П. 

5. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання 
англомовного ділового писемного спілкування. 

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов (заоч) Рябуха Т.А. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Чувакова Т.Г. 

6. Навчання стратегій активного слухання студентів ВНЗ які вивчають 
англійську мову як спеціалізацію  

Студ 5 курсу ф-ту іноз.мов (заоч) Кушніренко Ю.В. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Халимон І.Й. 

7. Навчання учнів старшої школи стратегій оволодіння англомовною 
лексикою. 

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

8. Формування вмінь читання учнів початкових класів з використанням 
мобільних технологій  

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

9. Формування англомовної соціокультурної  компетентності  школярів 
середньої школи засобами англомовного фольклору  

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

10. Представлення лінгвосоціокультурної інформації в англомовних 
новинах.  

Студ 3 курсу  філол. ф-ту : Могильна Р., Терех О., Шутько В., 
Островська С. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Ларіна Т.В., Халимон І.Й. 

11. Режими роботи на уроках іноземної мови: переваги та недоліки. 

Студ 5 курсу  філол. ф-ту  Коваленко Г. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Шевченко С.І. 

12. Інтегроване навчання різних видів мовленнєвої діяльності.  

Студ 5 курсу  філол. ф-ту  Даниленко А. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Шевченко С.І. 
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13. Вплив домінуючого типу інтелекту учня на успішність у вивченні 
іноземної мови.   

Студ 5 курсу  філол. ф-ту  Бойко Т. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Шевченко С.І. 

14. Шляхи розвитку автономії  учня.  

Студ 5 курсу філол. ф-ту  Тригубенко К. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Шевченко С.І. 

15. Застосування рідної мови на уроці англійської мови: за і проти.   

Студ 5 курсу  філол. ф-ту Качмар І. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Шевченко С.І. 
 

Секція «Англійська мова та методика викладання» 

Керівник секції – канд. пед. наук, доц. Таран О.М.  

Секретар  – канд. пед. наук, доц. Смелянська В.В. 

 

1. Формування англомовної аудитивної компетентності старшокласників 
засобами аудіо книги. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Нижник Н. С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Карпенко Н. М. 

2. Розвиток англомовної комунікативної компетентності  учнів старшої 
школи засобами технології DICTOGLOSS. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов. Анфілова Н. В.  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Пономаренко О.В. 

3. Розвиток компетентності у говорінні учнів старшої школи з 
використанням зображувальних опор. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Фай Т. М. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Пономаренко О.В. 

4.  Навчальні стратегії формування лексичної компетентності учнів 
старшої загальноосвітньої школи. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Костюк Є. А. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Таран О. М. 

5.  Навчання іншомовного говоріння студентів ЗВО з використанням 
вербальних опор. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Остапенко О. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Давиденко О.В. 
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6.  Формування іншомовної комунікативної компетентності у діалогічному 
мовленні молодших школярів засобами відеоподкастів. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Шульга Н. С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Давиденко О.В. 

7.  Методика запобігання мовній атриції під час вивчення англійської 
мови як другої іноземної. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Семенюк В. О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Плотніков Є.О. 

8.  Методика корекції та розвитку групової динаміки на заняттях з 
англійської мови як другої іноземної. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Веруга В. І. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Плотніков Є.О 

9. Розвиток навчальної автономії учнів 8-9 класів на уроці іноземної мови 
в загальноосвітній школі. 

Студентка 4 к. ф-ту іноземних мов заоч.від. Якименко К.О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Таран О. М. 

10. Використання підходу «Total physical response» на уроках іноземної 
мови у початковій загальноосвітній школі. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов заоч.від. Денисова Д.С. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Таран О. М. 

11. Навчання англомовного вибіркового читання учнів 5-9 класів 
загальноосвітній школі. 

Студент 4 курсу ф-ту іноземних мов заоч.від. Давиденко А.М. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Таран О. М. 

12. Навчання англомовного ознайомлювального читання учнів 5-9 класів 
загальноосвітній школі. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов заоч.від. Єгорова Б.В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Таран О. М. 

13. Використання процесуального підходу до формування англомовної  
компетентності в письмі. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов заоч.від. Сосой К.Г. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. доц.  Таран О. М. 

14. Формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи 
на уроках англійської мови. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов заоч.від. – Хохлова В.О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. доц.  Таран О. М. 
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15. Мотиваційні стратегії на уроках англійської мови в початковій школі. 

Студентка 4 к. ф-ту іноземних мов заоч.від. Павлюченко А.Ю. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. доц.  Таран О. М. 

16.  Anxiety of speaking and expressing ideas. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Коляда А. С. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. доц.  Таран О. М. 

17.  Maintaining Teenagers’  Motivation Using Collaborative Methods in EFL 

lessons. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Євченко М. С. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. доц.  Таран О. М. 

18. Increasing learner’s learning and remembering lexis by using songs. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Кульбака Р. Т. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. доц.  Таран О. М. 

19.  Using TPR to minimize L1 while giving instructions  to young learners. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Нікітенко І. І. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Пономаренко О.В. 

20.  Using games in teaching speaking to young learners. 

Студентка 4 к. ф-ту іноземних мов д.від. - Васьковська Д. Д. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Пономаренко О.В. 

21. Multisensory approach to teaching vocabulary to young learners. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Іценко О. В. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Пономаренко О.В. 

22. Language games in teaching vocabulary to primary school pupils. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від.  - Лук’яненко Т. А. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Смелянська В.В. 

23. The development of the reading skills by means of  Internet English news 

(News in Levels) in the 8th grade of secondary school. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Бугай Т. В. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Смелянська В.В. 

24. Enhancing young pupils’ learning vocabulary using TPR method in EFL 

lessons. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Пулінець В. В. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Смелянська В.В. 

25. Fostering intercultural awareness in 7 th Grade secondary school learners 

through cultural information search. 

Студент 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Бойко Є. Г. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Давиденко О.В. 

  



73 
 

26. Raising intercultural awareness in 5 th Grade secondary school learners 

by culture-loaded activities. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від.  - Косенко М.І. 

Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Давиденко О.В. 

27. Peer correction as an effective strategy for reducing foreign language 
anxiety in 6th Grade secondary school learners. 

Студентка 4 курсу ф-ту іноземних мов д.від. - Косенко І.І. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Давиденко О.В. 
 

Секція «Німецька мова» 

Керівник секції – доц., канд. філол. наук Блажко М.І. 
Секретар – викл. Пасічник Л.Л. 
 
1.Категорії константності і варіативності у поетичному перекладі (на 
матеріалі поезії Г.Гейне німецькою мовою та її україномовних 
перекладів) 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Дворник І.В. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук Лєпухова Н.І. 

2. Лінгвокультурологічний аналіз текстів німецьких народних казок в 
аспекті перекладу (на матеріалі німецької і української мов) 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Чорна О.В. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук Лєпухова Н.І. 

3. Концептуальна картина світу Бернгарда Шлінка (на матеріалі 
німецькомовних коротких оповідань) 

Магістрантка ф-ту іноз. мов Шевченко В.О. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук  Блажко М.І. 

4.Функція онімів в короткому оповіданні сучасних німецьких авторів-
мігрантів: лінгвокульторологічний аспект  

Магістрантка ф-ту іноз. мов  Мороз А.І. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук  Блажко М.І. 

5. Найчастотніші способи перекладу метафори в коротких оповіданнях 
Юдит Германн 

Магістрантка ф-ту іноз. мов  - Шиш О.Ю. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук  Блажко М.І. 

6.Die ukrainischen Deutschen  

https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/publikation/neuerscheinungen.html 

Студентка ф-ту іноземних мов Федорова Ю. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук  Блажко М.І. 
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7. Лексико-граматичні особливості мовлення чоловіків та жінок у медіа-
просторі Deutsche Welle 

Студентка ф-ту іноземних мов Вераксич Т. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук  Блажко М.І. 

8. Роль метафори в німецькомовному короткому оповіданні: 
перекладацький аспект 

Магістрантка ф-ту іноз. мов  Шиш О. Ю. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук  Блажко М.І. 

9. Апелювання до потреби у безпеці як засіб впливу на реципієнтів у 
текстах німецьких інтернет-новин 

Магістрантка ф-ту іноз. мов  Федорина Ю.О. 
Науковий керівник – ст. викл., канд. філол. наук Щербак О.М. 

10. Етос як один з лінгвориторичних засобів впливу в німецькомовних 
медійних текстах 

Магістрантка ф-ту іноз. мов  Зеленько А.В. 
Науковий керівник – ст. викл., канд. філол. наук Щербак О.М. 

11.Функції запозичень в німецькомовному художньому тексті (на 
матеріалі оповідань Й.Ланге) 

Студентка ф-ту іноземних мов Довгуша О.А. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук Ролік А.В.  

12.Дослідження особливостей фразеологічних одиниць, один із 
компонентів яких містить назву тварин 

Студентка ф-ту іноземних мов Богдан В.А.  
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук Ролік А.В.  

13.Інтернаціональна лексика в сучасній німецькій мові. 
Студент ф-ту іноземних мов Балін П.П. 
Науковий керівник – доц., канд. філол. наук Ролік А.В.  

14.Теоретичні основи розвитку автономності навчання старшокласників 
Студентка ф-ту іноземних мов Вараниця В.С. 
Науковий керівник – доц., канд. пед. наук Удовиченко Н.К. 

15. Використання коміксу у процесі вивчення іноземної мови  
Студентка ф-ту іноземних мов Данильчук В.В. 
Науковий керівник – доц., канд. пед. наук Благініна С.В. 

16. Урахування індивідуально- психологічних особливостей учнів у 
процесі формування іншомовної комунікативної компетентності з другої 
іноземної мови 

Студентка ф-ту іноземних мов Шавлач Ю.В. 
Науковий керівник – доц., канд. пед. наук Палій О.А. 
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Секція «Теорія та методика мистецької освіти» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 
Секретар – к.пед.н., доц. Спіліоті О.В. 
 

1. Італійська оперна школа в епоху Романтизму. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Година А.В. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Спіліоті О.В. 

2. Вокальна лірика Р. Шумана: цикл «Любов поета». 
Студ. ІІІ курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Залевська А.В. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Спіліоті О.В. 

3. Програмність у творчості Гектора Берліоза . 
Студ. ІІІ курсу  ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Тисевич М.Р. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Спіліоті О.В. 

4. Вокальна творчість Ф. Шуберта, її зв’язок з національною поезією. 
Студ. ІІІ курсу  ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Терещенко А.Г. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Спіліоті О.В. 

5. Формування творчого стилю Ф. Мендельсона. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Сущенко Л.О. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Спіліоті О.В. 

6. Музична драматургія опери «Аїда» Дж. Верді. 
Студ. ІІІ курсу  ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Патенко А.А. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Спіліоті О.В. 

7. Жанрова палітра фортепіанної музики Ф. Шопена. 
Студ. ІІІ курсу  ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Ніжинець С.С. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Спіліоті О.В. 

8. Використання музичного фольклору у вихованні молодших 
школярів. 

Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Глиняна П.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 
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9. Методична спадщина видатного діяча української музичної культури 
М. Леонтовича.  

Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Федченко К. Ю.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

10. Принцип наочності в музичному вихованні школярів. 
Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Лозинська Є.В.    
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

11. Урок музики в школі: суть, структура, методи. 
Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Свістова Н. Є.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

12. Проблема виховання співацького голосу в молодших школярів. 
Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Хвостова Д. С.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

 

Секція «Теорія та методика хореографічної освіти» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Пархоменко О.М. 
Секретар – к.пед.н., доц. Ростовська Ю.О. 
 
1. Розвиток почуття ритму на заняттях з хореографії. 

Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Булавенко О. Ю. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ростовська Ю.О. 

2. Формування виконавських умінь дітей на заняттях з народно-
сценічного танцю. 

Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Коломієць Т. В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ростовська Ю.О. 

3. Взаємодія різних видів мистецтв на заняттях з хореографії. 
Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Кочакова З.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ростовська Ю.О. 

4. Лікувально-терапевтичні властивості занять хореографією та їх 
вплив на здоров’я  дітей шкільного віку. 

Студ. IV курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Олещенко Є. М. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ростовська Ю.О.  
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5. Культурно-історичні трансформації українського балетного театру 
Магістрантка І курсу культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Білан О. В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ростовська Ю.О. 

6. Сучасний танець у контексті хореографічної культури України 
Магістрантка І курсу культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського  Гузь О. А.   
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О.М. 

7. Хореографічна освіта України на зламі  ХХ – ХХІ століть 
Магістрант І курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Гладков І. С. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

8. Народні танці Козацької доби у хореографічному просторі України 
Магістрант І курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Коптель А. В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Пархоменко О.М. 

9. Поліжанровість хореографічного мистецтва у соціокультурному 
просторі ХХ – початку ХХІ століття  

Магістрант І курсу ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Перегуда О. І. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Спіліоті О.В. 

10. Формування комунікативних умінь школярів засобами 
хореографічного мистецтва 

Магістрант І курсу  ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Пилипенко М.В. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Коваль О.В. 

11. Творча постать П.Вірського у вимірах сучасної хореографії України 
Магістрантка І курсу  ф-ту культури і мистецтв імені Олександра 
Ростовського Романенко О.О. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ростовська Ю.О. 

 

Секція «Проблеми інструментально-виконавської 
підготовки» 

Керівник секції – канд.пед.наук, доц. Біла Н. Л. 
Секретар – канд.пед.наук, доц. Ростовська І. О. 
 

1. До проблеми розвитку кобзарського мистецтва у Ніжинській вищій 
школі. 

Студентка IIІ курсу ф-ту культури і мистецтв Ніжинець С.С. 
Науковий кер. – Народний артист України, проф. Шумський М.О.  
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2. Історичні віхи становлення фортепіанного ансамблю. 
Студентка ІV курсу ф-ту культури і мистецтв Глиняна П. В. 
Науковий керівник – канд. мистец-ва, доц. Ляшенко Т. В. 

3. Вплив українських діячів мистецтва на розвиток музичної освіти 
кінця ХIХ ст. 

Магістр ф-ту культури і мистецтв Дьяконенко О. О. 
Науковий керівник – канд. мистец-ва, доц. Ляшенко Т. В. 

4. Технічний розвиток учня як основа музично-виконавської 
майстерності. 

Магістр ф-ту культури і мистецтв Антипчук С. М. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ревенчук В. В. 

5. Музичний розвиток учня у процесі слухання музики. 
Студентка ІІ курсу ф-ту культури і мистецтв Ляшенко А. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ревенчук В.  

6. Інструментальне виконавство як засіб музичного розвитку учня. 
Студентка ІV курсу ф-ту культури і мистецтв Капіца К. Ю. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ревенчук В. В. 

7.  Роль фортепіанного ансамблю у розвитку виконавських умінь. 
Студентка ІІ курсу ф-ту культури і мистецтв Глова Я. О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ростовська І. О. 

8. До проблеми подолання сценічного хвилювання  інструменталіста- 
виконавця у процесі публічного виступу. 

Студентка ІІІ курсу ф-ту культури і мистецтв Сущенко Л. О.  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ростовська І. О. 

9. Значення невербальної комунікації в процесі музично-педагогічної 
діяльності. 

Студентка ІV курсу ф-ту культури і мистецтв Лозинська Є. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ростовська І. О. 

10. Педагогічні умови розвитку творчої компетентності молодших 
школярів на уроках музичного мистецтва.  

Магістр ф-ту культури і мистецтв Гришко В. О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.. Павленко О. М. 

11. До проблеми естетичного виховання молодших школярів. 
Студентка I курсу ф-ту культури і мистецтв Кривущенко Н. О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Біла Н. Л. 

12.  Педагогічні умови розвитку інтересів молодших школярів до 
художньо-творчої діяльності. 

Магістр ф-ту культури і мистецтв Невмержицька І. П. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дворник Ю. Ф. 
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13. Творча діяльність як процес самовираження особистості. 
Магістр ф-ту культури і мистецтв Шевченко І. С.  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дворник Ю. Ф. 

14. Методичні основи фортепіанної підготовки учнів мистецьких шкіл. 
Магістр ф-ту культури і мистецтв Гринишина Л. А. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гусейнова Л. В. 

 

Секція «Вокально-хорове мистецтво: теорія та практика» 

Керівник секції – канд. пед. наук , проф. Костенко Л. В.  
Секретар – ст. викл. Раструба Т.В.  
 
1.Проблеми вокально-хорового виховання підлітків на уроках музичного 
мистецтва. 

Магістрантка ф-ту культ. і мист. Дяченко Т. 
Науковий керівник – канд. пед. наук , проф. Костенко Л. В.    

2. Педагогічні ідеї українських музикантів – педагогів кінця ХІХ – початку 
ХХ століття. 

Магістрантка ф-ту культ. і мист. Іваненко-Коленда А. 
Науковий керівник – канд. пед. наук , проф. Костенко Л. В.    

3.Дитячі вокально-хорові конкурси та фестивалі в сучасній Україні. 
Студентка ІV курсу ф-ту культ. і мист. Приходько Г. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Костенко Л. В. 

4.Сучасні дитячі хорові  формації України: стан та перспективи. 
Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Капіца К. Ю. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю.  

5.Українське сучасне професійне хорове виконавство: традиції та 
інновації. 

Студ. І курсу ф-ту культ. і мист. Кирильчук К. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю.  

6. Сучасна молодіжна хорова творчість України: спроба порівняльного 
аналізу. 

Студ.І курсу ф-ту культ. і мист. Приймак С. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю.    

7.Видатні постаті хорової культури Чернігівщини початку ХХ століття. 
Магістрантка ф-ту культ. і мист. Бондар О. 
Науковий керівник– канд. мист-ва, доцент Дорохіна Л. О. 

8. «Жанри хорової творчості К. Стеценка». 
Студ. І курсу ф-ту культ. і мист. Люлько А. 
Науковий керівник– канд. мист-ва, доцент Дорохіна Л. О.  
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9.Етапи самостійної роботи над вивченням хорового твору. 
Студ. ІІ курсу ф-ту культ. і мист. Литвиненко С. 
Науковий керівник– канд. мист-ва, доцент Дорохіна Л. О. 

10. Принципи підбору репертуару для хору молодших класів. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту культ. і мист. Година А. 
Науковий керівник– канд. мист-ва, доцент Дорохіна Л. О. 

11. Музично-співацьке виховання дітей у загальноосвітній школі. 
Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Колодка М. 
Науковий керівник– ст. викл. Хоменко З. В. 

12. Музично-естетичне виховання молодих школярів засобами народної 
пісні. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту культ. і мист. Патенок А.  
Науковий керівник – ст. викл. Курсон В. М.  

13. Формування творчої активності школярів музичних шкіл на уроці 
постановки голосу. 

Студ. ІV курсу ф-ту культ. і мист. Глиняна П.  
Науковий керівник – ст. викл. Коробка В. І.  

14. Диригентсько-хорові школи в соціокультурному просторі України.  
Студ. IV курсу ф-ту культ. і мист. Дьомочка А. 
Науковий керівник – ст. викл. Раструба Т.В. 

15. Комплексний підхід у контексті диригентсько-хорової підготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва  

Студ. IV курсу ф-ту культ. і мист. Хвостова Д. 
Науковий керівник – ст. викл. Раструба Т.В.  

16. Івент-технології як ефективний засіб творчого розвитку особистості 
сучасного підлітка 

Студ. III курсу ф-ту культ. і мист. Ніжинець С. 
Науковий керівник – ст. викл. Раструба Т.В. 

17. Сутність поняття морально-естетичне виховання 
Студ. III курсу ф-ту культ. і мист. Патенок А. 
Науковий керівник – ст. викл. Раструба Т.В.   

18. Мистецтво в морально-естетичному вихованні особистості 
Студ. II курсу ф-ту культ. і мист. Ляшенко А. 
Науковий керівник – ст. викл. Раструба Т.В.   

19. Психологічні передумови музично-естетичної діяльності вчителя 
музичного мистецтва» 

Студ. II курсу ф-ту культ. і мист. Довгошея Т. 
Науковий керівник – ст. викл. Раструба Т.В. 
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20. Українська народна пісня як засіб естетичного виховання школярів. 
Студ. ІІ курсу ф-ту культ. і мист. Несин Н.  
Науковий керівник – ст. викл. Хоменко А. Б.  

21. До питання музично-виконавської творчості школярів. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту культ. і мист. Терещенко А. Г. 
Науковий керівник – ст. викл. Хоменко А. Б.   

22. Творчий шлях видатної української співачки Євгенії Мірошниченко 
Студ. І курсу ф-ту культ. і мист. Кирильчук К. 
Науковий керівник – викл. Йотка Я. 
 

Секція «Хімія» 

Керівник секції – д. х. н., проф. Суховєєв В.В. 

Секретар – викладач Швидко О.В. 

 
1. Організація самостійної роботи учнів з хімії у 10 класі профільного 
рівня з теми «Вуглеводні». 

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Глушко О.І.  
Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В.В.  

2. Організація самостійної роботи учнів з хімії у 10 класі профільного 
рівня з теми «Оксигеновмісні сполуки». 

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Стрілець М.В. 
Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В.В. 

1. Проектна діяльність учнів під час вивчення хімії в основній школі 
Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Гуз А.М. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лукашова Н.І. 

2. Групова навчальна діяльність учнів з розв’язування задач з хімії 
Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Ласа А.В. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лукашова Н.І. 

3. Комп’ютерні технології на уроках хімії. 
Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Кисорець К.С. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лукашова Н.І. 

4. Організація самостійної роботи учнів з підручником під час 
вивчення хімії в основній школі 

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Білодід В.В. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лукашова Н.І. 

5. До методики проведення інтегрованих уроків з хімії та біології у 
ЗНЗ 

Студ. ІV к. природничо-географічного ф-ту Костюченко А.Ю. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лукашова Н.І.  
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6. Дослідження процесу солюбілізації лікарських препаратів 
добавками природного походження. 

Магістрантка природничо-географічного ф-ту Бандуріна Д.Ю. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В. 

7. Аргентумвмісні нанокомпозити з ефективною антимікробною дією. 
Магістрантка природничо-географічного ф-ту Крук А.С. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В. 

8.  Синтез та властивості похідних 3-гідразин-1,2,4-триазину. 
Магістрантка природничо-географічного ф-ту Мазяр А.С. 
Науковий керівник – д.х.н., професор Демченко А.М. 

9. Синтез та властивості похідних вітаміну РР 
Магістрантка природничо-географічного ф-ту Ручкіна О.Ю. 
Науковий керівник – д.х.н., професор Демченко А.М. 

10.  Синтез та властивості нових N-(1,2,2-
трихлоровініл)арилімідоїлхлоридів 

Магістрантка природничо-географічного ф-ту Сущенко І.О. 
Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В.В. 

11.  Пошук і вивчення нових інгібіторів ксантиноксидази 
Магістрантка природничо-географічного ф-ту Татарчук А.В. 
Наукові керівники – д.х.н., проф. Суховєєв В.В., 
       к.х.н. Кобзар О.Л. 

12.  Синтез та властивості похідних 4-аміно-6-трет-бутил-3-метилтіо-
1,2,4-триазин-5(4Н)-ону в реакціях з вторинними амінами. 

Магістрантка природничо-географічного ф-ту Тиченко О.О. 
Науковий керівник – д.х.н., професор Демченко А.М. 

13.  Дидактичні засади впровадження дистанційної освіти при 
викладанні хімічних дисциплін. 

Магістрантка природничо-географічного ф-ту Прокопчук Т.П. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Циганков С.А. 

14.  Синтез та властивості похідних 2-ариламіну-3,4,5,6-тетрагідро-7Н-
азепіну. 

Магістрантка природничо-географічного ф-ту Зелінська А.Є. 
Науковий керівник – д.х.н., професор Демченко А.М. 

  



83 
 

Секція «Біологія» 

Керівник секції – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

Секретар – магістрант Лісовицький В.В. 

1. Урочище «Гала» як перспективна територія мережі ПЗФ Ніжинського 
району. 

Магістрантка природничого ф-ту Глушко А.В.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лобань Л.О. 

2. «Графський парк» - об’єкт природно-заповідного фонду: історія 
становлення та місце у мережі ПЗФ Чернігівської області. 

Магістрант природничого ф-ту Литовченко Р.В.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лобань Л.О. 

3. Вплив препаратів RIVAL та ROST- концентрат на схожість насіння 
огірків сорту Ніжинський. 

Магістрантка природничого ф-ту Безгубченко К.В.  
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О.  

4. Вплив препаратів Вимпел та Ризостим на енергію проростання 
солодкого перцю (Capsicum annuum L.) 

Магістрант природничого ф-ту Бондаренко Т.А.  
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 

5. Вплив препаратів Вимпел та Ризостим на схожість насіння перцю 
солодкого сорту Богатир. 

Магістрантка природничого ф-ту Заяц І.І.  
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О.  

6. Ефекти метаболічно-активних речовин на проростання насіння 
огірків. 

Магістрант природничого ф-ту Лісовицький В.В. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б.  

7. Дія препаратів RIVAL та ROST- концентрат на енергію проростання 
огірків сорту Ніжинський. 

Магістрантка природничого ф- ту Ручкіна О.Ю.   
Науковий керівник – д.б.н., проф. Весельський С.П.  

8. Вплив солей на проростання та розвиток проростків Triticum aestivum 
L. 

Магістрант природничого ф-ту Шуляк Т.В.  
Науковий керівник – к.х.н., доц. Сенченко Г.Г. 
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9. Особливості постави учнів Ніжинського ліцею. 

Магістрант природничого ф-ту Звонкова Ю.М. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Кузьменко Л.П.  

10. Динаміка захворюваності на доброякісну гіперплазію передміхурової 
залози за останні 5 років в м. Прилуки та Прилуцькому районі. 

Магістрант природничого ф-ту Кулик Л.П. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Пасічник С.В. 

11. Порушення фізіологічних функцій хребта і можливість їх профілактики 
не медикаментозними методами. 

Магістрант природничого ф-ту Сичова Г.О.  
Науковий керівник – д.б.н., проф. Мхітарян Л.С. 

 

Секція «Географія» 

Керівник секції – к.г.н., доц. Філоненко Ю.М. 
Секретар – студ. 3 курсу Клименко К. 

 
1. Порівняльна фізико-географічна характеристика Амазонії та 
западини Конго. 

Студ.3 к. спеціальність: географія і біологія- Лоханько Іван 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Барановська О.В. 

2. Болота і проблеми їхнього використання 
Студ.3 к. с-ть: географія і біологія- Свиридовська Настя 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Остапчук В.В. 

3. Кінотуризм: основні осередки у світі та Україні 
Студ.3 к. с-ть: географія і біологія- Обмачівська Наталія 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Філоненко І.М. 

4. Екологічні проблеми морських узбереж і внутрішніх морів 

Студ.3 курсу спеціальність: географія і біологія- Острик Ігор 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Шовкун Т.М. 

5. Туристична інфраструктура України: сектор розміщення 

Студ.3 к. с-ть: географія та краєзнавчо-турстична робота- 
Клименко Карина 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Філоненко І.М. 

6. Специфічні готелі світу в системі обслуговування туристів  

Студ.3 к. с-ть: географія та краєзнавчо-турстична робота- 
Хоменко Наталія 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Філоненко І.М. 
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7. Організація харчування в туризмі: ексклюзивні ресторани світу 

Студ.3 к. с-ть: географія та краєзнавчо-турстична робота- 
Лутченко Марія 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Філоненко І.М. 

8. Особливості гравітаційної морфорскульптури 

Студ.3 к. с-ть: географія та краєзнавчо-турстична робота- 
Медвідь Тарас 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Філоненко Ю.М. 

9. Льодовиковий та водно-льодовиковий рельєф 

Студ.3 к. с-ть: географія та краєзнавчо-турстична робота 
Довда Валерія 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Філоненко Ю.М. 

10. Небезпечні метеорологічні явища в Україні 

Студ.3 курсу спеціальність: географія та краєзнавчо-турстична 
робота- Журба Валерій 
Науковий керівник – ст. викл. Мирон І.В. 

11. Внесок Українських вчених у вивченні окремих регіонів світу 

Студ.3 курсу спеціальність: Науки про Землю - Зеленько Олег 
Науковий керівник – к.г.н., доц. Шовкун Т.М. 

 

Секція «Проблеми розвитку культури» 

Керівник секції – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 

Секретар – магістрантка І курсу філолог.ф-ту Срібна Т. 

 

1. Сучасна архітектура: розумні будинки. 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Андрущенко Д. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 

2. Кінематограф для незрячих людей. 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Антоненко В. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 

3. Художні тексти та образи в проектах сучасної земляної архітектури 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Дяченко М. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 

4. Тема смерті в літературі та живописі  прерафаелітів 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Кудлай О. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 
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5. Мурали як вид сучасного монументального живопису. 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Коломієць К. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 

6. Фотографія: від технології до мистецтва 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Кугук А. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 

7.  Особливості сприйняття «депресивних» картин людиною. 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Макарчук А. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 

8. Колір в футуризмі та експресіонізмі. 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Мусієнко М. 
Науковий керівник – к.філос.н., доц. Корнєєва Л.Л. 

  

Секція «Проблеми розвитку світової літератури» 

Керівник секції - д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 

Секретар - студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Мудра Ю.  

 

1. Мотив страждання в романі Майкла Гріна  «Провина зірок» 

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Савченко І.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

2. Семантика назви повісті Таїра Халілова «До останнього подиху». 

Студ. ІІІ курсу філолог. ф-ту Мудра Ю.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Якубіна Ю.В. 

3. Тема мистецтва в оповіданні Х. Кортасара «Менади». 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту  Мусієнко М. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Драчук Л.І. 

4. Проблема підліткових взаємин в повісті Й. Ягелло «Кава з 

кардамоном». 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Макарчук А. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Драчук Л.І. 

5. Тема «війни без війни» у романі А. Куркова «Сірі бджоли». 

Магістрантка філолог. ф-ту Легчун М.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ісаєнко К.П. 

6. Гоголівській містицизм у романі І. Павлюка «Білий попіл». 

Магістрантка філолог. ф-ту Шевченко М. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ісаєнко К.П. 
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7. Роль пейзажу в романі М. Шолохова «Тихий Дон» 

Магістрантка І курсу філолог. ф-ту Антоненко Ю. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 

8. Жанрова специфіка рок-поезії ХХ ст. 

Магістрантка І курсу філолог. ф-ту Срібна Т. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г.В. 

 

Секція «Сучасна зарубіжна література: 
від модернізму – до постмодернізму» 

Керівник секції - к.філол.н., доц. Остапенко Л.М.  

Секретар - магістрантка І року навчання філолог. ф-ту  Семендяй Т. 

 

1. Библейский хронотоп в романе М.Булгакова « Мастер и Маргарита»  

Магістрантка 1 року навчання філолог. ф-ту Семендяй Т. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Остапенко Л.М. 

2. Художественная рецепция романа Ф.С.Фицджеральда «Великий 

Гетсби» в современной экранизации  

Магістранка1 року навчання філолог. ф-ту Васецька В. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Остапенко Л.М. 

3. Проблема мазохізму в романі Е.Єлінек «Піаністка»  

Магістрантка 1 року навчання філолог. ф-ту  Микитенко А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 

4. Жіночі образи в романах Е.Єлінек «Піаністка» та «Коханки» 

(компаративний аспект) 

Магістрантка 1 року навчання філолог. ф-ту Якименко М. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц.  Остапенко Л.М. 

5. Проблема фемінізму повісті О.Кобилянської в «Царівна» та в романі 

Е.Єлінек «Піаністка» 

Магістрантка 1 року навчання філолог. ф-ту Качмар І. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Остапенко Л.М. 

6. Семантика кольору в романі Дж.Голсворсі «Власник» 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Тертишник Н.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Остапенко Л.М. 

7. Естетична функція пейзажу та інтер’єру в романі Дж.Голсворсі  

«Власник» 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Бородавко А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Остапенко Л.М. 
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8. Функціональність ілюстрацій в сучасному україномовному виданні 

роману Е.Гемінгвея «Прощавай, зброє!» 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Макарчук А. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Остапенко Л.М. 

9. Функціональність ілюстрацій в сучасному україномовному виданні 

роману Д.Г.Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей» 

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Антоненко В. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Остапенко Л.М. 

10. Специфіка вираження авторської присутності в романі  Д. Г. Лоуренса 

«Коханець леді Чаттерлей»  

Студ. ІV курсу філолог. ф-ту Кудлай О.  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Остапенко Л.М. 

 

Секція «Мовознавство» 

Керівник секції – к.філол.н., проф. Сидоренко В.О. 

Секретар – магістрантка філолог. ф-ту Гончаренко Марія  

 

1.  Емотивна лексика в художньому мовленні Бориса Пастернака. 

Магістрантка філолог.ф-ту спеціальності 014 Середня освіта 
(Мова та література ( російська)) Котвицька Аліна 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Клипа Н.І. 

2. Структурно-семантичні вияви речень із відокремленими означеннями 

в ідіолекті Миколи Гоголя. 

Магістрантка філолог. ф-ту спеціальності 035 Філологія 
(слов’янські мови та літератури (переклад включно)) 
Веремієнко Крістіна 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Клипа Н.І. 

3. Антропонім як засіб реалізації категорії інформативності. 

Магістрантка філолог. ф-ту (ПР-5) Гончаренко Марія  
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сидоренко В.О. 

4. Формування медичної терміносистеми в українській мові. 

Магістрантка філолог. ф-ту (ПР-5) Семенихина Ксенія 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сидоренко В.О. 

5. Лексичні особливості мовлення героїв комедії О. Грибоєдова «Горе з 

розуму». 

Студ. 2 курсу філолог.ф-ту спеціальності Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно) Цехмістренко Майя 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О.  
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6. Мовні особливості мемуарної літератури. 

Студ. 2 курсу філолог.ф-ту спеціальності Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно) Васильєва Вікторія 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 

7. Використання комп’ютерних технологій при вивченні теми «Іменник». 

Студ. 4 курсу філолог.ф-ту спеціальності Мова та література 
(російська, англійська) Потебня Юлія 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 

8. Інноваційні технології при вивченні синтаксису. 

Студ. 4 курсу філолог.ф-ту спеціальності Мова та література 
(російська, англійська) Кущенко Єлизавета 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 

9. Мовні засоби представлення концепту «Їжа» в повісті М.Гоголя 

«Старосвітські поміщики». 

Студ. ІІ курсу (ПР-21) філолог.ф-ту Поясник Корнелія  
Науковий керівник – к. філол. наук, доц. Банзерук О.В. 

10.  Лексичні одиниці в структурі  концепту «Зло» в повісті М. Гоголя 

«Страшна помста».      

Студ. ІІ курсу (ПР-21) філолог.ф-ту  Янковенко Анастасія  
Науковий керівник – к. філол. наук, доц. Банзерук О.В. 

11. Лексико-тематична група на позначення концепту «Кохання» в повісті 

М. Гоголя «Страшна помста». 

Студ. ІІ курсу (ПР-21) філолог.ф-ту Ковтун Інна  
Науковий керівник – к. філол. наук, доц. Банзерук О.В. 

 

Секція «Перекладознавство» 

Керівник секції – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 

Секретар – магістрантка 1 року навчання філолог.ф-ту (ПР) Романова 

Марина 

1. Зображально-виражальні засоби в аспекті поетичного перекладу. 

Магістрантка філолог.ф-ту (ПР) Романова Марина 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 

2. Національний компонент в структурі фразеологічної одиниці. 

Магістрантка 1 курсу ПР. Колоша Жанна 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 
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3. Культурно-марковані фразеологізми з компонентом "тварина" в 

українській та російській мовах 

Студ. 4 курсу філолог.ф-ту (ПР) Гайдіна Оксана 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 

4. До питання про переклад лексем з емоційно-експресивними 

маркерами. 

Студ. 3 курсу філолог.ф-ту (ПР) Руденко Анастасія 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 

5. Особливості перекладу одиниць тематичної групи "звук". 

Студ. 3 курсу (ПР) Дубровна Анастасія 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Петрик О.М. 

6. Повість «Сорочинський ярмарок» Миколи Гоголя українською 

(порівняльний аналіз). 

Магістрантка 1 року навчання філолог.ф-ту спеціальності 
Слов’янські мови та літератури (переклад включно)  
Сухомлин Жанна 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 

7. Особливості перекладу сатиричних творів. 

Магістрантка 1 року навчання філолог.ф-ту спеціальності 
Слов’янські мови та літератури (переклад включно) 
Канавець Анна 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 

8. Порівняльний аналіз кількох варіантів перекладу поетичного тексту. 

Студ. 4 курсу філолог.ф-ту спеціальності Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно) Гур’єв Олександр 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 

9. Переклади поезій О.Блока українською: лексичний аспект. 

Студ. 3 курсу філолог.ф-ту спеціальності Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно) Азбукіна Євгенія 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бондар Н.О. 

 

 


