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3 КВІТНЯ 2017 РОКУ 

 

 

 

Виступ на пленарне засідання університету: 

 

Огородник Ірина Олегівна – студентка 4 курсу спеціальності 

«Дошкільна освіта». Тема доповіді: «Формування культури повсякденного 

спілкування дітей старшого дошкільного віку з проявами агресивної поведінки 

засобами гри». Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки 

і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і 

психології Шулигіна Раїса Андріївна.  
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4 КВІТНЯ 2017 РОКУ 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

11.00;  ауд. 11-8 гуманітарного корпусу 

 

1. Мудрагель Ніна Сергіївна – магістр 1 курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта». Тема доповіді: «Інтерактивні технології у ВНЗ як засіб розвитку 

творчих здібностей майбутніх вихователів», науковий керівник – канд. пед. 

наук, доц. Корень Алла Миколаївна. 

2. Мороз Ірина Анатоліївна – магістр 1 курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта».  Тема доповіді: «Особливості розвитку професійних якостей майбутніх 

вихователів ДНЗ», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доц. 

Гальченко Вікторія Миколаївна. 

3. Шаповалов Андрій Сергійович – магістр 1 курсу спеціальності 

«Практична психологія». Тема доповіді: «Психологічні особливості ціннісно-

смислових орієнтацій у студентів психологів», науковий керівник: доктор псих. 

наук, проф.  Сафін Олександр Джамільович.  

4. Голуб Вікторія Вікторівна – студентка 4 курсу спеціальності 

«Образотворче мистецтво». Тема доповіді:  «Методика ознайомлення учнів 

художніх шкіл з традиційною технологією багатошарового живопису», 

науковий керівник – докт. пед. наук, проф.  Шевнюк Олена Леонідівна.  

5.  Василенко Катерина Сергiiвна – магістр 1 курсу спеціальності 

«Валеологія». Тема доповіді: «Профiлактика порушень зору в учнiв початкової 

школи», науковий керiвник – канд. біолог. наук, доц. Пакiрбаєва Лариса 

Валентинiвна. 

6. Шевчук Світлана Вячеславівна – студентка 4 курсу спеціальності 

«Початкова освіта». Тема доповіді: «Формування культури мовлення 

першокласників у період навчання грамоти», науковий керівник – канд. пед. 

наук, проф. Каніщенко Антоніна Пантелеймонівна. 

7. Цихмейструк Оксана Миколаївна – магістр 1 року спеціальності 

«Початкова освіта». Тема доповіді: «Mini-projects as a means of communication 

in multiculture environment», науковий керівник – викл. Тутова Тетяна 

Броніславівна. 

8. Гнотівська Наталія Олександрівна – студентка 5 курсу спеціальності 

«Початкова освіта». Тема доповіді: «Лінгводидактичні основи формування 

іншомовної читацької компетенції учнів початкової школи», науковий керівник 

– канд. пед. наук, доц. Бернацька Олена Володимирівна. 

9. Милевська Вероніка Ігорівна – студентка 3 курсу спеціальності 

«Практична психологія». Тема доповіді: «Метафора як засіб психотерапії в 

роботі з проблемою особистісного самовизначення осіб юнацького віку», 

науковий керівни – канд. психол. наук, доц.  Кучеренко  Єгор Валерійович. 



 4 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

4 КВІТНЯ 2017 РОКУ 

 

Секція 1  «Мова та методика викладання в початковій школі», 14.00,  

ауд. 11-9 

Керівники секції: проф. Семиренко Г.В., доц. Волошина В.В. 

1. Геращенко Олена Євгенівна «Михайло Драгоманов – педагог-

просвітитель», науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В. 

2. Нерух Тетяна Олександрівна «Михайло Драгоманов – літератор», 

науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г. В. 

3. Пархоменко Марія Вадимівна «Життєвий і творчий шлях М.П. 

Драгоманова», науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В. 

4. Кардаш Олександра Юріївна «Теорія національної освіти М.П. 

Драгоманова», науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В. 

5. Андрюшина Ольга Сергіївна «Драгоманов-історик», науковий 

керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В. 

6. Дмитренко Анастасія Дем`янівна «Михайло Драгоманов у житті 

нашого університету», науковий керівник -  к.філол.н., професор 

СемеренкоГ.В. 

7. Тимошенко Анна Анатоліївна «Літературно-політична діяльність М. 

Драгоманова», науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В. 

8. Шкільнюк Діна Анатоліївна «М.П. Драгоманов – етнограф і 

фольклорист», науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В.  

9. Суюндукова Юлія Ігорівна «Драгоманов і національне питання», 

науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В. 

10. Аношина Анастасія Юріївна «Просвітницька діяльність М.П. 

Драгоманова», науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В.  

11. Кондратюк Руслана Анатоліївна «Михайло Драгоманов – учений і 

політик», науковий керівник -  к.філол.н., професор Семеренко Г.В.  

12. Золотаренко Тетяна Олександрівна «Свято Івана Купала», 

науковий керівник -  к.філол.н., доцент Литвин  Л.П. 

13. Толочик Олена Василівна «Зимові свята українського народу», 

науковий керівник -  к.філол.н., доцент Литвин  Л.П. 

14. Бут Юлія Михайлівна «Удосконалення мовленнєвої компетенції 

учнів 4 класу засобами розвитку пізнавальної активності», науковий керівник -  

к.пед.н., професор Каніщенко А.П. 
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15. Вознюк Вікторія Юріївна «Засоби мистецтва як чинник формування 

естетичних почуттів молодших школярів на уроках читання»,  науковий 

керівник -  к.пед.н., професор Каніщенко А.П. 

16. Костючок Ірина Анатолівна «Умови розвитку комунікативних 

умінь і навичок молодших школярів на уроках мови», науковий керівник -  

к.пед.н., професор Каніщенко А.П. 

17. Калініченко Денис Сергійович «Збагачення активного словника 

молодших школярів у роботі над частинами мови», науковий керівник -  

к.пед.н., професор Каніщенко А.П. 

18. Олійник Ірина Генадіївна «Логіко-емоційна виразність як засіб 

удосконалення якостей читання літературних жанрів», науковий керівник -  

к.пед.н., професор Каніщенко А.П. 

19. Прокопчук Ярослав Вікторович Формування читацьких інтересів 

молодших школярів засобами використання ілюстративного матеріалу», 

науковий керівник - к.пед.н., професор Каніщенко А.П. 

20. Слободян Сергій Анатолійович «Вплив дидактичної гри на розвиток 

навчального інтересу до мови», науковий керівник - к.пед.н., професор 

Каніщенко А.П. 

21. Заулічна Марія Русланівна «Вплив інтегрування навчального 

матеріалу на  розвиток розумових здібностей першокласників», науковий 

керівник - к.пед.н., професор Каніщенко А.П. 

22. Гунько Людмила Володимирівна «Формування готовності 

майбутніх учителів до національно-патріотичного виховання дітей молодшого 

шкільного віку в позаурочній виховній діяльності», науковий керівник - 

к.пед.н., доцент Чабайовська М.І. 

23. Зосімчук  Марія Сергіївна «Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до впровадження інтерактивних технологій навчання учнів 

початкових класів», науковий керівник - к.пед.н., доцент Чабайовська М.І. 

24. Кавюк Тетяна  Юріївна «Формування готовності майбутнього 

вчителя початкової ланки освіти до впровадження ігрових технологій у процесі 

роботи над словом», науковий керівник - к.пед.н., доцент Чабайовська М.І. 

25. Кондратюк Руслана Анатоліївна «Мандрівні сюжети у дитячій 

літературі», науковий керівник - к.філол.н., доцент Волошина В.В. 

26. Тимошенко Анна Анатоліївна «Казка народна і казка літературна : 

спільні та відмінні риси», науковий керівник - к.філол.н., доцент ВолошинаВ.В. 

27. Геращенко Олена Євгенівна «Казковий світ Василя 

Сухомлинського», науковий керівник - к.філол.н., доцент Волошина В.В. 

 

javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=m29k79r88c98c22l70n37w45p78x55m31y93c80h48l16&l=4&n=2&n1=57356&n2=57356')
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5  КВІТНЯ 2017 РОКУ 

 

Секція 2 «Перлини наукового пошуку у психології», 11.00, ауд. 10-6  

Керівники секцій: ст. викл. Петрова Алла Сергіївна  

Секретар: Лук’яненко М.М. 

 

1. Лященко Тетяна Миколаївна «Зміст, структура та показники 

готовності практичного психолога до професійної діяльності», науковий 

керівник: доктор пед. наук, професор Митник О.Я.  

2. Кудренко Яна Вікторівна «Особливості емоційного вигорання в 

працівників соціально-гуманітарної сфери», науковий керівник: канд. психол. 

наук, доцент Рашковська І.В.  

3. Пастухова Альона Юріївна «Амбівалентність підлітка як психологічна 

проблема», науковий керівник: канд. психол. наук, старший викладач Петрова 

А.С. 

4. Стрикало Олександра Євгенівна «Вплив екстраверсії/інтроверсії на 

агресивність юнаків», науковий керівник: викладач Лелюх- Степанчук О.О. 

5. Галяс Анастасія  Русланівна «Психологічні передумови виникнення 

серцево-судинних захворювань», науковий керівник: канд. психол. наук,  

доцент Каськов І.В. 

6. Королюк Аліна Сергіївна  «Психокорекція тривожності в молодшому 

шкільному віці засобами ігрової психотерапії», науковий керівник: канд. 

психол. наук,  доцент Середюк Т.В. 

7. Федорова Каріна Юріївна «Психологічні особливості характеру 

підлітків з девіантною поведінкою», науковий керівник: канд. психол. наук,  

доцент Томаржевська І.В. 

8. Хісамудінова Віолета Борисівна «Гендерні особливості формування 

само ставлення в підлітковому віці», науковий керівник: канд. психол. наук,  

доцент Томаржевська І.В. 

9. Шведченко Наталія Сергіївна «Психофізичні прояви хвилювання під 

час публічного виступу у підлітковому  віці», науковий керівник: канд. психол. 

наук,  старший викладач Затворнюк О.М. 

10. Манцик Тетяна Олександрівна «Психокорекція тривожності у 

підлітків з неповних сімей», науковий керівник: канд. психол. наук,  старший 

викладач Затворнюк О.М. 

11. Яцків Марія Осипівна «Психологічні засоби подолання страху в 

молодшому шкільному віці», науковий керівник: канд. психол. наук,  доцент 

Тітяєв В.М. 

12. Вакуліна Ольга Ігорівна «Вплив успішності у навчанні на 

соціометричний статус молодших школярів», науковий керівник: старший 

викладач Летяк Олена Вікторівна. 

13. Гасимова Нармін Рафіг кизи «Девіантна поведінка в підлітковому 

віці та шляхи її корекції», науковий керівник: старший викладач Летяк Олена 

Вікторівна. 
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14. Курилюк Катерина Василівна «Психологічні особливості ціннісних 

орієнтацій сучасного підлітка», науковий керівник: старший викладач Летяк 

Олена Вікторівна. 

 

Секція 3  «Загальна психологія», 5 квітня, 

12.00,  ауд. 10-8   

 Керівник: доцент Кучеренко Є. В. 

 

Доповіді та повідомлення: 

1. Васильєв Адам Дмитрович «Помилки в процесі пізнання як 

проблема когнітивної психології», науковий керівник - доцент Кучеренко Є. В. 

2. Коломієць Вероніка Віталіївна «Роль уяви та фантазії у трудовій 

діяльності дорослих»,  

3. Подушка Анна Геннадіївна «Психологічні особливості студентської 

дружби», науковий керівник - доцент Кучеренко Є. В. 

4. Попович Катерина Юріївна «Каністерапія як метод 

психотерапевтичної роботи з підлітками, які мають занижену самооцінку», 

науковий керівник - доцент Кучеренко Є. В. 

5. Богдан Вікторія «Психологічні особливості молоді, схильної до 

віртуального спілкування у грі «Море китів», науковий керівник – доцент 

Лапченко І.О. 

6. Першина Анастасія «Уявлення підлітків про здоровий спосіб життя», 

науковий керівник – доцент Лапченко І.О. 

7. Заверуха Дар’я «Особливості страху в молодшому шкільному віці»,  

науковий керівник – доцент Лапченко І.О. 

8. Харитонова Олена «Особливості самосвідомості особистості 

підліткового віку», науковий керівник – доцент Лапченко І.О. 

9. Давидчук Людмила «Зміст та значення цінностей у житті людини:  

теоретичний аспект», науковий керівник – доцент Лапченко І.О. 

10. Юрьєва Олена «Особливості самооцінки старшокласників, схильних 

до віртуального спілкування», науковий керівник – ст. викл. Івановська О.В. 

11. Чепель Наталія «Теоретичний аналіз проблеми адаптації 

особистості», науковий керівник – ст. викл. Євченко І.М. 

12. Жильчук Роман «Теоретичний аналіз дослідження проблеми агресії», 

науковий керівник – ст. викл. Євченко І.М. 

 

Секція 4  «Образотворче мистецтво», 14.00;   ауд. 11-10   

Керівники: проф. Шевнюк О.Л.,  доц. Осьмак Т.В.,  доц. Красноголовець 

О.С. , доц. Плазовська Л.В.                                        

Секретар:   Линник О.І.   

Доповіді та повідомлення: 

1. Гришковець Марина Сергіївна 50 ОМ «Методика навчання учнів 

загальноосвітніх шкіл основам композиції натюрморту», науковий керівник -  

викл. Цебенко Л.І.            
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2. Свиридюк Ніна Ярославівна  50 ОМ «Методика створення образного 

пейзажу», науковий керівник -  ст..викл. Гармата В.М.            

3. Матущак Ольга Михайлівна 50ОМ «Місце декоративно – прикладної 

діяльності у творчому розвитку учнів загальноосвітніх шкіл», науковий 

керівник -  кан. пед.. н., доц.. Руденко І.В.             

4. Гасюк Валентина Іллівна 40МСОМ «Методика проведення 

інтегрованих уроків в загальноосвітніх школах», науковий керівник - викл. 

Карпенко В.А.                         

5. Діхтяр Дарина Ігорівна 40МСОМ «Методика навчання учнів основам 

фантазійного пейзажу на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх 

школах», науковий керівник - викл. Карпенко В.А.                         

6. Кузнєцова Віолета Володимирівна 40МСОМ «Узагальнення прийомів 

та методик навчання учнів основам побудови фігури людини на заняттях  у 

художніх школах», науковий керівник -  викл. Труш В.М.                         

7. Мельник Олена Сергіївна 40МСОМ  «Методика формування в учнів 

родинних цінностей засобами образотворчого мистецтва», науковий керівник - 

викл. Карпенко В.А.                         

8. Нестеренко Олександра Олександрівна 40 МСОМ «Педагогічні 

умови розвитку креативного мислення на уроках образотворчого мистецтва в 

загальноосвітніх школах», науковий керівник -    викл. Карпенко В.А.                      

9. Примаченко Ольга Сергіївна 40 МСОМ «Ознайомлення учнів з 

основами японського традиційного мистецтва на уроках образотворчого 

мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий керівник -  викл. Власюк Р.Я.            

10. Шайтанов Анатолій Вікторович 40МСОМ «Методика навчання учнів 

пейзажу у різних умовах освітлення на заняттях в системі неформальної 

освіти», науковий керівник -  доц.. Красноголовець О.С.                       

11. Бусько Анастасія Дмитрівна 40 ОМ «Методика навчання учнів 

створенню анімалістичних образів на уроках образотворчого мистецтва», 

науковий керівник – ст..викл. Шалварова К.С.             

12. Дерусова Люсія Сергіївна 40 ОМ  «Методика навчання створенню 

об’ємних композицій у гуртковій роботі з учнями», науковий керівник -  викл. 

Власюк Р.Я.                       

13. Животівська Тетяна Костянтинівна 40 ОМ  «Педагогічні умови 

ознайомлення учнів з технікою графіті на уроках образотворчого мистецтва в 

загальноосвітніх школах», науковий керівник -  доц.. Красноголовець О.С.                       

14. Кравцова Анастасія Вячеславівна 40 ОМ «Ознайомлення учнів з 

мистецтвом витинанки на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх 

школах», науковий керівник -  викл. Карпенко В.А.             

15. Левченко Ольга Віталіївна 40 ОМ «Методика роботи над об’ємним 

пластичним образом на гурткових заняттях з образотворчого мистецтва», 

науковий керівник -  ст..викл. Шалварова К.С            

16. Мариніч Юлія Олексіївна 40 ОМ «Ознайомлення зі слов’янською 

міфологію на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», 

науковий керівник -  викл. Цебенко Л.І.                       
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17. Пошабля Оксана Михайлівна 40ОМ «Педагогічні умови 

ознайомлення учнів з графічними техніками на уроках образотворчого 

мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий керівник -  викл. Цебенко Л.І.                       

18. Романюк Ірина Володимирівна 40ОМ «Ознайомлення учнів з 

творчістю майстрів петріківського розпису на уроках образотворчого мистецтва 

в загальноосвітніх школах», науковий керівник -  кан.пед.наук, доц.. 

Плазовська Л.В.            

19. Симонова Марія Сергіївна 40ОМ «Особливості навчання учнів 

колористиці графіті на заняттях гуртка з образотворчого мистецтва», науковий 

керівник -  ст..викл. Шалварова К.С            

20. Тюха Марта Олександрівна 40ОМ «Формування творчої активності 

учнів засобами навчання композиції пейзажу в системі неформальної освіти», 

науковий керівник – викл. Труш В.М.              

21. Фесенко Євген Олександрович 40 ОМ «Прийоми, засоби та методи 

навчання учнів стилістиці мистецтва графіті в системі неформальної освіти», 

науковий керівник -  доц.. Красноголовець О.С.            

22. Хімінчук Ольга Євгеніївна 40 ОМ  «Методика ознайомлення учнів з 

технікою художньої вишивки у гуртковій роботі», науковий керівник - ст..викл. 

Шалварова К.С             

23. Гориславець Анастасія Володимирівна 30 ОМ «Образно-алегорична 

інтерпретація кольору в композиції в практиці навчання образотворчого 

мистецтва», науковий керівник -  ст..викл. Шалварова К.С            

 

 

Секція 5  «Педагогіка та методика початкова навчання»,  

15.30,  ауд. 10-4   

 Керівники: проф. Матвієнко О.В., доц. Севастюк М.С., доц. КоханкоО.Г. 

 Секретар: Коваль Т.В. 

Доповіді та повідомлення: 

1. Костюк Аліна Олексіївна «Підготовка майбутніх вчителів початкової 

школи до формування в учнів природознавчої компетентності засобами 

екскурсій», науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент Васютіна Т.М. 

2. Великоіваненко Яна Михайлівна «Педагогічні умови формування 

професійно – педагогічної компетентності у майбутніх вчителів початкової 

школи  засобами інтерактивних технологій», науковий керівник –  докт. пед. 

наук, професор Бобрицька В.І. 

3. Анісімова Катерина Андріївна «Підготовка майбутніх вчителів 

початкових класів до роботи в інклюзивних класах», науковий керівник –  докт. 

пед. наук, професор Бобрицька В.І. 

4. Олійник Наталія Олегівна «Формування комунікативної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи у процесі педагогічної 

практики», науковий керівник –  докт. пед. наук, професор Мартиненко С.М. 
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5. Наумчук Тетяна Миколаївна «Формування суб’єктності майбутніх 

вчителів початкових класів під час вивчення педагогічних дисциплін»,  

науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент Севастюк М.С. 

6. Бабенко Аліна Олександрівна «Педагогічні умови формування 

соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у 

процесі вивчення іноземних мов», науковий керівник –  доктор пед. наук, 

професор Матвієнко О.В. 

7. Кислюк Ольга Андріївна «Підготовка майбутнього вчителя до 

організації і проведення нестандартних уроків у початковій школі», науковий 

керівник –  канд. пед. наук, доцент Кондратюк О.М. 

8. Баліцька Анастасія Леонідівна «Формування професійно-

педагогічного інтересу у майбутніх вчителів початкової школи під час 

вивчення педагогічних дисциплін», науковий керівник –  доктор пед. наук, 

професор Хижна О.П. 

9. Столярчук Ганна Іванівна «Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до формування природознавчих компетенцій учнів засобами групових 

форм роботи», науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент Васютіна Т.М. 

10. Клімчук Ольга Вікторівна «Формування у майбутніх вчителів 

умінь моделювати методи навчання молодших школярів», науковий керівник –  

канд. пед. наук, доцент Лозенко А.П. 

11. Антемюк Богдана Юріївна  «Формування готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до індивідуальної роботи з учнями засобами 

педагогіки співпраці», науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент Коханко 

О.Г. 

12. Позняк Інна Миколаївна «Підготовка майбутніх вчителів початкової 

школи до формування в учнів предметних вмінь з природознавства засобами 

інтерактивних технологій», науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент 

Телецька Л.І. 

13. Андрійчук Юлія Сергіївна   «Формування готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до роботи з батьками засобами інтерактивних 

технологій», науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент Коханко О.Г. 

14. Бялік Олександра Ульянівна «Підготовка майбутніх учителів до 

використання проектної технології у навчальній діяльності молодших 

школярів», науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент Кондратюк О.М. 

15. Зозуля Надія Леонідівна «Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до взаємодії з батьками», науковий керівник –  канд. пед. наук, старший 

викладач Коваль Т.В. 

16. Рудник Аліна Валеріївна «Підготовка майбутніх учителів до 

індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними молодшими школярами у 

навчально-виховному процесі», науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент 

Коханко О.Г. 

17. Сміщук Владислава Євгенівна «Формування технологічної готовності 

майбутніх вчителів початкової школи», науковий керівник –  канд. пед. наук, 

доцент Чайченко В.Ф. 
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18. Чернухіна Катерина Василівна «Підготовка майбутніх учителів до 

реалізації компетентнісного підходу в умовах запровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти», науковий керівник –  канд. пед. наук, 

доцент Чайченко В.Ф. 

19. Шокотько Марина Володимирівна «Підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи до діагностування навчально-пізнавальної діяльності учнів 1-

го класу», науковий керівник –  докт. пед. наук, професор Мартиненко С.М. 

20. Штельмах Ганна Костянтинівна «Формування готовності майбутніх 

учителів початкової школи до використання технології перспективно-

випереджального навчання С.М.Лисенкової», науковий керівник –  канд. пед. 

наук, доцент Лозенко А.П. 

21. Бойко Жанна Анатоліївна «Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до роботи з першокласниками в адаптаційний період», науковий 

керівник –  канд. пед. наук, доцент Кондратюк О.М. 

22. Коржук Катерина Миколаївна «Формування педагогічного 

артистизму майбутнього вчителя молодших школярів у процесі художньо – 

педагогічної підготовки», науковий керівник –  канд. пед. наук, доцент 

Телецька Л.І. 

23. Світайло Вікторія Василівна  «Підготовка майбутніх учителів 

початкових класів до організації і проведення краєзнавчої роботи», науковий 

керівник –  канд. пед. наук, доцент Телецька Л.І. 

24. Цихмейструк Оксана Миколаївна «Формування у майбутніх вчителів 

умінь проектувати виховну діяльність в полікультурному середовищі», 

науковий керівник –  доктор пед. наук, професор Матвієнко О.В. 

25. Якубова Вікторія Андріївна «Підготовка майбутніх учителів до 

здійснення педагогічного тестування в початковій школі», науковий керівник –  

канд. пед. наук, доцент Чайченко В.Ф. 

 

6 КВІТНЯ 2017  РОКУ 
 

СЕКЦІЯ 6  «Педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 

творчості», 11.00; ауд. 14-7 

Керівники підсекція 1:  докт. пед. наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна, 

канд. пед. наук, доцент Довбня Софія Олегівна  

Керівники підсекція 2:  канд. психол. наук, доцент Гальченко Вікторія 

Миколаївна, канд.  пед. наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна  

Секретар:  Грузинська І.М. 
  

Підсекція 1. «ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ 

ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 

ВИКЛИКІВ» 

Доповіді та повідомлення: 



 12 

1. Василець Катерина Віталіївна «Виховний потенціал складових 

саморефлексії професійної діяльності педагога». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна.  

2. Терета Валентина Вікторівна «Проблема іміджу в теорії освіти і 

виховання: ретроспективний аналіз». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна,. 

3. Луцик Світлана Василівна «Характеристика підготовки майбутніх 

вихователів у ВНЗ». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Косенчук Ольга Геннадіївна. 

4. Грінчишина Юлія Анатоліївна «Формування моральної культури у 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в освітньому процесі 

вищої школи». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Панасенко Еліна Анатоліївна. 

5. Мороз Ірина Анатоліївна «Особливості розвитку професійних 

якостей майбутніх вихователів ДНЗ». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

6. Давидюк Анастасія Юріївна «Підготовка майбутніх вихователів до 

нетрадиційних методів фізичного виховання старших дошкільників». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, професор Алексєєнко-Лемовська 

Людмила Владиславівна. 

7. Буз Ганна Володимирівна «Психолого-педагогічні умови розвитку 

творчості дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

8. Мажинська Марія Вадимівна «Підготовка майбутніх вихователів до 

формування мовленнєвої компетенції дошкільників: психолого-педагогічна 

проблема». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня 

Софія Олегівна. 

9. Огірчук Яна Володимирівна «Формування професійної культури у 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в освітньому процесі 

вищої школи». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Панасенко Еліна Анатоліївна. 

10. Лещинська Анна Олегівна «Чинники розвитку творчої особистості  

майбутнього вихователя ДНЗ». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

11. Смик Дар’я Володимирівна «Врахування індивідуальних 

особливостей студентів-першокурсників під час адаптації до навчання в 

університеті». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Шулигіна Раїса Андріївна. 

12. Мажинська Вікторія Юріївна «Концептуальні положення 

підготовки майбутніх вихователів до художньо-естетичного розвитку дітей 

дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Довбня Софія Олегівна. 

13. Проценко Юлія Станіславівна «Особливості формування 

позитивної мотивації до професійного самовдосконалення  майбутніх 
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вихователів». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Цвєткова Ганна Георгіївна.  

14. Божко Віталіна Вікторівна  «Основні концепти збагачення духовної 

сфери особистості майбутнього педагога». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна.  

15. Долінчук Ірина Іванівна «Активні форми навчання як засіб 

формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального 

закладу». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор 

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна.  

16. Сирбу Анастасія Сергіївна «Формування професійної  

компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в 

освітньому процесі вищої школи». Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор Панасенко Еліна Анатоліївна. 

17. Процик Ольга Володимирівна «Підготовка майбутніх вихователів 

до гендерного вихованнястарших дошкільників». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, професор Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна. 

18. Коток Марія Олександрівна «Аналіз чинників впливу на формування 

індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса 

Андріївна.  

19. Йовжи Анна Юріївна «Організаційно-педагогічні умови управління 

якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Панасенко Еліна Анатоліївна. 

20. Марченко Ольга Олександрівна «Формування комунікативної 

компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в  

освітньому процесі вищої школи». Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор Панасенко Еліна Анатоліївна. 
 

Підсекція 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ДОШКІЛЬНИКА 

Доповіді та повідомлення: 

1. Кедич Ольга Вікторівна «Психолого-педагогічні умови розвитку 

творчості дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна.  

2. Огородник Ірина Олегівна «Формування культури спілкування у дітей 

старшого дошкільного віку з проявами агресивної поведінки засобами гри».  

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса 

Андріївна.  

3. Нікітчук Наталія Олександрівна «Розвиток мислення у дітей старшого 

дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 

Репетій Світлана Тимофіївна.  

4. Кокодей Яна Сергіївна «Підготовка дітей до школи в умовах сім’ї». 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Репетій Світлана 

Тимофіївна. 
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5. Бугайова Олена Леонідівна «Відповідальна поведінка старших 

дошкільників як елемент морального виховання». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

6. Єлишева Катерина Володимирівна «Проблема лідерства в колективі 

дітей дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Косенчук Ольга Геннадіївна.  

7. Беризовська Віра Вікторівна «Особливості організації ігрової 

діяльності з дітьми дошкільного віку в освітньому процесі дошкільного 

навчального закладу». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Довбня Софія Олегівна.  

8. Скиба Вікторія Миколаївна «Розвиток емпатії у дітей дошкільного 

віку у процесі спільної діяльності з дорослими та однолітками». Науковий 

керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гальченко Вікторія 

Миколаївна.  

9. Пантус Вероніка Юріївна «Психолого-педагогічні особливості 

морального розвитку дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна.  

10. Величко Христина Юріївна «Виховання самостійності у дітей 

дошкільного віку засобами трудової діяльності». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Репетій Світлана Тимофіївна. 

11. Доболюк Альона Василівна «Запобігання і профілактика розвитку 

різних форм заїкання у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

12. Писаренко Єлізавета Валеріївна «Подолання тривожності у дітей 

дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Репетій Світлана Тимофіївна 

13. Хрящевська Оксана Сергіївна «Умови розвитку винахідливості у 

дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна.  

14. Шуляк Аліна Василівна «Аналіз змісту морального виховання дітей 

старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

доцент Гальченко Вікторія Миколаївна.  

15. Бербетова Катерина Романівна «Розвиток емоційної сфери дітей 

старшого дошкільного віку в процесі театральної діяльності». Науковий 

керівник: кандидат психологічних наук, доцент Репетій Світлана Тимофіївна 

16. Сорока Наталія Іванівна «Психологічна готовність дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в школі». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Репетій Світлана Тимофіївна. 

17. Лук’яненко Анжела Львівна «Підготовка дітей до школи в умовах 

сім’ї». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Репетій 

Світлана Тимофіївна. 
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Секція 7  «Іноземні мови та методика їх викладання», 14.00; 

ауд. 10-1   

Керівники секції: доц. Бернацька О.В. 

Секретар: Цехмейструк О.М. 

Доповіді та повідомлення: 

1. Чміль Наталія Ігорівна «Особливості використання 

мультидисциплінарної інтеграції на уроках іноземної мови для формування 

комунікативних навичок учнів/студентів», науковий керівник – Ст. викладач 

Пуха З.Д. 

2. Шурдук Надія Миколаївна «Співпраця вчителів на 

інтердисциплінарних уроках під час вивчення спільної теми»,  науковий 

керівник – Ст. викладач Пуха З.Д. 

3. Годована Ірина Валеріївна «Формування мовної та мовленнєвої 

компетенцій на інтрадисциплінарних уроках іноземної мови», науковий 

керівник – ст. викладач Пуха З.Д. 

4. Короп Анастасія «Negative affect of  multitasking», науковий керівник – 

доцент Глоба О.В. 

5. Жежеря Олександра «Memory and its force», науковий керівник – 

доцент Глоба О.В. 

6. Буряк Дарина «Charismatic jestures», науковий керівник – доцент Глоба 

О.В. 

7. Колоша Богдан «Agression and its nature», науковий керівник – доцент 

Глоба О.В. 

8. Черноголовно Анна «Charismatic first impression», науковий керівник – 

доцент Глоба О.В. 

9. Любич Тетяна Миколаївна «Communicative teaching», науковий 

керівник – доцент Бернацька О.В. 

10. Морозюк Анна «Communicative teaching of grammar», науковий 

керівник – доцент Лук’янчук С.Ф.  

11. Андрусенко Діана «Методика викладання іноземних мов як наука та її 

завдання. Галузі методики», науковий керівник – доцент Попова Л.М. 

12. Борканин Софія «Зміст навчання іноземної мови молодших школярів. 

Поняття іншомовної комунікативної компетентності», науковий керівник – 

доцент Попова Л.М. 

13. Бут Єлизавета «Загальнодидактичні та методичні принципи навчання 

іноземної мови», науковий керівник – доцент Попова Л.М. 

14. Ваганова Аліна «Засоби навчання іноземної мови», науковий керівник 

– доцент Попова Л.М. 

15. Дорошенко Дарина «Підручник як основний дидактичний засіб 

навчання іноземної мови. Вимоги до підручника іноземної мови для початкових 

класів», науковий керівник – доцент Попова Л.М. 

16. Іщук Ірина «Планування у методичній роботі вчителя іноземної мови. 

Календарні та поурочні плани», науковий керівник – доцент Попова Л.М. 
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17. Лавриненко Світлана «Поняття іншомовних навичок та вмінь», 

науковий керівник – доцент Попова Л.М. 

18. Мошенець Вікторія «Зміст навчання граматики на уроках англійської 

мови у початкових класах. Етапи формування граматичних навичок», науковий 

керівник – доцент Попова Л.М. 

19. Рибчинська Мар’яна «Навчання фонетики на уроках англійської мови 

у початкових класах. Формування слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних 

навичок молодших школярів», науковий керівник – доцент Попова Л.М. 

20. Циба Марина «Особливості навчання лексики на початковому ступені 

навчання іноземної мови. Способи семантизації лексичних одиниць», науковий 

керівник – доцент Попова Л.М. 

21. Тернова Оксана  «Цілі навчання іноземної мови у початковій школі», 

науковий керівник – доцент Попова Л.М. 

22. Шафрай О., Заулічна М., Хропачова Г., Бондаренко О., Тарасенко 

Т. «Ігрові форми роботи на уроках англійської мови молодших школярів для 

розвитку між комунікації», науковий керівник - доцент Гудій С.О. 

 

 

Секція 8  «Сучасні підходи до застосування методик та технологій 

дошкільної освіти», 14.00, ауд. 11-5 

Керівник секції: проф. Луценко І. О.,  доц.  Левінець Н. В. 

Секретар: Романчук М.В.  

Доповіді та повідомлення: 

1. Акуленко Марина Юріївна  «Особливості формування просторових 

сенсорних умінь молодших школярів», науковий керівник - старший викладач 

Коржук О.С. 

2. Атлас Катерина Миколаївна  «Потенціал позаурочної діяльності у 

формуванні патріотичних почуттів молодших школярів», науковий керівник -  

старший викладач Коржук О.С. 

3. Веселовська Тетяна Сергіївна «Урок-екскурсія як засіб закріплення 

природничих географічних понять молодших школярів», науковий керівник -  

старший викладач Коржук О.С. 

4. Добровільська Марія Олексіївна «Особливості виховання 

моральних почуттів у дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник - 

канд. пед.наук Корень А.М. 

5. Довганич Людмила Володимирівна «Особливості використання 

лінгвістичних ігор як засобу розвитку зв’язного мовлення молодших 

школярів», науковий керівник - старший викладач Коржук О.С. 

6. Іваніщенко Вікторія Олегівна «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій у формуванні орфографічних умінь молодших 

школярів», науковий керівник - старший викладач Коржук О.С. 

7. Катеруша Людмила Сергіївна «Педагогічні умови розвитку 

діалогічного мовлення молодших школярів», науковий керівник - старший 

викладач Коржук О.С. 
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8. Кошіль Тетяна Павлівна «Діагностика рівнів сформованості 

читацьких інтересів молодших школярів», науковий керівник - старший 

викладач Коржук О.С. 

9. Лебедєва Тетяна Володимирівна «Характеристика сучасних підходів 

підготовки вихователів до валеологічного виховання дітей», науковий керівник 

- кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

10. Макарова Марія Сергіївна «Сучасні підходи до формування 

іншомовної лексичної компетенції у дітей дошкільного віку», науковий 

керівник  - кандидат педагогічних наук, доцент Мордоус І. О. 

11. Молоствова Наталія Олександрівна «Педагогічні умови 

використання іграшки у процесі складання розповідей старшими 

дошкільниками», науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент 

Поворознюк С. І. 

12. Мариніна Ірина Олегівна «Формування у дошкільників основ 

граматично-правильної побудови англомовних речень», науковий керівник -  

кандидат педагогічних наук, доцент Мордоус І.О. 

13. Москалюк Аліна Василівна « Розвиток психічних процесів у дітей 

старшого дошкільного з порушенням мовлення засобами ігрової діяльності», 

науковий керівник - канд. пед. наук Корень А.М. 

14. Мудрогель Ніна Сергіївна «Інтерактивні технології у ВНЗ як засіб 

розвитку творчих здібностей майбутніх педагогів», науковий керівник канд. 

пед.наук Корень А. М. 

15. Назаренко Анастасія Павлівна «Педагогічні умови засвоєння 

фонетичних написань учнями початкових класів», науковий керівник - 

кандидат філологічних наук, доцент Поворознюк С.І. 

16. Назарова  Вікторія Вікторівна «Формування природничих знань у 

молодших школярів на уроках-екскурсіях як наукова проблема», науковий 

керівник - канд. пед. наук Корень А.М. 

17. Ніколаєнко Яна Андріївна «Вплив учителя початкових класів на 

патріотичне виховання молодших школярів», науковий керівник - канд. пед. 

наук Корень А.М. 

18. Панченко Юлія Валентинівна «Читацькі інтереси та шляхи їх 

формування у молодших школярів», науковий керівник - канд. пед. наук 

Корень А.М. 

19. Попович Олена Петрівна «Особливості професійної  підготовки 

студентів- майбутніх педагогів до роботи з батьками дітей-вихованців ДНЗ», 

науковий керівник канд. пед.наук Корень А. М. 

20. Прокофієва Тетяна Василівна «Формування у дітей старшого 

дошкільного віку навичок комунікативної взаємодії в процесі використання 

ігрових тренінгів», науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор 

Луценко І.О. 

21. Рябініна Оксана Василівна «Формування у дітей молодшого 

дошкільного віку почуття доброти в процесі ознайомлення з художніми 

творами» науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Луценко І.О. 
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22. Савченко Сніжана Андріївна «Основні засоби розвитку діалогічного 

мовлення молодших школярів», науковий керівник -  кандидат філологічних 

наук, доцент Поворознюк С. І. 

23. Скуратівська Діана Станіславівна «специфіка формування 

правописних навичок у першокласників», науковий керівник - кандидат 

філологічних наук, доцент Поворознюк С. І. 

24. Стадніченко Марія Петрівна «Формування діалогічної 

компетентності дітей із загальним недорозвиненням мовлення в умовах 

різновікової групи спеціального дошкільного навчального закладу», науковий 

керівник - доктор педагогічних наук, професор Луценко І.О. 

25. Стретович Тетяна Валентинівна «Особливості розвитку творчих 

здібностей молодших школярів як наукова проблема», науковий керівник - 

канд. пед. наук Корень А. М. 

26. Томчук Ірина Андріївна «Вплив творів художньої літератури на 

формування культурно-гігієнічних навичок у дітей молодшого дошкільного 

віку», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент  Левінець Н. В. 

27. Ульянова Валентина Сергіївна «Рухливі ігри як засіб виховання 

позитивних вольових рис характеру дітей старшого дошкільного віку», 

науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

28. Фальківська Наталія Анатоліївна «Професійно спрямована 

мотивація студентів ВНЗ як наукова проблема», науковий керівник - канд. пед. 

наук Корень А. М. 

29. Шевчук Надія Сергіївна «Особливості використання казки у роботі з 

молодшими школярами», науковий керівник кандидат філологічних наук, 

доцент Поворознюк С. І. 

30. Яценко Жанна Володимирівна. «Характеристика творчих здібностей 

дітей дошкільного віку», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

доцент Мордоус І. О. 

 

 

Секція 9  «Медико-біологічні та валеологічні основи охорони життя і 

здоров’я», 14.00, ауд. 14-4   

Керівники: ст. викладач Шеремет І.В. 

Секретар: ст. викладач Челнокова М.С.  

Доповіді: 

1. Левковська Анна Андріївна «Особливості психологічної підтримки 

подружніх пар», науковий керівник –  ст. викладач Челнокова М.С.  

2. Якимович Вікторія Миколаївна «Соціальні наслідки абортів у 

незаміжніх жінок», науковий керівник –  ст. викладач Челнокова М.С.  

3. Рафальська Ірина Олександрівна «Роль планування сім’ї у зниженні 

дитячої смертності», науковий керівник –  ст. викладач Челнокова М.С.  

4. Оправхата Людмила Миколаївна «Екстрасенсорні явища», науковий 

керівник –  ст. викладач Шеремет І.В.  
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5. Ренчковська Ксенія «Особливості ВНД людиноподібних мавп», 

науковий керівник –  ст. викладач Шеремет І.В.  

6. Кохан Анастасія Сергіївна «Профілактика захворювань, що 

передаються статевим шляхом як складова збереження репродуктивного 

здоров’я молоді», науковий керівник –  ст. викладач Палієнко К.В.  

7. Мазун Марина Вадимівна «Використання традиційних методів 

навчання БЖД та ОП (словесні, наочні, практичні, контролю і самоконтролю, 

самостійної роботи», науковий керівник –  ст. викладач Ігнатенко С.А.  

 

 

 

 

 

 

Декан факультету педагогіки  

та психології                                                                                  акад. В.І. Бондар                                                                      

 

 

Вчений секретар Ради науково-технічної                                                

творчості студентської молоді факультету                                доц. О.Г. Коханко         

 

 

Голова Студентського наукового 

товариства факультету                                                                 А.С. Шаповалов
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