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Шановні колеги! 

 
16 травня в університеті 

відкривається декада 

 

«Молодь у науці» 

 

У зв'язку з введенням на території України воєнного 
стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022) рекомендуємо обмежити проведення 
підсумкових засідань наукових гуртків, студентських 

клубів, проблемних груп та провести в режимі 
відеоконференцій.  

 
Секційні засідання конференції молодих науковців 
проводяться за графіками факультетів/інститутів 

в онлайн режимі 

 
 

 

Бажаємо успіхів! 

 

Ректорат 
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Пленарне засідання 

 

17 травня о 13.30  

Підключитися до конференції Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/83869863564?pwd=aXgxaDZtZmY1Ykt5RUNTT

DgyeDIrZz09 
 

Идентификатор конференції: 838 6986 3564 
Код доступу: 2022 

 

1.  Вступне слово проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків 
університету. 

Доктор фіз.-мат. наук, проф. О. В. Мельничук 

 
2. Молодіжне волонтерство в умовах війни України з росією. 

Студентка 3 курсу ф-ту психології та соціальної роботи 
Вікторія Іванюк 
Науковий керівник – асистент кафедри соціальної педагогіки і 
соціальної роботи Г. Г. Б’янка  

 
3. Молодіжні громадські організації та їх роль у формуванні 
громадянського суспільства. 

Студент ІІІ к. історико-юридичного факультету Даніїл Подлуцький  
Науковий керівник – к. і. н., доц. кафедри політології, права та 
філософії Л. О. Дудка  

 

4. Дослідження перебігу коронавірусної інфекції в популяції людей, 
викликаної SARS-COV-2. 

Магістрантка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Марія Палькіна. 
Науковий керівник – д. б. н., проф., завідувач кафедри біології 
О. Б. Кучменко  
 

5. Основні етапи створення вебсайтів та провідні тенденції 
веброзробки. 

Магістрант 1-го курсу ф-ту природничо-географічних і точних наук 
Микола Галян 
Науковий керівник – д. фіз.-мат. наук, проф. кафедри інформаційних 
технологій, фізико-математичних та економічних наук 
Н. М. Зінченко  
 

6. Дискусія   

https://us06web.zoom.us/j/83869863564?pwd=aXgxaDZtZmY1Ykt5RUNTTDgyeDIrZz09
https://us06web.zoom.us/j/83869863564?pwd=aXgxaDZtZmY1Ykt5RUNTTDgyeDIrZz09
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Секція І « Історія України» 

Керівник секції – к.і.н., доц. Страшко Є. М. 
Секретар – к.і.н., доц. Москаленко О. Ю. 

 

1. Повсякденне життя мисливців на мамонтів пізнього палеоліту Північного 
Лівобережжя. 

Студент ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Жила Д.О. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

2. Матріархат в історії первісності і сучасні оцінки питання. 
Студентка ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Радченко С.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

3. Церковні пам’ятки як джерело з історії рідного краю. 
Студентка ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Ременюк А.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

4. Пам’ятки садово-паркової архітектури Чернігово-Сіверщини. 
Студентка ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Потильчак А.М. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

5. Пам’ятки техніки у фондах Ніжинського краєзнавчого музею. 
Студентка ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Швачко А.М. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Москаленко О.Ю. 

6. Ніжин, як важлива віха в подорожі Катерини ІІ Україною в 1787 р. 
Студентка ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Банько О.В. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

7.  Конотопські статті 1672-го року та їхнє значення в долі Гетьманщини. 
Студентка ІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Суховій М.В. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

8. Діяльність приходів УАПЦ на Ніжинщині в 1920-х рр. 
Студент ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Самойло В.С. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

9. Культурно-просвітницька діяльність Івана Мазепи. 
Студентка ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Старовойт А.В. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

10.  Д. Бантиш-Каменський - історик у контексті царської епохи.  
Студентка ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Доценко Д.О. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

11.  Науково-дослідна діяльність викладачів Ніжинської вищої школи у         
80-90-х рр. ХХ ст. 

Студент ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Іваницький Д. І. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О. В.  
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12. Соціальний образ церковнослужителя в ХІХ ст. 
Студент ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Малько В.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

13. Ігор Григорович Яцина - народний митець Ніжинщини (30.04.1942р.– 21.03. 
2005р.) 

Студентка ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Птуха А.Р. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

14. Чернігівщина у Другій світовій війні (На сторінках журналу «Сіверянський 
літопис») 

Студент ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Малявкін І.П. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

15. Проблема «Боротьби за Київську спадщину» в наукових дослідженнях 
Володимира Рички. 

Студентка ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Катюха Є.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О. 

16. Зовнішня політика князя Олега: сучасні погляди істориків. 
Студент ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Демиденко А.К. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О. 

17. Українські партії в революції 1905-1907 рр. ( за матеріалами часопису 
«Україна») 

Студентка ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Зінченко К.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Потапенко М.В. 

18. Українська жінка на Східному фронті І Світової війни. 
Студентка ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Головенець Д.А. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Потапенко М.В. 

19. Жінки у складі Центральної Ради. Історіографія питання. 
Студентка ІІІ курсу істор.- юрид. ф-ту Кривша І.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Потапенко М.В. 

20. Проблеми політичної культури князівської еліти в Київській Русі у творчій 
спадщині вченого-історика М.Ф. Котляра. 

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

21. Алкогольні девіації у повсякденному житті ніжинців (сер. 50-х – на поч. 80-
х рр. ХХ ст.) 

Студентка ІV  курсу істор.- юрид. ф-ту Капленко Н.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 
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Секція ІІ « Історія України» 

Керівник секції – д.і.н., проф. Луняк Є.М. 
Секретар – к.і.н., доц. Кириленко С.О. 
 

1.  Польський фактор у річковій війні на Дніпрі у 1920 р. 
Аспірант істор.- юрид. ф-ту Баров В.В. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

2. Етнографічні студії Степана Килимника. 
Аспірантка  істор.- юрид. ф-ту  Стахурська – Козоріз А.В.  
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

3. Бандура і кобза в традиційній культурі України. 
Аспірантка істор.- юрид. ф-ту  Клапчук В.М. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М.  

4. Українська революція 1917—1921 років: сучасний історіографічний образ. 
Аспірант істор.- юрид. ф-ту  Пластун О.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В. 

5. Бюрократія Чернігівської губернії ХІХ – поч. ХХ ст. 
Аспірантка  істор.- юрид. ф-ту  Солодка К.Ю. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Лепявко С.А. 

6. Студенство Ніжинського історико-філологічного інституту на поч. ХХ ст. 
 Аспірант  істор.- юрид. ф-ту  Гайденко О.В. 
 Науковий керівник - д.і.н., проф. Лепявко С.А. 

7.  Держава та суспільство Київської Русі в українській радянській історіографії 
1920-1930-х років. 

Аспірант істор.- юрид. ф-ту  Кришко С.Ю. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кириленко С.О. 

8. Суспільно-політичні трансформації в Конотопському окрузі (1923-1930 рр.) 
Аспірант істор.- юрид. ф-ту  Федірко В.М. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Лепявко С.А. 

9. Преса Південно-Західних залізниць у 1932-1933 рр. як джерело для 
вивчення Голодомору. 

Аспірантка істор.- юрид. ф-ту  Сопронюк Т.М. 
Науковий керівник - д.п.н., проф. Бойко О.Д. 

10. І. Срезневський – життєвий шлях і творча спадщина. 
Магістрант  істор.- юрид. ф-ту Васілівецький Д.І. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Страшко Є.М. 

11. Інформаційний потенціал метричних книг як історичних джерел. 
Магістрант  істор.- юрид. ф-ту Яговенко О.С. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Крупенко О.В.  
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12.  Побутове життя радянських танкістів в роки Другої світової війни. 
Магістрант  істор.- юрид. ф-ту Орищенко Є.В. 
Науковий керівник - д.і.н., проф. Луняк Є.М. 

13. Партизанський рух на території Носівського району в роки нацистської 
окупації. 

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

 

Секція ІІІ « Історія України» 

Керівник секції – к.і.н., доц. Кривобок О.П. 
Секретар – к.і.н., доц. Потапенко М.В. 
 

1. Міграції українців у минулому і сучасний період. 
Студ. І к. ННІ філології, перекладу та журналістики Юрченко А.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

2. Цілі сталого розвитку в Україні та світі. 
Студ. І к. ННІ філології, перекладу та журналістики Стрижак В.В. 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

3. Світовий конгрес вільних українців у боротьбі за українські національні 
інтереси. 

Студент І курсу ф-ту психології та соц. роботи Нагорний П.В. 
(заочна ф.н.) 
Науковий керівник - к.і.н., доц. Кривобок О.П. 

 
Секція «Всесвітня історія та міжнародні відносини»  
 

Керівник секції – к.і.н., доц. Давиденко Ю.М. 
Секретар – к.і.н., ст..викл. Бровко А.Г. 
 

1. Польське осадництво в 1920-1930 рр. як соціально-економічне та 
культурне явища. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Любеко А.Ю. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Давиденко Ю.М. 

2. Зовнішня політика Болгарії від Берлінського Конгресу до початку Першої 
Світової війни.  

Магістрантка істор.-юрид. ф-ту Волинець О.А. 
Науковий керівник – к.і.н., доц Давиденко Ю.М. 

3. Варшавське герцогство як геополітичний проєкт Наполеона (1807-1812 
рр.) 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Тарасюк О.Ю. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Прудько В.О.  
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4. Феномен приватних військових компаній у військово-силовій політиці 
держав кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Магістрант істор.-юрид. ф-ту Губський С.А. 
Науковий керівник – к.і.н.,ст..викл. Бровко А.Г. 

5. Відцентрові тенденції в ЄС як виклик майбутньому єдиної Європи. 
Студентка IV курсуістор.-юрид. ф-ту Сіренко К.В. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Мицик Л.М.  

6.  Єволюція політики світового співтовариства щодо російської збройної 
агресії проти України. 

Студентка IV курсу істор.-юрид. ф-ту Хоменко І.А.  
Науковий керівник – к.і.н., доц. Мицик Л.М.  

7.  НАТО, ОБСЄ та ЄС в системі європейської безпеки. 
Студент IV курсуістор.-юрид. ф-ту Кубрак І.Ю. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Прудько В.О. 

8. Порівняльний аналіз діяльності МВФ в країнах Східної Європи (80 рр. ХХ 
– поч. ХХІ ст.).  

Студентка IV курсу істор.-юрид. ф-ту Савенко В.О. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Р.А. 

9. Ідеї монотеїзму у стародавніх єгиптян  
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Старовойт Анастасія.  
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Р.А. 

10.  Роль Клауса Шваба у глобалізації світу 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Шевчук Віолетта.  
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Р.А. 

11. Релігія хетів 
Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту  Малько Вадим.  
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дудка Р.А. 

12.  Рицарство як соціально-культурний феномен середньовіччя. 
Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту  Демиденко Артем 
Науковий керівник – к.і.н.,ст..викл. Бровко А.Г. 

13.  Королева Франції Катерина Медичі. 
Студент ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту  Кампанець Андрій. 
Науковий керівник – к.і.н.,ст. викл. Бровко А.Г. 

14.  Культура Англії ХІ-ХІІІ ст. 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Кривша Ірина.  
Науковий керівник – к.і.н.,ст..викл. Бровко А.Г. 

15.  Повсякденне життя городян в добу пізнього середньовіччя  
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Голованець Дар’я  
Науковий керівник – к.і.н.,ст.викл. Бровко А.Г.  
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16.  Японське економічне диво: передумови, причини, хід та наслідки 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Зінченко Карина.  
Науковий керівник – к.і.н.,ст. викл. Бровко А.Г. 

17.  Культурне життя Франції ХІ-ХІІІ ст.  
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Бахмат Вікторія. 
Науковий керівник – к.і.н.,ст. викл. Бровко А.Г. 

18.  Франкське королівство Меровінгів 486 – 687 рр.  
Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Іваницький Дмитро. 
Науковий керівник – к.і.н.,ст. викл. Бровко А.Г. 

19.  Італія в часи диктатури Беніто Муссоліні. 
Студент  IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Пархоменко Ярослав.  
Науковий керівник – к.і.н.,ст. викл. Бровко А.Г. 

20.  Діяльність України на міжнародній арені (1991-2022 рр.). 
Студент  IІ  курсу істор.-юрид. ф-ту Оксимець Валентин. 
Науковий керівник – к.і.н.,ст. викл. Бровко А.Г. 

21.   Проблеми економічного співробітництва США та Мексики в 2000 - 2010-
х. рр. 

Студент  IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Плаунов Мирослав. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Мицик Л.М.  

22.  Гібридна агресія: війни нового покоління  
Студент  IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Школьник Руслан  
Науковий керівник – к.і.н., доц. Мицик Л.М.  

23.  Американо-кубинські відносини в період «холодної війни»  
Студент  IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Прокоф’єв Максим. 
Науковий керівник – к.і.н., доц. Мицик Л.М.  

24.  Війна за незалежність США: політичний аспект.  
С
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Науковий керівник – к.і.н., доц. Прудько В.О. 

25.  Україна - Польща: особливості стратегічного партнерства. 
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Науковий керівник – к.і.н., доц. Прудько В.О. 

26.   Дипломатія і війна як основні засоби реалізації зовнішньої політики. 
 Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Мозоль Наталія.  
Науковий керівник – к.і.н., доц. Прудько В.О. 

27.  Геральдика  дворянства Ніжинського повіту (за архівними джерелами). 
Студент I курсу істор.-юрид. ф-ту Куць Андрій. 
Науковий керівник – ст. викл. Лейберов О.О. 
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28.  Грошові відносини та монетний обіг у Київській Русі (Х-ХІ ст.) 
Студент I курсу істор.-юрид. ф-ту Піун Кирило. 
 Науковий керівник – ст. викл. Лейберов О.О. 

29.  Французьська лицарська геральдика ХІІ-ХІV ст. (на прикладі дворянства 
Тулузьського графства) 

Студент I курсу істор.-юрид. ф-ту Зачепило Богдан. 
Науковий керівник – ст. викл. Лейберов О.О. 

30.  Наполеонівські війни. Криза і занепад імперії у Франції (1799-1815 рр.). 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Грищенко Марія. 
Науковий керівник – д.і.н., проф. Кучменко Е.М.  

31.  Художники епохи Великої французької революції. 
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Федоренко Аня. 
Науковий керівник – д.і.н., проф. Кучменко Е.М.  

32.  Радянсько-фінська війна 1939-1940 рр.: історіографія проблеми» 
Студентка   IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Птуха Альона. 
Науковий керівник –  к.і.н., доц. Кузьменко Ю.В.  

33. Німеччина на міжнародній арені напередодні Другої світової війни. 
Студент   IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Малявкін Ілля. 
Науковий керівник –  к.і.н., доц. Кузьменко Ю.В. 

34. Євроінтеграційні процеси у ХХІ ст.  
Студент   IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Якуба Олександр. 
Науковий керівник –  к.і.н., доц. Кузьменко Ю.В. 

35. Процес інтеграції Польщі до складу ЄС.  
Студент   IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Юзва Дмитро.  
Науковий керівник –  к.і.н., доц. Кузьменко Ю.В. 

36.  Чеські землі в період правління Марії-Терезії 1748 -1780 рр.  
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту   Башук Катерина  
Науковий керівник –  к.і.н., доц. Давиденко Ю.М.  

37.  Рух Опору в Польщі 1939 – 1944 рр.  
Студентка IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту   Бедненко Вікторія 
Науковий керівник –  к.і.н., доц. Давиденко Ю.М.  

38.  Політика санації у Польщі 30-рр. ХХ ст. 
Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту   Моренець Владислав  
Науковий керівник –  к.і.н., доц. Давиденко Ю.М.  

39.  Зовнішня політика Сербського князівства в 40-70 рр. ХІХ ст. 
Студентка  IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту  Боженко Я.  
Науковий керівник – д.і.н., проф. Свистович  С.М.  
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40.  Операція «Вісла» 1947 року.  
Студент IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту  Дем’яненко  А.  
Науковий керівник – д.і.н., проф. Свистович  С.М.  

41.  Болгарське національне відродження другої половини XVIII – перша 
половина ХІХ ст. 

Студентка  IІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Хайлук Ірина. 
Науковий керівник – д.і.н., проф. Свистович С.М.  

 

Секція «Право» 

Керівник секції – д. ю. н., проф. Городецька І. А. 
Секретар – магістрант І к.  істор.-юрид. ф-у Щербина А.П. 

  
1. Проблеми застосування у цивільному судочинстві практики Європейського 
суду з прав людини (ЄСПЛ) 

Магістрант І курсу історико-юридичного факультету Кужель Юрій 
Науковий керівник – д. ю. н., проф. Городецька І. А. 

2. Взаємозв’язок системи права України з правовими системами Ради Європи 
та Європейського Союзу 

Магістрантка І к. історико-юридичного ф-ту Яременко Марина 
Науковий керівник – д. ю. н., проф. Городецька І. А. 

3. Щодо відповідності адміністративного законодавства України стандартам 
європейського права 

Магістрант І к. історико-юридичного ф-ту Щербина Анатолій  
Науковий керівник – д. ю. н., проф. Городецька І. А. 

4. Адміністративна відповідальність у сфері охорони природних ресурсів 
Студентка ІV к. історико-юридичного факультету Барило Романна 
Науковий керівник – д. ю. н., проф. Городецька І.А. 

5. Адміністративно-юрисдикційні провадження: актуальні питання 
Студентка ІV курсу історико-юридичного факультету Бурдело Юлія 
Науковий керівник – д. ю. н., проф. Городецька І.А. 

6. Адміністративно-правові засоби забезпечення безпеки в надзвичайних 
ситуаціях 

Студент ІV к. історико-юридичного факультету Данилець Євгеній 
Науковий керівник – д. ю. н., проф. Городецька І.А. 

7. Риторика Києво-Могилянської академії 
Студентка ІІ курсу історико-юридичного факультету Зінченко Діана 
Науковий керівник – к. ю. н., доц. Геєць І.В. 
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8. Види нормативних актів 
Студент І к. історико-юридичного факультету Радченко Олександр. 
Науковий керівник – к. ю. н., доц. Геєць І.В. 

 
9. Реформування адвокатури: історія та сучасність 

Студент І к. історико-юридичного факультету Радченко Олександр 
Науковий керівник – к. ю. н., проф. Ларченко М.О. 

10. Кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері ІТ 
Студентка ІV курсу історико-юридичного факультету Бурдело Юлія 
Науковий керівник – к. ю. н., проф. Ларченко М.О. 

 

Секція «Філософія» 

Керівник секції – к. філос. н., доц. Кушерець Т.В. 
Секретар – к. філос. н., доц. Баранова Н.М. 

 
1. Мішель Фуко та його концепція глобального домінування 

Студент ІІІ к. історико-юридичного факультету Подлуцький Даніїл 
Науковий керівник – к. філос. н., доц. Баранова Н.М. 

2. Порівняльний аналіз психологічного та соціологічного підходу до 
вивчення причин суїциду 

Студентка ІІІ к. ф-ту психології та соціальної роботи Бойко Марина 
Науковий керівник – к. філос. н., доц. Кушерець Т.В. 

3. Прекаріат – новий соціальний клас постріндустріального суспільства 
Студентка ІІІ к. ф-ту психології та соціальної роботи Гриценко Яна  
Науковий керівник – к. філос. н., доц. Кушерець Т.В. 

 

Секція «Політологія» 

Керівник секції – д. політ. н, проф. Барановський Ф. В.  
Секретар – к. і. н., доц. Дудка Л.О. 

 
1. Державний тероризм як один з видів міжнародного тероризму 

Магістрант І к. історико-юридичного факультету Заєць Владислав 
Науковий керівник – д. політ. н, проф. Барановський Ф. В.  

2. Включення Криму до складу Української РСР: історико-політичний 
контекст 

Студент ІV к. історико-юридичного факультету Москаленко Ілля 
Науковий керівник – к. і. н., доц. Дудка Л.О. 

3. Соціальні медіа в сучасній системі міжнародних відносин 
Студент ІV курсу історико-юридичного факультету Зуєв Євгеній 
Науковий керівник – к. і. н., доц. Дудка Л.О.  
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4. Молодіжні громадські організації та їх роль у формуванні 
громадянського суспільства. 

Студент ІІІ к. історико-юридичного факультету Подлуцький Даніїл 
Науковий керівник – к. і. н., доц. Дудка Л.О. 

5. Інформаційна безпека України: суть та сучасні виклики 
Студент ІІІ курсу історико-юридичного факультету Котеньов Роман 
Науковий керівник – к. і. н., доц. Дудка Л.О. 

6. Еволюція виборчого права крізь призму ґендерних стереотипів 
Магістрантка І курсу історико-юридичного факультету Бойко Мар’я 
Науковий керівник – д. політ. н, проф. Бойко О. Д. 

7. Політичні трансформації в умовах сучасного світового ризику: поняття і 
сутність. 

Студентка ІІ к. історико-юридичного ф-ту Кулакова Оксана 
Науковий керівник – д. політ. н, проф. Бойко О. Д. 

 

Секція «Актуальні проблеми українського мовознавства» 

Керівник секції – д. ф. н., проф. Бойко Н. І. 
Секретар – магістрантка 1-го курсу ННІ філології, перекладу та 

журналістики Аніщенко О. М. 

1. Лінгвостилістичні особливості кіноповісті Богдана Жолдака «УКРИ» 

Студент 1-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Нагорний П. В. 
Науковий керівник– д. ф. н., проф. Бойко Н. І. 

2. Фразеологічна вербалізація концепту ворог в українській мові 

Студентка 1-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Стрижак В. В. 
Науковий керівник– д. ф. н., проф. Бойко Н. І. 

3. Стилістичний потенціал іншомовного слова в поезіях Ліни Костенко 

Магістрантка 1-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Аніщенко О. М. 
Науковий керівник– д. ф. н., проф. Бойко Н. І. 

4. Лексико-семантичне поле концепту ЛЮБОВ в оповіданні В. Винниченка 

«Заручини». 

Аспірантка 2-го року навчання ННІ філології, перекладу та 
журналістики Бойко Т. В. 
Науковий керівник– д. ф. н., проф. Бойко Н. І. 
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5. Лексичні домінанти ідіолекту Григора Тютюнника 

Аспірантка 2-го року навчання ННІ філології, перекладу та 
журналістики Самборин В. Л. 
Науковий керівник– д. ф. н., проф. Бойко Н. І. 

6. Образний потенціал системи дієслівних форм у творчості Василя 
Симоненка 

Аспірант 3-го року навчання ННІ філології, перекладу та 
журналістики Баран І. М. 
Науковий керівник– д. ф. н., проф. Бойко Н. І. 

7. Асоціативно-семантичне поле "місто" в текстах футуристів 
Аспірантка 2-го року навчання ННІ філології, перекладу та 
журналістики Тяпка О. О. 
Науковий керівник– д. ф. н., проф. Бондаренко А. І. 

8. Актуалізація порівняльних структур у романах Люко Дашвар 
Магістрантка 1-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Головач П. В. 
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Вакуленко Г. М. 

9. Методи та прийоми реалізації когнітивно-комунікативного підходу до 
навчання синтаксису в старших класах профільної школи 

Магістрантка 1-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Хоменко П. А. 
Науковий керівник – к. п. н., доц. Голуб Н. М. 

10. Практика застосування соціокультурного підходу до навчання 

української мови в передовому педагогічному досвіді 

Магістрантка 1-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Яковлєва В.  В. 
Науковий керівник – к. п. н., доц. Голуб Н. М. 

11. Граматичне вираження метафор у поезії Сергія Жадана 

Магістрантка 1-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Мосейчук І.  А. 
Науковий керівник – к. ф. н., доц. Кайдаш А. М. 

Секція «Перекладознавство» 

Керівник секції – к.ф.н., доц. Петрик О. М. 
Секретар – магістрант 1-го курсу ННІ філології, перекладу та 

журналістики Чжан Юньтянь 

1. Роль Лу Сіня у становленні китайського гоголезнавства. 
Магістрант 1-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Чжан Юньтянь 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Петрик О. М.  
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2. Вплив Гоголя на класичну китайську літературу. 
Студентка 4-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Сунь Ює 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Петрик О. М. 

3. Повісті Миколи Гоголя в китайському перекладі 
Студентка 4-го курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Лі Юйцінь 
Науковий керівник – к.ф.н., доц. Петрик О. М. 

 

Секція «Українська література, методика її навчання та 

журналістика» 

Керівник секції – доктор пед. наук, проф. Бондаренко Ю.І. 
Секретар – канд філол. наук, доцент Капленко О.М. 

  

1. Поглиблене вивчення учнями 10-11 класів власних назв на сюжетно-
композиційному рівні художнього твору. 

Аспірантка ІІІ к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Івахно Наталія 
Науковий керівник – доктор пед. наук, професор Бондаренко Ю.І.  

2. Роман Олеся Гончара «Собор» у соцреалістичному каноні та поза 
ним».  

Магістрантка І курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Харькова Ірина  
Науковий керівник – д. філол. н., проф. Хархун В.П. 

3. Основні тенденції сучасної української тревел-журналістики. 
Студ. IIІ курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Пономарчук Роман.  
Науковий керівник –  д. наук із соц. ком. Дзюба Т. А. 

4. Стереотипи маскулінності та фемінності у медіа. 
Студ. IV курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Пилипенко Владислав. 
Науковий керівник – д. наук із соц. ком. Дзюба Т. А. 

5. Лірика "Української хати": еволюція мотивів та образів (О. Олесь, 
Г. Чупринка, С. Черкасенко) 

Магістрантка ННІ філології, перекладу та журналістики 
Мусієнко Аліна. 
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Михальчук Н.І. 
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6. Особливості формування у старшокласників теоретичних понять 
про жанрові та проблемно-стильові явища у драматичному творі.  

Магістрант І курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Кармазін Станіслав. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Забарний О.В. 

7. Позакласна робота як форма літературної освіти школярів. 
Магістрантка І к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Малка Наталія. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Забарний О.В. 

8. Юрій Винничук: до типології художнього мислення. 
Магістрантка І курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Чубенко Ірина 
Науковий керівник – к. філол. н., доц. Капленко О. М.. 

9. Поезія Павла Коробчука: особливості рецепції.  
Магістрантка І к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Кукса Ярослава.  
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Капленко О.М. 

10. Проблематика творчості Володимира Лиса. 
Студ. ІV к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Смаль Вікторія. 
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Капленко О.М.  

11. Практики використання тригерів у ЗМІ 
Студ. IV к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Кравець Владислав  
Науковий керівник – канд. наук із соціальних комунікацій, доц. 
Подоляка Н. С. 

12. Сайт та друкована версія журналу «Радуга»: порівняльна 
характеристика. 

Студ. IV к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Воронуха О. С.  
Науковий керівник – канд. наук із соціальних комунікацій, доц. 
Подоляка Н. С. 

13. Чоловічий журнал «Егоїст»: тематика, рубрикація, потенціал 
електронного сайту. 

Студент IV курсу ННІ філології, перекладу та журналістики 
Пилипенко В.  
Науковий керівник – канд. наук із соціальних комунікацій, доц. 
Подоляка Н. С. 
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Секція «Світова література та культура» 

Керівник секції – доктор філол. наук, проф. Самойленко Г.В. 
Секретар – канд. філол. наук, доцент Остапенко Л. М. 

  

1. Художня специфіка зображення образу князя в літописній літературі XI-
XIII ст. 

Аспірантка ННІ філології, перекладу та журн. Вострецова К. О.  
Науковий керівник – д. філол. н., проф. Самойленко Г.В. 

2. Твори Миколи Гоголя в китайських перекладах. 
Студ. IV к. ННІ філології, перекладу та журналістики Лі Юйцинь  
Науковий керівник – д. філол. н., проф. Самойленко Г.В. 

3. Аналіз творчості Миколи Гоголя китайськими літературознавцями. 
Студ. IV к. ННІ філології, перекладу та журналістики Сунь Ює.  
Науковий керівник – д. філол. н., проф. Самойленко Г.В. 

4. Художня своєрідність зображення природи в ліриці С.Єсеніна. 
Студ. III к. ННІ філології, перекладу та журналістики Назаренко О. 
Науковий керівник – д. філол. н., проф. Самойленко Г.В. 

5. Місце історико-біблійних розділів в композиції роману М.Булгакова 
«Мастер і Маргарита». 

Студ. IV к. ННІ філології, перекладу та журналістики Лук’яненко М.  
Науковий керівник – д. філол. н., проф. Самойленко Г.В. 

6. Художня інтерпретація оповідання Артура Конан Дойля «Собака 
Баскервілів» у кінематографі 

Студ. IV к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Щербакова Марина.  
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Остапенко Л. М.  

7. Образ головного героя у романі Ф.Кафки «Замок» 
Студ. ІV к. ННІ філології, перекладу та журн. Бондаренко Ірина.  
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Остапенко Л. М. 

8. Компаративний  аналіз головних персонажів у романах Е. М. Ремарка 
«На західному фронті без змін» і «Час жити та час помирати» 

Студ. IV к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Донець Тетяна. 
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Остапенко Л. М.  

9. Опозиція людської природи і цивілізації в романі Девіда Герберта 
Лоуренса «Коханець леді Чаттерлей». 

Студ. IV к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Сімович Жанна.  
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Остапенко Л. М.  



21 

10. Компаративний аналіз роману Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея» 
та сучасної екранізації Олівера Паркера «Доріан Грей». 

Студ. II к. ННІ філології, перекладу та журн. Остапчук Єлизавета. 
Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Остапенко Л. М. 

11. Фільм «Титанік»: особливості знімального процесу.  
Студ. 2 к. ННІ філології, перекладу та журн. Станько Катерина. 
Науковий керівник – к.філос.н. доц. Корнєєва Л. Л.  

12. Кіношедевр Дзиги Вертова «Людина з кіноапаратом». 
Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роб. Чернєцова Наталія.     
Науковий керівник – к.філос.н. доц.Корнєєва Л. Л.  

13. Фільм «Інтерстеллар» (2014): віра в обіцянку.    
Студ.1 к. ф-ту психології та соціальної роб. Голованюк Катерина.   
Науковий керівник – к.філос.н. доц.Корнєєва Л.Л.  

14. Фільм Р. Майнера «Привіт, Джулі»: що ж робить нас щасливими? 
Студ. 2 к. історико-юридичного ф-ту Халимон Дарина  
Науковий керівник – к.філос.н. доц.Корнєєва Л.Л. 

15. Кіноадаптації  коміксів про людину-павука   
Студ. 2 к. історико-юридичного ф-ту Терпляча  Анна.  
Науковий керівник – к.філос.н. доц.Корнєєва Л.Л. 

16. Грим акторів у серії фільмів «Сутінки. Сага».  
Студ. 2 к. історико-юридичного ф-ту Банько Олександра.  
Науковий керівник – к.філос.н. доц.Корнєєва Л.Л.   

17. Міський пейзаж у фільмі К. Коламбуса «Сам удома 2».  
Студ. 2 к. історико-юридичного ф-ту  Щітка Анастасія,  
Науковий керівник – к.філос.н. доц.Корнєєва Л.Л. 

18. Фреска Леонардо да Вінчі «Таємна Вечеря» у фільмі Рона Ховарда «Код 
да Вінчі»  

Студ. 2 к. історико-юридичного ф-ту  Суховій Марина.  
Науковий керівник – к.філос.н. доц.Корнєєва Л.Л. 
 

Секція «Вокально-хорове мистецтво: теорія та практика» 

Керівник секції – Заслужений діяч мистецтв України, проф. 
Шумська Л. Ю. 

Секретар – канд. пед. наук, доцент Раструба Т. В.  

1. Засоби музичної виразності в хоровій музиці як чинник формотворення. 
Студ. ІІІ к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Гливацький В. В. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 
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2. Функціонально-драматургічна специфікація оперних хорових сцен. 
Магістрантка ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Ступак Т. Ю. 
Науковий керівник –проф. Шумська Л. Ю. 

3. Хорова творчість Й. С. Баха: історико стилістичний аспект. 
Студ. І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Ікальчик Я. О. 
Науковий керівник –проф. Шумська Л. Ю. 

4. Київський дитячий хор хлопчиків «Дзвіночок» в контексті розвитку 
дитячого хорового виконавства України. 

Студ. І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Криволап Є. В. 
Науковий керівник –проф. Шумська Л. Ю. 

5. Київський дитячий хор «Щедрик»: організаційно-художні напрямки 
розвитку. 

Студ. І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Слиш М. М. 
Науковий керівник –проф. Шумська Л. Ю. 

6. Творчість М. Лисенка на слова Т. Шевченка. 
Студ. І к.  ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Гульванська В. В. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 

7. Духовний хоровий спадок Миколи Леонтовича. 
Студ. І к.  ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Денисенко М. В. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 

8. Патріотичний вектор творчої концепції Молодіжного хору «Світич». 
Студ. І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Демидов Д. О. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 

9. Національна академічна капела України «Думка» крізь призму еволюції 
українського музичного виконавства. 

Студ. І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Старостенко А. М. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 

10. Львівська Хорова капела «Дударик»: від любительського хору до 
професійного  колективу. 

Студ. І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Калмикова Т. О. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 

11. Дитячий хор «Сяйво» в контексті української регіоналістики. 
Студ. І к.  ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Кадикова А. Д. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 

12. Кам’янець-Подільська хорова школа: структурно-творчий аналіз. 
Студ. І к.  ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Гринько В. В. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 
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13. Дитячий хор-студія «Перлини Одеси» – євроінтеграційна місія 
колективу. 

Студ. І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Беленок К. Ю. 
Науковий керівник – проф. Шумська Л. Ю. 

14. Поетично-пісенний феномен "Кобзаря" Тараса Шевченка. 
Магістрант  ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Бутрей Д. І. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Костенко Л. В. 

15. Дитяче хорове виконавство кінця ХХ - початку ХХІ ст. 
Студ. ІІІ к.  ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Щербина А. А. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Костенко Л. В. 

16. Формування національної самосвідомості студентів засобами хорової 
музики. 

Студ. ІІІ к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Даценко Н. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Костенко Л. В. 

17. Жанри хорової спадщини К. Стеценка. 
Студ. ІІ к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Носенко А. Г. 
Науковий керівник – канд. мист., доц. Дорохіна Л. О. 

18. Хорове виконавство Чернігівщини у ХХІ ст. 
Студ. ІІ к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Сукачова С. І. 
Науковий керівник –канд. мист., доц. Дорохіна Л. О. 

19. Духовна музика в репертуарі навчального хорового колективу. 
Студ. ІІ к.  ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Ситник В. О. 
Науковий керівник –канд. мист., доц. Дорохіна Л. О. 

20. Типологічні виміри мистецької особистості М. Вербицького. 
Студ. ІІІ к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Дорош К. О. 
Науковий керівник –канд. пед. наук, доц. Раструба Т. В. 

21. Щодо питання аналізу акапельної творчості А. Кушніренка. 
Студ. І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Денисенко М. В. 
Науковий керівник –канд. пед. наук, доц. Раструба Т. В. 

22. До питання інтерпретації вокальних творів. 
Магістрант ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Лян Цзіньвей. 
Науковий керівник – доц. Хоменко А. Б. 

23. Ніжинська вокальна школа в мистецькому просторі України. 
Магістрант ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Бутрей Д. І. 
Науковий керівник – доц. Хоменко А. Б. 

24. До питання категоріального апарату майбутнього педагога-вокаліста. 
Студ. ІІІ к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Дорош К. О. 
Науковий керівник – доц. Хоменко А. Б. 
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25. Вокал як засіб праці над самооцінкою. 
Студ. . ІV к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Кривущенко Н. О. 
Науковий керівник – ст. викл. Курсон В. М. 

26. Патріотична пісня в репертуарі українських академічних співаків. 
Студ. ІІІ к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Гливацький В. В. 
Науковий керівник – викл. Пархоменко Л. В. 

27. Українські солоспіви в творчості Євгенії Мірошниченко. 
Студ. ІІ к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Сукачова С. І. 
Науковий керівник – викл. Пархоменко Л. В. 

28. Основні принципи вокального навчання. 
Студ. ІV к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Алєксєєнко А. Ю. 
Науковий керівник – викл. Йотка Я. М. 

29. До сутності поняття "методи навчання співу". 
Студ. ІV к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Колесник Є. В. 
Науковий керівник – викл. Йотка Я. М. 
 

Секція «Теорія та методика мистецької освіти» 

Керівник секції – к. пед. н., доц. Коваль О. В. 
Секретар – к. пед. н., доц. Ростовська Ю. О. 

 
1. Життєвий досвід як важливий чинник сприймання музичних творів 

Студ. ІV курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Колесник  Є. В. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Коваль О. В. 

2. Вплив педагогічних ідей М. Леонтовича на сучасний освітній простір 
Студ. ІV курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Кривущенко Н. О.  
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Коваль О. В. 

3. Сутність та структура уроку музичного мистецтва в сучасній школі 
Студ. ІV курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Лемак І. М.  
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Коваль О. В. 

4. Музично-образний зміст та музична драматургія духовних концертів 
Д. Бортнянського. 

Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Ікальчик Я. О. 
Науковий керівник – к. пед. наук, доц. Спіліоті О. В. 

5. Особливості музичної стилістики Артема Веделя 
Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Денисенко М. В. 
Науковий керівник – к. пед. наук, доц. Спіліоті О. В. 

6.  Музичне життя та виконавство в Україні другої половини XVIII ст.  
Студ. ІІІ курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Дорош К. О. 
Науковий керівник – к. пед. наук, доц. Спіліоті О. В.  
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7. Традиції та інновації педагогів-хореографів Ніжинського коледжу 
культури і мистецтв імені Марії Заньковецької 

Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Пампура Ю. М. 
Науковий керівник – к. мист., доц. Кавунник О. А. 

8. Педагоги-хореографи Ніжинського коледжу культури і мистецтв імені 
Марії Заньковецької: Людмила Барадуліна 

Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Камінський М. Ю. 
Науковий керівник – к. мист., доц. Кавунник О. А. 

9. Аналіз української класичної прози XIX століття у контексті  творчості 
М. Коцюбинського: повість «Тіні забутих предків» 

Магістрантка І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Дубровна А. С. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Ростовська Ю. О. 

10. Характерні особливості хореографічного мистецтва Китаю 
Магістрантка І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Яо Хуей. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Ростовська Ю. О. 

11. Різноманіття видів, жанрів та форм сюжетного танцю в українській 
народно-сценічній хореографії 

Студ. II курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Велігорська В. О. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пархоменко О. М. 

12. Образ Енея у хореографічній проєкції поеми Івана Котляревського 
«Енеїда»  

Магістрант І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Зубатін А. Р.  
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пархоменко О. М. 

13. Інтерпретація хореографічного твору як художньо-творчий процес 
Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Вітенко А. В. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пархоменко О. М. 

14. Збереження та популяризація української традиційної вишивки: 
народний музей українського старовинного костюму та побуту при Ніжинській 
дитячій хореографічній школі 

Студ. ІV курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Кондратенко В. О. 
Науковий керівник – викл. Максименко В. І. 

15. Елементи української символіки в народному костюмі як вияв 
ментальності 

Студ. ІV курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Бондаренко Д. Ю. 
Науковий керівник – викл. Максименко В. І. 

16. Хореографічний твір як відображення сучасного світосприйняття 
балетмейстера. 

Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Яцун С. М. 
Науковий керівник – ст. викл. Сірякова Г. В. 
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17. Єдність музичної та хореографічної форм як визначальний принцип 
побудови та аналізу хореографічних творів 

Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Терещенко Я. В. 
Науковий керівник – ст. викл. Сірякова Г. В. 

 

Секція «Проблеми інструментально-виконавської підготовки» 

Керівник секції – канд.пед.наук, доц. Дворник Ю. Ф. 
Секретар – канд.пед.наук, доц. Ростовська І. О. 

 
1. Специфіка виконання творів Антоніо Вівальді на акордеоні 

Студ. І курсу ННІ мистецтв імені О. Ростовського Демидов Д. О. 
Науковий керівник – народний артист України, професор 

Шумський М. О.  

2. Жанр хорала у фортепіанній музиці композиторів ХVII-ХХI століть  
Студ. ІІІ к. ННІ мистецтв імені О. Ростовського Гливацький В. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Щербініна О. М. 

3.  Дитячий світ у музиці композиторів України  
Студ. ІІІ к. ННІ мистецтв імені О. Ростовського Щербина А. А. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Щербініна О. М. 

4. Фортепіанний цикл " Відгомін століть" Г. Саська як музичний літопис про 
стародавній Київ 

Студ. І к. ННІ мистецтв імені О. Ростовського Ікальчик Я. О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Щербініна О. М. 

5. Використання менуетів Й. С. Баха для музичного супроводу в роботі 
хореографа 

Студ. ІІ к. ННІ мистецтв імені О. Ростовського Велігорська В. О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Щербініна О. М. 

6. Василь Барвінський – яскравий представник української музичної 
культури ХХ століття  

Студ. ІІ к. ННІ мистецтв імені О. Ростовського Сивокінь В. А. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Ростовська І. О. 

7. Становлення та розвиток мистецької освіти України 
Магістрантка І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Держун В. О. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Гусейнова Л. В. 

8. Національна визначеність «Весняночки» В. Верховинця як сутнісний 
чинник її сучасності 

Магістрант І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського  Милько М. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дворник Ю. Ф. 
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9. Особливості педагогічного керування процесом розвитку пізнавальної 
активності школярів на уроках музичного мистецтва  

Магістрант І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Туник В. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дворник Ю. Ф. 

10. Пошук нових виражально-колористичних можливостей класичної гітари 
як безперервний художньо-творчий процес  

Магістрант І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського  Пісоцький В. В. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Дворник Ю. Ф. 

11. Педагогічні умови формування музичного мислення учнів підліткового 
віку. 

Магістрантка І к. ННІ мистецтв ім. О. Ростовського Нікуленко А. П. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Павленко О. М. 

12.  Еволюція розвитку фортепіанного етюду у творчості зарубіжних 
композиторів. 

Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського  Кадикова А. Д. 
Науковий керівник – канд. мистецтвознавства, доц. Ляшенко Т. В.  

13. Камерно-інструментальна творчість Г.Ф. Генделя в контексті світової 
художньої культури. 

Студ. І курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського  Криволап Є. В. 
Науковий керівник – канд. мистецтвознавства, доц. Ляшенко Т. В. 

14. Особливості написання художніх та документальних сценаріїв музично-
виховних заходів. 

Студ. ІV курсу ННІ мистецтв ім. О. Ростовського  Кривущенко Н. О. 
Науковий керівник – викл. Коломійченко М. М. 

 

Секція «Актуальні питання математики 

та методики навчання математики» 

Керівник секції – канд. фіз.-мат. наук, доц. Віра М.Б. 
Секретар – студент 4 курсу ф-ту природничо-географ. і точних наук 

Хоменко Є.Р. 
 
1. Вивчення математики як можливість особистісного розвитку школярів. 

Маг. 1-го к. ф-ту природничо-географічних і точних наук 
Топорін М. М. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, проф. Пузирьов В.Є. 

2. Застосування програми Geogebra до розв’язання задач прикладного 
характеру, що приводять до розгляду показникових рівнянь. 

Маг. 1-го курсу факультету природничо-географічних і точних наук 
Хоменко Є.Р.  
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Віра М.Б.  
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3. Класифікація алгебраїчних задач з параметром у шкільному курсі 
математики.  

Маг. 1-го к. ф-ту природничо-географ. і точних наук Савченко К.В.  
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Віра М.Б. 

4. Квадратні рівняння, як математичні моделі текстових прикладних задач. 
Маг. 1-го к. ф-ту природничо-географ. і точних наук Ярошенко В.П. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Барило Н.А. 

5. Методичні особливості вивчення геометричних побудов в курсі геометрії 
7 класу. 

Студ. 3 курсу ф-ту природничо-географ. і точних наук Коченко Ю.В. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Барило Н.А. 

6. Застосування операційного числення до розв’язування диференціальних 
рівнянь.  

Студ. 4 курсу ф-ту природничо-географ. і точних наук Голінко П. О. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Віра М. Б. 

7. Застосування потрійного інтеграла до розв’язування задач практичного 
змісту  

Студ. 4 курсу ф-ту природничо-географ. і точних наук Дейнеко Н. О. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Віра М. Б. 
 

Секція «Фізика» 

Керівник секції – д. фіз.-мат. н., проф. Мельничук О. В. 
Секретар – маг. 1 к. ф-ту природничо-географ. і точних наук Денисов І. О. 

 
1. Фізико-хімічні властивості кераміки MgxZnx–1O.  

Маг. 1-го к. ф-ту природничо-географ. і точних наук Денисов І. О. 
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Мельничук Л. Ю.  

2. Застосування кейс-методів на уроках фізики в закладах середньої освіти.  
Маг. 1-го к. ф-ту природничо-географічних і точних наук Комар А. В.  
Науковий керівник – к. фіз.-мат. наук, доц. Євтушенко А. І. 

 

Секція «Комп`ютерні науки та освітні вимірювання» 

Керівник секції – к. фіз.-мат. наук, доц. Лисенко І. М.  
Секретар – маг. 1-го курсу факультету природничо-географічних і 

точних наук Чернишов М. В. 
 
1. Особливості та перспективи розвитку машинного навчання (з прикладами з 
декількох галузей). 

Студ. 4 курсу ф-ту природничо-географ. і точних наук Рубан І.Ю. 
Науковий керівник – д. т. наук, проф. Казачков І.В.  
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2. Нейронні мережі для аналізу даних.  
Студ. 4 к. ф-ту природничо-географ. і точних наук Стовбуха Р.С. 
Науковий керівник к. фіз.-мат. наук, доц. Лісова Т.В. 

3. Основні етапи створення вебсайтів та провідні тенденції веброзробки. 
Маг. 1 к. ф-ту природничо-географічних і точних наук Галян М. С. 
Науковий керівник – д. фіз.-мат. наук, проф. Зінченко Н. М. 

4. Вимоги до оформлення науково-технічної документації. 
Маг. 1 к. ф-ту природн.-географ. і точних наук Дубовський А.С. 
Науковий керівник – д. т. наук, проф. Казачков І.В. 

5. Криптографічні методи шифрування.  
Маг. 1 к. ф-ту природничо-географ. і точних наук Чернишов М. В. 
Науковий керівник – к. екон. наук, доц. Фетісов В.С. 

 

Секція «Біологія» 

Керівник секції – д.б.н., проф. Кучменко О. Б. 
Секретар – ст. викл. Коваленко С. О. 

1. Урбанофлора м. Пирятин та її зв'язок з аборигенною флорою північної 
частини лівобережного Лісостепу України 

Аспірант ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Мазуренко Таміла. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лисенко Г.М. 

2. Роль зоологічного музею НДУ імені Миколи Гоголя у формуванні екологічної 
культури дітей шкільного віку. 

Магістрантка ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Радчук Анна. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Кузьменко Л.П. 

3. Характеристика показників гостроти зору учнів Ніжинського обласного 
педагогічного ліцею.   

 Магістрант ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Овсієнко Дмитро. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Кузьменко Л.П. 

4. Основні причини порушення роботи органів зору старшокласників та їх 
профілактика.   

Студентка 3 курсу ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Калюжна Дарія. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Кузьменко Л.П. 

5. Біохімічні характеристики коров’ячого і козиного молока, збагаченого на 
рослинні екстракти. 

Магістр ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Осипчук Руслан. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

6. Дослідження перебігу коронавірусної інфекції в популяції людей, викликаної 
SARS-COV-2. 

Магістрантка ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Палькіна Марія. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б.  
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7. Концентрація вітаміну D у вагітних в першому триместрі. 
 Магістрантка ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Козлова Дар’я. 
Науковий керівник – д.мед.н., проф. Мхітарян Л.С. 

8. Вплив метаболічно активних сполук на структуру врожаю та врожайність 
озимого жита сортів Синтетик 38 та Забава. 

Аспірант ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Куриленко Антон. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О. Б. 

9. Маркери імунозапальної активації та оксидативного стресу при хронічній 
серцевій недостатності. 

Аспірантка ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Ліпкан Наїра. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

10. Спектроскопічні дослідження археологічних артефактів із бурштину. 
Аспірантка ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Пихова Ольга. 
Науковий керівник – д.б.н., проф. Кучменко О.Б. 

11. Посівні якості насіння пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) сорту 
Провінціалка за умов водного дефіциту, змодельованого за допомогою ПЕГ 
6000 за дії метаболічно активних речовин. 

Аспірант ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Паливода Юлія. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М. 

12. Ефективність впливу передпосівної обробки насіння екстрактом вівса 
посівного на асиміляційні процеси озимої пшениці. 

Магістрантка ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Сіра Юлія. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Гавій В.М.  

13.  Carex brizoides L. – регіонально рідкісний вид флори Чернігівської області. 
Магістрант ф-ту  прир.- геогр. і точних наук  Богдан Олександр. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лобань Л.О. 

14. Вплив метаболічно активних сполук на процеси проростання насіння 
Ginkgo biloba L. 

Аспірант ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Донець Наталія. 
Науковий керівник – к.с-г.н., доц. Приплавко С.О. 

15. Рідкісні види рослинних угруповань заповідного урочища "Ветхе" 
(Ніжинський р-н). 

Магістрант ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Острих Дмитро. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Лобань Л.О. 

16. Особливості змін вмісту біологічно активних речовин у лікарських рослинах  
відповідно до екологічної зони їх проростання 

Аспірант ф-ту прир.- геогр. і точних наук  Степанов Євгеній. 
Науковий керівник – к.б.н., доц. Пасічник С.В. 
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Секція «Хімія» 

Керівник секції – д. х. н., проф. Суховєєв В. В. 
Секретар – к. х. н. Циганков С. А. 

 
1. Cинтез та властивості похідних 2-ариліден-2,5,6,7,8,9-гексагідро-
імідазо[1,2-a]азепін-3-онів. 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Cірик В.І. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Демченко А.М. 

2. Синтез та властивості похідних 3-гідрокси-1-(21-метоксифеніл)-3-R-
2,3,5,6,7,8-гексагідро-імідазо[1,2-a]піридинію. 

Студент ф-ту прир.- геогр. і точних наук Солонський М.О. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Демченко А.М. 

3. Організація позакласної діяльності учнів з хімії. 
Студент ф-ту прир.- геогр. і точних наук Ухо Д.Р. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В. 

4. Формування екологічної компетентності учнів у процесі навчання хімії. 
Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Ярмошкіна М.О. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В. 

5. Інформаційно-комунікативний супровід при дистанційному навчанні. 
Студент ф-ту прир.- геогр. і точних наук Ніколаєнко В.О. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В.  

6. Симетричні та несиметричні триазини як перспективні фармацевтичні 
субстанції. 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Полторацкая Д.О. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Демченко А.М. 

7. Рослини родини Гарбузові як перспективні джерела для створення 
лікарських засобів. 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Топольська Я.А. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Федченкова Ю.А. 

8. Рослинні лікарські засоби України, що мають ранозагоювальну дію 
Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Улянченко Л.В. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Федченкова Ю.А. 

9. Отруйні рослини вітчизняної флори, як джерела для створення лікарських 
засобів 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Шапарець М.С. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Федченкова Ю.А. 

10. Рослини вітчизняної флори як джерела для створення противірусних 
засобів 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Бережняк Д.С. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Федченкова Ю.А.  
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11. Фармако-технологічний аспект виробництва дженериків в Україні 
Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Луценко О.О. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В. 

12. Вплив природи емульгатора на параметри емульсійних лікарських 
засобів» 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Ковтун М.В. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В. 

13. Препарати рослинного походження вітчизняного виробництва 
Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Савенко О.М. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Федченкова Ю.А. 

14. Рослини – джерела для створення лікарських засобів вітчизняного 
виробництва 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Таран Т.А. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Федченкова Ю.А. 

15. Фармакогностичне вивчення представників роду Matricaria 
Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Обідейко Ю.В. 
Науковий керівник – д.фарм.н., професор Федченкова Ю.А. 

16. Молекулярний докінг як засіб пошуку нових лікарських засобів» 
Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Стрельникова Л.В. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Циганков С.А. 

17. Дослідження оптимальних умов екстрагування лікарської рослинної 
сировини, що містить флаваноїди та кумарини 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Кулик Н.А. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В. 

18. Дослідження умов гелеутворення у багатокомпонентних системах з метою 
створення лікарських та косметичних засобів 

Студентка ф-ту прир.- геогр. і точних наук Олійник Ю.О. 
Науковий керівник – к.х.н., доцент Москаленко О.В. 
 

Секція «Географія» 

Керівник секції - к. г. н., доцент Остапчук В. В. 
Секретар - ст. викл. Бездухов О. А. 
 

1. Геоморфологічні наслідки ерозійної діяльності водних потоків 
Студентка ІІ к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Мазило Сніжана  
Науковий керівник – к. г. н., доц. Філоненко Ю. М. 

2. Особливості розвитку флори та фауни у мезозої 
Студентка ІІ к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Романенко Вікторія 
Науковий керівник – к. г. н., доц. Філоненко Ю. М.  
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3. Особливості розвитку в Україні відтворювальної енергетики 
Студентка ІІІ к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Овруцька Вікторія 
Науковий керівник – д. г. н., проф. Барановський М. О. 

4. Масштаби та форми міжнародної трудової міграції в Україні 
Студент ІІІ курсу ф-ту прир.-географ. і точних наук Гарус Роман 
Науковий керівник – д. г. н., проф. Барановський М. О. 

5. Чинники та масштаби трудової міграції в України 
Магістрантка І курсу ф-ту прир.-географ. і точних наук Андрушко 
Анастасія 
Науковий керівник – д. г. н., проф. Барановський М. О. 

6. Механізми, інструменти та заходи подолання проблем ринку праці в 
Житомирській області 

Магістрантка І курсу ф-ту прир.-географ. і точних наук 
Бондарчук Тетяна 
Науковий керівник – д. г. н., проф. Барановський М. О. 

7. Методичні підходи до дослідження старопромислових регіонів 
Магістрант І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Духніцький Юрій 
Науковий керівник – д. г. н., проф. Барановський М.О. 

8. Демографічні та соціально-економічні чинники бідності населення України 
Магістрантка І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук 
Сидорець Мирослава 
Науковий керівник – д. г. н., проф. Барановський М.О. 

9. Клімат Північної Америки  
Студент ІІІ к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Заєць Олександр 
Науковий керівник – к. г. н., доц. Барановська О. В. 

10. Геотопонімічний аналіз території Луганської області  
Студент IV к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Прокоф’єв Роман 
Науковий керівник – к. г. н., доц. Барановська О. В. 

11. Геоекологічний аналіз території Кіровоградської області. 
Магістрантка I к. ф-ту прир.-географ. і точних наук 
Тимошенко Ольга 
Науковий керівник – к. г. н., доц. Барановська О. В. 

12. Рекреаційно-туристичні ресурси Закарпатської області: сучасний стан, 
проблеми та перспективи використання. 

Магістрантка I к. ф-ту прир.-географ. і точних наук 
Лимаренко Наталія 
Науковий керівник – к. г. н., доц. Барановська О. В. 

13. Екологічний стан ґрунтів Житомирської області. 
Магістрант I к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Небрат Андрій 
Науковий керівник – к. г. н., доц. Барановська О. В.  
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14. Геоекологічна ситуація на Полтавщині.  
Магістр. І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Мусієнко Валентина 
Науковий керівник – к. г. н., доц. Барановська О. В. 

15. Туристично-рекреаційний потенціал Апеніно-Мальтійського регіону 
Магістр. І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Бойко Аня 
Науковий керівник – к. г. н.,доц. Остапчук В.В. 

16. Особливості пожеж в Україні в сучасних кліматичних умовах 
Магістр. І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Адамашвілі Валерія 
Науковий керівник – к. г. н., доц. Остапчук В.В. 

17. Туристично-краєзнавча характеристика Житомирської області 
Студент ІІІ к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Козловець Дмитро 
Науковий керівник – ст. викл. Бездухов О. А. 

18. Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області  
Магістрантка І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук 
Тонконоженко Леся  
Науковий керівник – к. г. н., доц. Шовкун Т.М. 

19. Туризм, як об’єкт дослідження суспільної географії. Його особливості, 
характерні риси та функції  

Магістрант І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Моргун Олексій  
Науковий керівник – к. г. н., доц. Філоненко Ю.М. 

20. Поняття про cільський зелений туризм, як важливу складову туристичної 
галузі України та світу  

Магістрант І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Рябушиць Велерій  
Науковий керівник – к. г. н., доц. Філоненко Ю.М. 

21. Поняття про готельне та ресторанне господарство, як основну складову 
туристичної галузі України. 

Магістрантка І к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Кичко Ярина  
Науковий керівник – к. г. н., доц. Філоненко Ю.М. 

22. Динаміка та сучасний стан використання водних ресурсів України 
Студент ІІІ к. ф-ту прир.-географ. і точних наук Пархоменко Антон 
Науковий керівник – ст. викл. Мирон І.В. 

 

Секція «Німецька мова» 

Керівник секції – к. філол. н., доц. Блажко М. І. 
Секретар – викл. Пасічник Л. Л. 

 

1. Способи перекладу німецької термінології транспортної галузі 
українською мовою.  

Магістрантка ф-ту іноз. мов Коваль Ірина. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Блажко М.І.  
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2. Етимологія політичних кольорів Німеччини. 
Магістрантка ф-ту іноз. мов Лабур Юлія. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. доц. Щербак М.О. 

3. Переклад англійських ФО на позначення людських емоцій та почуттів. 
Магістрантка ф-ту іноз. мов Мироненко Анна. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ролік А. В. 

4. Модальні дієслова у німецькому газетно-публіцистичному стилі (на 
матеріалі повідомлень Deutsche Welle).  

Студентка ф-ту іноз. мов групи НА 41, староста наукового гуртка 
«Субсистеми сучасної німецької лексики» Синько Маргарита. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Блажко М. І. 

5. Соматизми як засоби вербалізації душевного стану в оповіданнях Юдіт 
Германн. 

Магістрантка ф-ту іноз. мов ТимошенкоАліна. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Блажко М.І. 

 

Секція «Актуальні проблеми викладання іноземних мов на 

сучасному етапі» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Ларіна Т. В. 
Секретар – викл. Коваль Т. В. 

 
1. Цілі та зміст формування англомовної граматичної компетентності учнів 
профільної школи. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Миколаєнко Юлія 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Халимон І.Й. 

 2. Відбір та організація лексичного матеріалу для формування англомовної 
лексичної компетентності учнів на матеріалі полісемічної лексики. 

Магістрантка ф-ту іноземних мов Байдаліна Яна 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Халимон І.Й. 

3.  Вербалізація концепту  «Міцна школа» у Білій книзі: Opportunity for all: strong 
schools with great teachers for your child (March,2022). 

Магістрантка ф-ту іноземних мов  Терещенко В. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Ларіна Т. В. 

4.  Language of international communication: from difficulties and 
misunderstandings to fluency in communication. 

Студентка 4 курсу історико-юридичного ф-ту Савенко В. 
Науковий керівник: к.пед.наук, доц. Ларіна Т. В. 
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Cекція «Германська філологія 

та методика викладання іноземних мов» 

Керівник секції – к.пед.наук, доц. Таран О. М. 
Секретар – к.пед.наук, доц. Смелянська В. В. 

 
1.Формування іншомовної компетентності в говорінні засобом рольових ігор 
на уроці англійської мови в профільній школі. 

Магістрантка денного відділення  Єрмоленко В. В. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Смелянська В.В. 

2.Навчання учнів старшої школи аудіювання англійською мовою з 
використанням мобільних засобів. 

Магістрантка денного відділення Бульба Я. В. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

3.Методика організації самостійної роботи учнів старшої школи з англійської 
мови з використанням мережевих технологій. 

Магістрантка денного відділення Стеценко Д. В. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

4. Методика тестування рівня сформованості лексичної компетентності в учнів 
старшої школи. 

Магістрант денного відділення Пішта П.Я. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

5. Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності в процесі 
вивчення англійської мови учнями старшої школи. 

Магістрант денного відділення Руденко О.М. 
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

6.Вербалізація концепту ДЕМОКРАТІЯ  в промовах Дж. Байдена. 
Магістрантка денного відділення Вовк А.В. 
Науковий керівник – к.філол.наук, доц. Талавіра Н.М. 

7. Образ України в англомовних новинних статтях: лінгвориторичний аспект. 
Магістрант денного відділення Чорний Д. В. 
Науковий керівник –  к.філол.наук, доц. Талавіра Н.М. 

8.  Система образів у художній прозі Вернон Лі: лексичний і граматичний 
аспекти. 

Магістрантка денного відділення Савран О. А. 
Науковий керівник – проф.філол.наук, доц. Ігіна З.О. 

9. Молодіжний сленг на позначення емоцій в соцмережах Twitter& Instagram. 
Магістрантка заочного відділення Миколаєнко Ю. В. 
Науковий керівник – к.філол.наук, доц. Нагач М.В.  
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10. Ефективність використання мовленнєвих ігор на посилення вивчення 
вокабуляру учнів 2-го класу  

Студентка 4 курсу Рудницька Вікторія 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Давиденко О.В. 

11.Навчання вокабуляру за допомогою методу повної фізичної реакції у 
другокласників.  

Студентка 4 курсу  Ващенко Марина 
Науковий керівни – к.пед.наук, доц. Давиденко О.В. 

12. Підвищення міжкультурної обізнаності учнів шостого класу за допомогою 
використання технологій  

Студентка 4 курсу Землянська Олександра 
Науковий керівник- к.пед.наук, доц. Давиденко О.В. 

13.Розповідь оповідань як засіб підвищення обізнаності між культурами в учнів 
четвертого класу  

Студентка 4 курсу Капуста Юлія 
Науковий керівник- к.пед.наук, доц. Давиденко О.В. 

14. Підвищення міжкультурної обізнаності учнів четвертого класу за 
допомогою відеоподкастів. 

Студентка 4 курсу Цирик Любов 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Давиденко О.В. 

15. Розвиток умінь монологічного мовлення учнів 4 класу з використанням 
зорових опор. 

Студентка 4 курсу Литовченко Кристина 
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Пономаренко О.В. 

16 .Стратегії збільшення часу мовлення молодших школярів на уроці 
англійської мови. 

Студентка 4 курсу Мозоль Катерина 
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Пономаренко О.В. 

17. Формування лексичної компетентності учнів 4 класу засобами гри. 
Студентка 4 курсу  Синенко Юлія 
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Пономаренко О.В. 

18. Вдосконалення орфографічних навичок учнів 3 класу засобами ігрових 
вправ. 

Студентка 4 курсу Бихно Катерина 
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Пономаренко О.В. 

19. Збільшення часу практики говоріння учнів на уроці англійської мови за 
допомогою різних режимів роботи загальноосвітньої школи. 

Студентка 4 курсу Хвост Дарина 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Смелянська В.В. 
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20. Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови за допомогою 
мовленнєвої зарядки загальноосвітньої школи. 

Студентка 4 курсу Мекшун Катерина 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Смелянська В.В. 

21.Розвиток умінь англомовного говоріння в комплексних класах засобом 
диференційованого навчання загальноосвітньої школи. 

Студентка 4 курсу  Нагорняк Ангеліна 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Смелянська В.В. 

22. Підвищення мотивації підлітків до вивчення англійської мови за допомогою 
дидактичних ігор у загальноосвітній школі. 

Студентка 4 курсу Желдак Поліна 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Смелянська В.В. 

23.The use of dynamic graphics as a means of expanding students' vocabulary in 
primary school. 

Студентка 4 курсу Марченко Софія  
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

24. Motivation of secondary school learners of English by means of motivational 
quotations . 

Студент 4 курсу Петренко Олександр  
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

25. The use of YouTube videos in learning vocabulary in primary school. 
Студентка 4 курсу Дорошенко Олександра 
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

26. The use of language games as a mean of teaching vocabulary in secondary 
school. 

Студентка 4 курсу Кутик Дарина 
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

27. The use of proverbs and sayings in practicing speaking skills in upper-
secondary school. 

Студентка 4 курсу Кравченко Лілія 
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

28. Accidental vocabulary acquisition by the 5th grade students in English lessons. 
Студент 4 курсу Міняйло Андрій  
Науковий керівник-  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

29. Development of oral communication skills through playing in secondary school 
English students.  

Студентка 4 курсу Корецька Тетяна 
Науковий керівник-  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 
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30. Developing motivation to improve speaking skill in secondary school students 
with the help of social media. 

Студент 4 курсу Восьмушко Данило  
Науковий керівник –  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

31. Games as a way to enhance learning vocabulary of 4th grade students. 
Студентка 4 курсу- Лабута Олександра  
Науковий керівник-  к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 

32. Using interview in English lessons as means of developing oral communicative 
skills in secondary school students. 

Студентка 4 курсу Деркач Юлія. 
Науковий керівник – к.пед.наук, доц. Плотніков Є.О. 
 

Секція «Дошкільна освіта» 

Керівник секції – канд. пед. наук, доц. Матвієнко С. І.  
Секретар – аспірантка ф-ту психології та соц. роботи Мойсєєнко Ю. В. 

 

1. Казка як засіб збагачення словника дітей дошкільного віку. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Андрєєва Діана. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А. М. 

2. Психолого-педагогічні причини та особливості прояву лихослів’я у дітей 
передшкільного віку. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Барчишена Марина. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А. М. 

3. Сутнісна характеристика спільної художньо-продуктивної діяльності дітей 6-
7 років. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Венгер Алла. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Матвієнко С. І. 

4. Розвиток логічного мислення дошкільників у сенсорному вихованні. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Какама Ірина. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О. П. 

5. Формування гуманних взаємин дошкільників різних віково-статевих груп з 
однолітками  . 

Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Максименко Віта.  
Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Кононко О. Л. 

6. Соціальна компетентність старших дошкільників як умова попередження 
відхилень у їх поведінці. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Малоголова Юлія. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н. П.  
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7. Використання вихователем конструктивних стилів спілкування з дітьми 
дошкільного віку з неблагополучних сімей. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Медуниця Юлія. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н. П. 

8. Виховання у дошкільників ціннісного ставлення до самих себе. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Плетньова Олена. 
Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Кононко О. Л. 

9. Гра як засіб формування комунікативної культури старших дошкільників. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Степанюк Валентина. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н. П. 

10. Підготовка дитини до школи як умова попередження її дезадаптації. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Стрілець Олена. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

11. Комунікативна культура вихователя як засіб освітнього впливу на 
обдаровану дитину. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Сукноваленко Тетяна. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

12. Особливості використання дидактичних ігор на заняттях в ЗДО. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психол. та соц. роб. Шеруділо Юлія. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

13. Формування художньо-мовленнєвої компетентності у дітей старшого 
дошкільного віку. 

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

14.   Співпраця ЗДО і сім’ї у соціалізації дітей дошкільного віку.  
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Матвєєва Дарина. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

15.  Педагогічні умови соціалізації дітей 6-7 років засобами продуктивних видів 
діяльності. 

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

16. Виховання у дітей старшого дошкільного віку емоційної культури. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Блищік Антоніна. 
Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Кононко О.Л. 

17. Педагогічні умови виховання відповідальності старших дошкільників 
засобами гри. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Гурин Людмила.  
Наукоий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 
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18. Формування у дітей 5-6 років позитивного емоційного ставлення до 
декоративного мистецтва на заняттях з образотворчості. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Куйбіда Галина. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

19. Формування творчих здібностей старших дошкільників засобами 
театралізованої діяльності. 

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

20. Виховання у старших дошкільників адекватної  самооцінки. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роб. Нещерет Вікторія. 
Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Кононко О.Л. 

21. Педагогічні умови формування соціально-комунікативних умінь дітей 
старшого дошкільного віку в ігровому просторі ЗДО. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Бондарева Анна. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

22. Педагогічні умови виховання свідомого ставлення до оздоровлення у дітей 
6-7 років. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб Гришко Ярослава. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

23. Виховання у дітей старшого дошкільного віку відповідальності у трудовій 
діяльності.  

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Діптан Євгенія. 
Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Кононко О.Л. 

24.  Педагогічні умови формування вокальних навичок у старших 
дошкільників на основі традицій української співацької культури. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Кузьменко Альона. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

25. Збагачення словника дітей середнього дошкільного віку експресивною 
лексикою засобами української народної казки. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Лесенко Валерія. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

26. Формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку у 
конструктивній діяльності. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Мацібора Тетяна. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

 Педагогічні умови виховання безпечної поведінки у дітей 5-6 років у 
середовищі ЗДО. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Міньченко Анастасія. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 
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28. Педагогічні умови формування у старших дошкільників уявлень про 
здоров’я засобами творів мультиплікації. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Гаврик Марина. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

29. Оптимізація процесу статевого виховання дитини 5-6 років у закладі 
дошкільної освіти.  

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Божа Яна. 
Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Кононко О.Л. 

30. Виховання ініціативності дошкільників засобами гри. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Левченко Таміла. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

31. Формування впевненості у собі у дітей шостого-сьомого років життя. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Лобок Ольга. 
Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Кононко О.Л. 

32. Формування пізнавальних інтересів  дітей 5-6 років засобами медіаосвіти. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Максимів Лілія. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 

33. Виховання особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку. 
 Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Савенко Наталія. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

34.   Подолання гіперактивності у дошкільників засобами ігрової діяльності. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Сідько Олена. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

35. Формування позитивних  стосунків хлопчиків і дівчаток дошкільного віку у 
спільній діяльності. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Скоромна Анастасія. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

36. Формування мовленнєвої компетентності у старших дошкільників 
засобами казки. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Скоромна Тетяна.  
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

37. Наступність у використанні гри з дітьми дошкільного віку у різних групах 
ЗДО.  

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Чепур Марина. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

38. Виховання у дітей 5-6 років позитивного ставлення до школи. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Алексєєва Олена. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Пісоцький О.П. 
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39. Використання театралізованої діяльності у попередженні негативної 
поведінки у дошкільників. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Безименна Тетяна. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

40.  Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників засобом сюжетних 
картин. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Іванча Ірина.  
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

41. Особливості використання загальних педагогічних та спеціальних 
корекційних методів у профілактиці негативної поведінки у дошкільників. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Узунова Ірина. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Пихтіна Н.П. 

42. Педагогічні умови формування міжособистісних стосунків в колективі дітей 
старшого дошкільного віку  

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Слободянюк Ірина. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 

43. Формування у  дітей старшого дошкільного віку  власної гідності. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Терес Юлія. 
Науковий керівник – докт. психол. н, проф. Кононко О.Л. 

44. Педагогічні умови економічного виховання старших дошкільників на 
засадах етнопедагогіки.  

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Фіалковська Тетяна. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

45. Оптимізація взаємодії ЗДО та сім’ї у вихованні самостійності дітей 
старшого дошкільного віку.  

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роб. Лісовець Оксана. 
Науковий керівник – докт. психол. н., проф. Кононко О.Л. 

46.  Дослідження рівнів патріотичної вихованості старших дошкільників 
засобами художнього краєзнавства. 

Аспірантка ф-ту  психології та соц. роботи Охріменко Наталія. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Матвієнко С.І. 

47.   Педагогічні умови формування світосприйняття у дітей 5-6 років. 
Аспірантка ф-ту  психології та соц. роботи Мойсєєнко Юлія. 
Науковий керівник – к. пед. н., доц. Аніщук А.М. 
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Секція «Педагогіка та історія педагогіки» 

Керівник секції – к.п.н., доц. Демченко Н. М. 
Секретар – ст. лаб. Мачача Ю. М. 
 

1. Формування лідерських якостей в учнівської молоді. 
Студ. ІІІ курсу істор.-юрид. ф-ту Башук Катерина. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

2. Педагогічні умови формування правової компетентності учнів.  
Студ. ІІІ  курсу істор.-юрид. ф-ту Масол Ангеліна. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

3. Формування правової культури учнів у позакласній роботі 
Студ. ІІІ  курсу істор.-юрид. ф-ту Бахмат Вікторія. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

4. Соціально-психологічні чинники протидії кібербулінгу в учнівському 
середовищі. 

Студ. ІІІ к. ННІ філології, перекладу та журналістики Грузин Каріна.  
Науковий керівник - к.п.н., доц. Новгородська Ю.Г. 

5. Розвиток комунікативної компетентності школярів  у недійному просторі. 
Студ.  ІІІ к. ННІ філології, перекладу та журналістики Зайцева 
Ольга. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Новгородська Ю. Г. 

6. Подолання девіантної поведінки підлітків у процесі формування 
моральних цінностей 

Студ. ІІІ к. ННІ філології, перекладу та журналістики 
Іванюк Анастасія. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Новгородська Ю. Г. 

7. Естетична компетентність вчителя як важлива складова його 
професійного зростання. 

Аспірантка ІІ курсу Білан І. В. 
Науковий керівник – д.п.н., проф. Лосєва Н. М. 

8. Застосування інтерактивних технології у навчанні іноземної мови людей 
третього віку. 

Аспірантка ф-ту псих. та соц. роботи Богомаз Тетяна. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

9. Проблеми підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО України. 
Аспірантка ф-ту псих. та соц. роботи Нестеренко Софія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

10. Застосування “кейс” технології на уроках біології. 
Студентка ф-ту прир. та точн. наук Мовчан Вероніка. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М.  
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11. Реалізація принципів універсального дизайну у ЗЗСО України. 
Студ. ф-ту прир. та точн. наук Гайдай Діана 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

12. Особливості застосування технології “перевернутий клас” на уроках 
географії у старшій школі. 

Студ. ф-ту прир. та точн. наук Дегтяренко Вікторія 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

13. Метод проблемного навчання як технологія  формування критичного 
мислення. 

Студ. ф-ту прир. та точн. наук Осадча Аліна. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

14.  Технології мотивації дітей 4-5 років у ЗДО.  
Студ. ф-ту псих. та соц. роботи Тонконожко Анна. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

15. Особливості навчання через гру у ЗДО. 
Студ. ф-ту псих. та соц. роботи Харинка Наталія 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

16.  Методи формування критичного мислення у ЗДО 
Студ. ф-ту псих. та соц. роботи Храпата Олена 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

17.  Шляхи формування медіаграмотності на уроках історії України у 10 
класі. 

Студ. іст.-юрид. ф-ту Суховій Марина. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

18. Методи формування критичного мислення у ЗДО. 
Студ. ф-ту псих. та соц. роботи Храпата Олена. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

19.  Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках 
літературного читання у початкових класах. 

Студ. ф-ту псих. та соц. роботи Манько Ольга. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

20.  Технологія створення команди на засадах лідерства. 
Студ.  ф-ту псих. та соц. роботи Куліш Наталія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

21.  Роль гейміфікації у формуванні soft skills. 
Студ. ф-ту псих. та соц. роботи Збанко Надія 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 
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22.  Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок». 
Студентка ф-ту псих. та соц. роботи Кириєнко Ірина. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М  

23. Прийоми роботи з Google Drive, Google Calendar, Google Meet, Class 
Time, Google Forms. 

Студ. іст.-юрид. ф-ту Зінченко Катерина 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

24.  Технологія «змішаного навчання» у ЗЗСО. 
Студ.  іст.-юрид. ф-ту Старовойн Анастасія 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

25.  Мобільне навчання у системі сучасних освітніх технологій. 
Студ. ф-ту іноз. мов Чуба Єліна. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

26.  Адаптивні технології та їх елементи: контент, оцінювання, 
послідовність. 

Студ. ф-ту іноз. мов Мирошниченко Анастасія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

27.  Медіаграмотність як складова медіаосвіти. 
Студ.  ф-ту прир. та точн. наук Міщан Вікторія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

28.  Педагогічна фасилітація та коучинг. 
Студ. ф-ту прир. та точн. наук Петруша Ольга. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

29.  Прийоми роботи з  вебсервісом Zoom. 
Студ.  ф-ту прир. та точн. наук Калюжна Дар'я. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

30.  Особливості роботи з інформаційно-комунікаційною автоматизованою 
системою «Єдина школа». 

Студ. ф-ту іноз. мов Дворнік Вероніка. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

31.  Стратегії розвитку критичного мислення. 
Студ.  ф-ту прир. та точн. наук Конопля Анастасія.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

32.  Особливості застосування технології мікронавчання у старшій школі. 
Студ. ф-ту прир. та точн. наук Коченко Юлія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

33.  Метод проблемного навчання: теоретичні аспекти. 
Студ.  ф-ту прир. та точн. наук Спаська Дар'я. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М.  
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34.  Діяльність STEM-лабораторій у ЗЗСО. 
Магістрантка ф-ту псих. та соц. роботи Демченко Н. М. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

35. Педагогічна спадщина професора О. Ростовського. 
Аспірантка ф-ту псих. та соц. роботи Йотка Вікторія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

 
Секція «Початкова освіта» 

Керівник секції – к.п.н., доц. Дубровська Л.О. 
Секретар – студ. Корзун Олеся. 
 

1. Казкотерапія як метод навчання на уроках літературного читання.  
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Булишкіна Юлія.  
Науковий керівник – д.п.н., проф. Турчин Т.М. 

2. Курс читання у формуванні читацької самостійності учнів початкової 
школи засобами сторітеллінгу . 

Магістрантка ф-ту  психології та соц. роботи Жеребіло Ольга. 
Науковий керівник – д.п.н., проф. Турчин Т.М. 

3. Критерії, показники та рівні сформованості дискурсивної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи.  

Магістрантка  ф-ту  психології та соц. роботи Киричок Інна. 
Науковий керівник – д.п.н., проф. Турчин Т.М. 

4. Передумови розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи 
засобами активних методів навчання. 

Студ. ф-ту психології та соц. роботи  Тарасенко Ю.К. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

5. Теоретичні основи розвитку навички дрібної моторики у молодших 
школярів. 

Студ. ф-ту психології та соц. роботи  Шварченко А.В. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Білоусова Н.В. 

6. Особливості проведення екскурсій з учнями початкових класів. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Гладка Наталія. 
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Філоненко О.С. 

7. Екскурсія як метод виховного впливу на молодших школярів. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Волошин Влад.  
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Філоненко О.С. 

8. Організація та проведення шкільної екскурсії: правові аспекти. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Волощук Вікторія. 
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Філоненко О.С. 
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9. Виховне значення екскурсій в початковій школі. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Лобода Вікторія. 
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Філоненко О.С. 

10. Заочна інтерактивна екскурсія як метод навчально-пошукової роботи. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Охріменко Ірина.  
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Філоненко О.С. 

11. Екскурсія як різновид культурно-пізнавальних заходів. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Ситченко Юлія.  
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Філоненко О.С. 

12. Характеристика етапів підготовки екскурсії. 
Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Федоренко Дар’я.   
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Філоненко О.С. 

13. Особливості організації екскурсій з учнями початкових класів в умовах 
ГПД. 

Студ. І курсу ф-ту психології та соц. роботи Шевченко Марина.  
Науковий керівник - канд. пед. наук, доц. Філоненко О.С. 

14. Дизайн і моделювання ігрової діяльності з орієнтацією на процес. 
Студ.  ІІ курсу ф-ту психології та соц.роботи Збанко Надія. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

15. Навчання через гру і діяльнісний підхід. 
Студ.  ІІ курсу ф-ту психології та соц.роботи Пантелієнко Аліна. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

16. Фасилітація гри. 
Студ.  ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Коляда Анна. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

17. Ранкові зустрічі з Lego. 
Студентка ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи 
Кочубей Катерина. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

18. Активне навчання з Lego. 
Студ. ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Тачаєва Евеліна. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

19. Партнерство в інклюзивній освіті як основний принцип Нової української 
школи. 

Студ. ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Чердинцева Діана. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

20. Сутність компетентності вчителя в галузі інклюзивної освіти. 
Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Науменко Інна. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В.  
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21. Універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища. 
Студ.  ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Путря Вікторія. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

22. Технологія навчання в інклюзивному освітньому середовищі. 
Студ.  ІV курсу ф-ту психології та соц.роботи Десятник Вікторія. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

23. Планування уроку в умовах інклюзивного навчання. 
 Студ.  ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Киркова Діана. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

24. Інноваційні технології з підтримки психічного здоров’я учнів. 
Студ. ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Рудік Максим. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

25. Стратегії й методи для підтримки учнів у контролі поведінки. 
Студ.  ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Желада Людмилаю 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

26. Диференційовані підходи до навчання - шлях до навчання всіх учнів. 
Студ.  І курсу ф-ту психології та соц. роботи Мариненко Дарья. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

27. Шкільна культура в підтримці учнів. 
Студ.  ІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Харченко Ілона. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

28. Культура оцінювання. 
Студ. ІV к. ф-ту психології та соц. роботи Бондаренко Анастасія. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

29. Практики та інструменти оцінювання. 
Студ. ІІ курсу ф-ту психології та соц.роботи Пєхотіна Анастасія. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

30. Особливості організації навчальних тренінгів в початковій школі. 
Магістрантка ф-ту психології та соц.роботи Гордієнко Тетяна. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Філоненко О.С. 

31. Дослідження на уроці «Я досліджую світ» як джерело знань. 
Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц.роботи Роїк Анжела. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Гордієнко Т.В. 

32. Курс української мови у формуванні текстотворчих умінь учнів 
початкової школи.  

Студ.  факультету  психології та соціальної роботи Бут Тетяна.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І. І.  
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33. Формування дослідницьких умінь молодших школярів на уроках 
української мови.  

Студ. ф-ту психології та соціальної роботи Дейнека Віталіна.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

34. Лего-технології у формуванні культури читання у НУШ.  
Студ.  факультету психології та соціальної роботи Тучак Катерина.   
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

35. Формування мовних умінь учнів початкової школи під час вивчення 
розділу «Текст»  за підручником М.Захарійчук для учнів 4 класу (2021).  

Студ.  факультету  психології та соціальної роботи Самусь Анна.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

36. Формування мовних умінь учнів початкової школи під час вивчення 
розділу «Речення» за підручником Л.Варзацької (2021)  для учнів 4 класу.  

Студентка ф-ту  психології та соціальної роботи Клименко Дарина.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

37. Формування мовних умінь учнів початкової школи під час вивчення 
розділу «Звуки та букви» за підручником І.Большакової (2021) для учнів 4 
класу.  

Студ. ф-ту  психології та соціальної роботи Савчин Юлія.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

38. Формування мовних умінь учнів початкової школи під час вивчення 
розділу «Морфологія» за підручником К.І.Пономарьова (2021) частина 1 для 
учнів 4 класу.  

Студ. ф-ту психології та соціальної роботи Шитік Юлія.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

39. Формування учнів початкової школи під час вивчення розділу «Частини 
мови. Іменник» за підручником О.Коваленко (2021) для учнів 4 класу.  

Студ. ф-ту психології та соціальної роботи  Охріменко Вікторія.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

40. Формування мовних учнів початкових класів при вивченні розділу «»  за 
підручником М.С.Вашуленка для учнів 4 класу  (2021). 

Студ. ф-ту психології та соціальної роботи  Карпеко  Єлизавета.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

41. Формування мовних умінь учнів початкової школи під час вивчення 
розділу «Морфологія (числівник, займенник, дієслово, прислівник, службові 
частини мови»  за підручником О.Іщенко для учнів 4 класу. 

Студ. ф-ту  психології та соціальної роботи Скрипаль Тетяна.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І. І. 
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42. Формування мовних умінь учнів початкової школи під час вивчення 
розділу «Синтаксис» за підручником Г.Остапенко (2021) для учнів 4 класу. 

Студ. ф-ту психології та соціальної роботи Гнілуша Анастасія.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

43. Формування лінгвістичних умінь учнів початкової школи під час вивчення 
розділу «Будова слова» за підручником Кравцової, О.Придаток, В.Романова 
(2021). 

Студ. ф-ту психології та соціальної роботи Кисла Олена.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

44. Формування навичок зв’язного мовлення учнів початкової школи під час 
вивчення розділу «Мова і мовлення» за підручником І. О. Большакової, 
М. С. Пристінської для учнів 3 класу (2020).  

Студ. факультету  психології та соціальної роботи Манько Ольга.  
Науковий керівник – к.п.н., доц. Киричок І.І. 

45. Особливості проєктної діяльності в початковій школі. 
Студ. 4 курсу ф-ту психології та соціальної роботи Труш Яна  
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  Шевчук М.О. 

46. Сюжетна аплікація як засіб розвитку творчої уяви учнів молодшого 
шкільного віку. 

Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Птічка Вікторія 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Шевчук М. О. 

47. Художньо-творчий проєкт на уроках технологій в Новій українській школі. 
Студ. 1 курсу ф-ту психології та соціальної роботи Павлюк Вікторія 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.   Шевчук М.О. 

48. Розвиток алгоритмічного мислення молодшого школяра у роботі з 
гофрованим папером. 

Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Лосицька Карина  
Науковий керівник – канд. пед. наук,  доц.  Шевчук М.О. 

49. Пластилінографія в початковій школі. 
Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Гавриляш Марина 
Науковий керівник – канд. пед. наук,  доц.   Шевчук М.О. 

50. Психофізичний розвиток учня початкових класів у роботі з пластичними 
матеріалами. 

Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Жадько Анна 
Науковий керівник – канд. пед. наук Шевчук М.О. 

51. Екскурсії у технологічному навчанні в початковій школі. 
Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Русинко Марина 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Шевчук М.О. 
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52. Розвиток дрібної моторики рук учнів початкової школи при виготовленні 
аплікації з круп. 

Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Фединяк Софія 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.   Шевчук М.О. 

53. Особливості вивчення предметної аплікації на уроках «Технології» в 
початковій школі. 

Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Гриненко Євгенія. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Шевчук М.О. 

54. Розвиток естетичних смаків молодших школярів під час виготовлення 
виробів технікою пап’є-маше. 

Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи 
Перепелиця Ангеліна. 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Шевчук М.О. 

55. Витинанка як вид декоративно-ужиткового мистецтва України. 
Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Кириленко Аліна 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.   Шевчук М.О. 

56. Використання штучних матеріалів на уроках технологій в початковій 
школі. 

Студ. 1 к. ф-ту психології та соціальної роботи Парсєгова Наріна. 
Науковий керівник – канд. пед. наук,  доц.   Шевчук М.О. 

57. Формування  літературознавчої компетентності учнів початкової школи.     
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Коваль Олена. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

58. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів.  
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Даруга Юлія. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

59. Інклюзивна освіта у початковій школі: теоретичний аспект.  
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Сущенко  Тетяна. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

60. Психолого-педагогічний  супровід учнів початкових класів.  
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Булишкіна Юлія. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

61. Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу в 
сучасній початковій школі. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Ніколенко Тетяна. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

62. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів.  
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Жеребіло Ольга. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О.  
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63.  Формування в учнів ключової компетентності уміння вчитися. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Сокирко Наталія. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

64. Комплексний підхід до вивчення словникових слів в умовах НУШ.       
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Лісова Ганна. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

65. Нова українська школа: від початкової до середньої освіти.   
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Буглак  Тетяна. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

66. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами в 
початковій школі.  

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Леоненко Марина. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

67. Тенденції розвитку сучасної початкової освіти.  
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Бабич Юлія. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

68.  Чинники впливу на якість сучасної початкової освіти в Україні. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Дмитрук Вероніка. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

69. Теоретичні засади формування розвитку творчих здібностей в 
молодших школярів. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Іващенко Алла.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

70. Форми співпраці вчителя з батьками молодших школярів. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Кононенко Вікторія. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

71. Початкова освіта в контексті ідей нової української школи. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Романенко Ярослава.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

72. Технологія розробки перспективного плану виховної роботи вчителя 
початкових класів. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Перетятько Анна.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

73. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом 
застосування сучасних технологій. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Примаченко Катерина. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 
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74. Використання елементів креативного навчання в практичній роботі 
вчителя початкових класів. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Харченко Катерина. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л. О. 

75. Інноваційна діяльність вчителя початкових класів. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Ющенко Олена. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Дубровська Л.О. 

76. Формування мотивації до навчання в учнів початкової школи. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Гнілуша Анастасія.  
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В. Л. 

77. Використання методики LEGO для формування в учнів 3 класу основ  
поняття дробу. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Кисла Олена. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В. Л. 

78. Розвиток ініціативності молодших школярів. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Клименко Дарина. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В. Л. 

79. Використання дидактичних ігор на уроках математики в початковій 
школі. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Савчин Юлія. 
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В. Л. 

80. Розвиток пізнавальної активності та самостійності у молодших школярів 
на уроках математики.  

Студ. ІІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Самусь Анна.  
Науковий керівник – ст. викл. Дубровський В. Л. 

81.  Розвиток та формування ключових компетентностей учнів на уроках 
математики в початковій школі. 

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

82. Ефективне освітнє середовище в умовах педагогіки партнерства у 
початковій школі. 

Студ. ф-ту псих. та соц. роботи Гордієнко Олена 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н. М. 

Формування лідерських якостей у молодших школярів. 
Студ.  ф-ту псих. та соц. роботи Задніченко Тетяна. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н. М. 

84.  Створення історії для сторітелінгу на уроках у початкових класах. 
Студ.  ф-ту псих. та соц. роботи Желада Людмила 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н. М.  
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85.  Шляхи формування медіаграмотності в учнів початкових класів. 
Студентка ф-ту псих. та соц. роботи Кобзарьова Катерина. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

86.  Методика проведення пленерного уроку у початкових класах. 
Студ.  ф-ту псих. та соц. роботи Мариненко Дар'я. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

87. Застосування технології «змішаного навчання» у початковій школі. 
Студ.  ф-ту псих. та соц. роботи Романенко Христина. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

88.  Прийоми роботи з вебсервісом  Google Classroom у початкових класах. 
Студ.  ф-ту псих. та соц. роботи Тюпа Юлія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

89. Застосування технології дослідницько-пізнавального навчання у 
початковій школі. 

Студент ф-ту псих. та соц. роботи Рудік Максим. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 

Формування soft skills в молодших школярів у освітньому процесі НУШ. 
Студ.   IV курсу ф-ту псих. та соц. роботи Багмут Я. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Бобро А.А. 

91. Формування медіабезпеки молодших школярів  у сучасній початковій 
школі. 

Студ. ІІІ курсу ф-ту псих. та соц. роботи Шитік Юлія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Бобро А.А. 

92. STREAM-підхід у початковій школі. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи  Білоусова Н.В. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Філоненко О.С. 

93. Основи медіаосвіти в початковій школі. 
Магістрант ф-ту психології та соц. роботи Бобро А.А. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Самойленко О.В. 

 

Секція «Менеджмент в освіті» 

Керівник секції – к.п.н., доц. Новгородська Ю. Г. 
Секретар – к. п. н., доц. Шевчук М. О. 

 
1. Педагогічні умови формування управлінських умінь майбутніх 
менеджерів у процесі магістерської підготовки. 

Магістрант І к. ф-ту психології та соціальної роботи Май Чженьлун. 
Науковий керівник - к.п.н., доц. Новгородська Ю. Г. 
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2. Формування лідерської компетенції майбутніх менеджерів в умовах 
вищої освіти. 

Магістрантка ІІ  к. ф-ту психології та соц. роб. Елангбам Суджіна. 
Науковий керівник - д.п.н., проф. Ельбрехт О.М. 

3. Сутність та особливості управління проєктно-орієнтованою 
організацією. 

Магістрант ф-ту психології та соц. роботи Орел Андрій. 
Науковий керівник – канд. пед. наук Шевчук М.О. 

4. Напрямки підготовки майбутніх менеджерів освітньої сфери до 
здійснення організаційно-регулятивної функції управління. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Козинець Тетяна. 
Науковий керівник – канд. пед. наук Шевчук М.О. 

5. Особливості управлінської діяльності в системі професійної освіти. 
Магістрантка ф-ту псих. та соц. роботи Найченко Вікторія. 
Науковий керівник – к.п.н., доц. Демченко Н.М. 
 

Секція «Актуальні проблеми психології людини» 

Керівник секції – д. психол. н., проф. Папуча М. В. 
Секретар – к. психол. н., доц. Литовченко Н. Ф. 

 
1. Особливості переживання дорослою людиною входження в іншомовне 
середовище. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Ліпатнікова Іванна. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

2. Псисоматичні особливості виникнення і протікання нервових захворювань. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Пирог Ольга. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

3. Психологічні особливості реабілітації соматично хворих. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Нікітіна Ірина. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

4. Соціально-психологічні особливості групової креативності. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Сизоненко Олена. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

5. Психологічні особливості емоційних переживань медичних працівників в 
умовах пандемії . 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Юхимович Юлія. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

6. Психологічні особливості взаємодії у сфері торгових відносин. 
Магістрант ф-ту психології та соц. роботи Рубанець Артур. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В.  
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7. Існування дитини як фактор переживання батьківського щастя. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Хохлюк Тетяна. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

8. Психологічні особливості реабілітації дітей із особливими потребами. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи 
Шевельова Валентина. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

9. Психологічні особливості особистості у віртуальній реальності. 
Аспірант Кирилов Андрій. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

10. Психологічні особливості ставлення до правових норм людей зі злочинною 
поведінкою. 

Аспірантка Cкалозуб Наталія. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

11. Психологічні особливості осмислення мега-вимірів простору і часу 
Аспірант Шевчук Олександр. 
Науковий керівник – д. психол. н., проф. Папуча М.В. 

12. Значення комп̔ютерних ігор в подоланні емоційних труднощів у студентів. 

Магістрант ф-ту психології та соц. роботи Грабовець Денис. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Ковтун А.Ю. 

13. Психологічні особливості соціалізації та спілкування дітей старшого 
дошкільного віку з системним порушенням мовлення первинного генезу. 

Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Мельник Світлана. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Ковтун А.Ю. 

14. Арт-терапія, як метод корекційної роботи з дітьми. 
Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Глюзо Катерина. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Ковтун А.Ю. 

15. Психологічні особливості розвитку сучасних дошкільників. 
Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Кроха Олена. 
Науковий керівник – к. психол. н., доц. Ковтун А.Ю. 

16. Особливості розвитку естетичних здібностей у підлітковому віці. 
Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Гаращенко Світлана. 
Науковий керівник – к. біол. н., доц. Никоненко О.П. 

17. Психологічні особливості девіантної поведінки підлітків. 
Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Калина Ірина. 
Науковий керівник – к. біол. н., доц. Никоненко О.П. 

18. Індивідуально-типологічні особливості особистості в юнацькому віці. 
Магістрант ф-ту психології та соц. роботи Гребінник Сергій. 
Науковий керівник – к. психол.н., доц. Наконечна М.М.  
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19. Просоціальні мотиви членів громадських організацій та волонтерів. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Доманська Вікторія. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Наконечна М.М. 

20. Особливості девіантної поведінки у підлітків. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Муліка Оксана. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Наконечна М.М. 

21. Історико-психологічне дослідження творчості М. Грота. 
Аспірант Нестеренко Павло. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Наконечна М.М. 

22. Психологічні особливості кривдників та жертв булінгу. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Новицька Наталія. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Кресан О.Д. 

23. Психологічні особливості системи цінностей осіб які часто подорожують. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Ерос Маргарита. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Кресан О.Д. 

24. Особливості прокрастинації у жінок дорослого віку. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Тхоревська Олена. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Кресан О.Д. 

25. Психологічна характеристика шкільного булінгу. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Руденко Тетяна. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Кресан О.Д. 

26. Емоційне вигорання в юнацькому віці. 
Студ. ІV курсу ф-ту психології та соц. роботи Штонда Ігор. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Литовченко Н.Ф. 

27. Особливості психокорекційної роботи з дітьми з проблемами розвитку. 
Магістрант ф-ту психології та соц. роботи Васильєв Денис. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Литовченко Н.Ф. 

28. Особливості агресивної поведінки акцентуйованих підлітків. 
Магістрантка ф-ту психології та соц. роботи Хімчук Олександра. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Литовченко Н.Ф. 

29. Динаміка емоційних станів підлітків в структурі процесів копінгової 
поведінки. 

Аспірантка Обелець Інна. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Кошова І.В. 

30. Особливості психологічного здоров’я жінок репродуктивного віку 
Аспірантка Наконечна Антоніна. 
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Михайлова О.І. 

31. Особливості стресу і моделей поведінки в умовах пандемії. 
Студ. ІІІ курсу ф-ту психології та соц. роботи Нефедова Валерія. 
Науковий керівник – ст.викл. Шилова Г.П.  
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Секція «Актуальні проблеми соціальної педагогіки 

і соціальної роботи» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Борисюк С.О.  
Секретар – аспір. Клименко Л.В. 
 
1. Соціальна інтеграція людей похилого віку в умовах територіального центру 
соціального обслуговування. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Данько Дарина.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Хлєбік С.Р. 

2. Організація соціальної взаємодії студентів з особливими освітніми 
потребами у закладі вищої освіти. 

Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Коротенко Богдан.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Качалова Т.В. 

3. Використання технологій тайм-менеджменту у роботі керівника соціального 
закладу. 

Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Мальцев Володимир.  
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лісовець О.В. 

4. Інклюзивний простір міста як умова забезпечення життєдіяльності осіб з 
інвалідністю. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Мартиненко Альона.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С.О. 

5. Особливості профілактики дитячих негативізмів. 
Магістрант ф-ту психол. та соц. роботи Скорбач Артем.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Новгородський Р.Г. 

6. Вплив субкультури аніме на розвиток комунікативної компетентності 
підлітків. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Шейко Олеся.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Сватенков О.В. 

7. Система соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності в сучасній Україні. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Бурачок Інна.  
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лісовець О.В. 

8. Стратегії та технології соціально-педагогічної взаємодії закладу освіти і 
сім’ї. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Боєцька Аліна.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Останіна Н.С. 

9. Шляхи подолання домашнього насилля над дітьми. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Вунш Яна.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Новгородський Р.Г.  
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10. Засоби масової інформації як чинник формування репродуктивного 
здоров'я молоді. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Ковалевська Вероніка.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Сватенков О.В. 

11. Соціальна робота з попередження булінгу серед підлітків. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Косенко Руслана. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Хлєбік С.Р. 

12. Особливості профілактика лихослів’я серед підлітків. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Ожема Анастасія.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Новгородський Р.Г. 

13. Волонтерська діяльність у закладах охорони здоров'я. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Пабат Катерина.  
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лісовець О.В. 

14. Профілактика вандалізму підлітків в умовах закладу середньої освіти. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Риженко Наталія. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Конончук А.І. 

15. Соціальна робота з підлітками, які схильні до вживання психоактивних 
речових. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Созонова Олександра.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Останіна Н.С. 

16. Соціальна робота з сім'ями учасників АТО/ООС. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Шумар Вікторія.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С.О. 

17. Соціальна адаптація дітей з інвалідністю в умовах громадської організації. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Бринявська Наталія.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С.О. 

18. Соціальний супровід сімей, що виховують дітей з ООП. 
Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Даценко Ірина. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Новгородський Р.Г. 

19. Соціальна підтримка жінок з новонародженими дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Загорулько Тетяна.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Конончук А.І. 

20. Соціально-педагогічні умови попередження наркоманії у студентському 
середовищі. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Кулик Наталія. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лісовець О.В. 
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21. Профілактика девіантної поведінки старшокласників засобами форум-
театру. 

Студ. ІV курсу ф-ту психол. та соц. роботи Пузікова Анна.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Качалова Т.В. 

22. Особливості організації інклюзивного навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в умовах навчально -реабілітаційного центру. 

Студ. ІІ к. скороч. т. н. ф-ту психол. та соц. роботи Гаврись Марина.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С.О. 

23. Арт-терапія у роботі соціального працівника з дітьми з інвалідністю. 
Студ. ІІ курсу ф-ту психол. та соц. роботи Ганжа Софія.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С.О. 

 
24. Вулична соціальна робота з бездомними людьми. 

Студ. ІІ курсу ф-ту психол. та соц. роботи Савченко Людмила.  
Науковий керівник – ст. викл. Зінченко Т.В. 

25. Дослідження проблеми поширення явища свідомої бездітності в умовах 
воєнного стану. 

Аспірантка кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
спеціальності «Освітні, педагогічні науки» Клименко Леся. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лісовець О.В. 

 

Секція «Позашкільна та інклюзивна освіта» 

Керівник секції – к.пед.н., доц. Хлєбік С. Р.  
Секретар – аспір. Опанасенко О. О. 

1. Адаптація дітей з різним рівнем соціальної компетентності до умов закладів 
оздоровлення і відпочинку. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Баранець Юлія.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Сватенков О.В. 

2. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у Польщі (др.пол. ХХ ст. - поч. 
ХХІ ст.). 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Борисюк Іван.  
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Криловець М.Г. 

3. Виховання громадянської компетентності підлітків в умовах молодіжного 
центру. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Дідиченко Роман.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Хлєбік С.Р. 

4. Розвиток творчих здібностей дітей з особливим потребами засобами 
декоративно-прикладних мистецтв. 

Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Кобезька Вікторія.  
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Новгородський Р.Г.  



62 

5. Особливості адаптації дітей з ДЦП до освітнього середовища. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Довбиш Ольга. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Новгородський Р.Г. 

6. Готовність учасників освітнього процесу до реалізації інклюзивної освіти. 
Магістрантка ф-ту психол. та соц. роботи Лесенко Наталія.  
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лісовець О.В. 

7. Особливості формування соціальної відповідальності у дітей підліткового 
віку. 

Аспірантка кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Опанасенко Ольга. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С.О. 

8. Розвиток естетичної культури підлітків в умовах закладу позашкільної 
освіти. 

Аспірант кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Ванг Жібін. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Хлєбік С.Р. 

9. Формування економічної компетентності студентів в умовах  закладу вищої 
освіти. 

Аспірантка кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Яо Жуй. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С.О. 

10. Соціальна адаптація людей похилого віку засобами музичного мистецтва. 
Аспірант кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Лі Яньтун. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Новгородський Р.Г. 

11. Сучасні технології виховання екологічної компетентності в умовах закладів 
позашкільної освіти. 

Аспірант кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Ворона Максим. 
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лісовець О.В. 

12. Методика дослідження суспільної активності підлітків. 
Аспірантка кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Сенчик Наталія. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Конончук А.І. 


