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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ДНІВ НАУКИ – 2020 
 

11-16 травня 

Челенж серед викладачів та здобувачів БДПУ “Моє найбільше 
досягнення у науці та навчанні” (ФДССО, соціальна мережа Facebook) 

11 травня 

 Наукова вікторина “Науковий lifestyle науковиць і науковців БДПУ” 
(ФДССО, соціальна мережа Facebook) 

 Челендж серед здобувачів вищої освіти в підтримку академічної 
доброчесності в університеті (ФДССО, соціальна мережа 
Facebook) 

12.00 Мотиваційний проєкт “Візуалізуй мрію” (ФФМКТО, 
платформа ZOOM) 

упродовж 
дня 

Екскурсії лабораторіями кафедри фізики та методика 
навчання фізики (ФФМКТО, відеозапис) 

12-14 травня 

Наукові семінари викладачів кафедр БДПУ (дистанційна форма 
проведення) 

Засідання студентських секцій Звітної науково-практичної конференції 
БДПУ (дистанційна форма проведення) 

12 травня 

09.00 Фізичний експерементаріум (запрошені учні гімназії № 1 
“Надія”) (ФФМКТО, платформа ZOOM) 

09.30 Інтернет-фотовиставка студентських робіт “Мене не викреслити при 
всьому бажанні із історії ніяк” (Христина Алчевська) (ФППОМ, 
соціальні мережі, Google Диск) 

11.10 Онлайн-конференція “Мовно-літературна компетентність учителя 
Нової української школи” (ФППОМ, платформа ZOOM) 

11.10 Інтелектуальний марафон “Система М. Монтессорі – історія та 
сьогодення” (до 150-річчя з дня народження) (ФДССО, 

платформа ZOOM) 
 ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Людина 

в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи 
розвитку” (ФФСК, дистанційна форма проведення) 

12.00 Презентація електронного журналу Berdiansk Dance Project 
University (ФППОМ, 
https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw) 

12.00 Танцювальний марафон студентів-хореографів “Тримай 
імпульс” (ФППОМ, 
https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw) 

12.00 Історико-педагогічна онлайн-екскурсія до музею історії 
запорозького козацтва на Хортиці “Шляхами козацького 

https://www.youtube.com/channel/UCc3wsg5u48zi41EIjls4Pjw
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виховання” (здобувачі вищої освіти ФФМКТО, ФФСК, ФППОМ) 
(ФППОМ, посилання на канал YOUTUBE) 

13.00-
14.00 

Дискусія на тему: “014 чи 024?: питання і відповіді” з метою 
обговорення змісту освітньо-професійних програм, роботи 
викладачів, працевлаштування випускників тощо (ФППОМ, 
платформа ZOOM) 

13 травня 

09.00 Фізичний брейнринг (здобувачі вищої освіти спеціальності 014 
Середня освіта (Фізика) (ФФМКТО, платформа ZOOM) 

09.35 Вебінар “Поради психолога: як зберегти психічне здоров’я у 
стресовій ситуації” здобувачами освіти для здобувачів вищої 
освіти 1-4 курсів спеціальності 053 Психологія (ФППОМ, 
розміщення на Google-платформі) 

09.35 Літературно-мистецька година “Христина Алчевська: життя 
заради світла” (захід до дня народження Х. Алчевської) 
(ФППОМ, MESSENGER, Google Диск) 

11.10 Вебквест “Цифровізація початкової освіти: майбутнє чи 
сьогодення” (здобувачі вищої освіти групи 11 ПО) (ФППОМ, 
платформа ZOOM) 

12.00 Техноквест “Очумілі ручки” для учнів ЗЗСО № 2 (ФФМКТО, 
платформа ZOOM) 

13.00 Брейнринг “Гра інтелектів” (ФФКСЗЛ, дистанційна форма 
проведення) 

14.00-
15.00 

Онлайн-захід “Академічна доброчесність в університеті” 
(ФДССО, платформа ZOOM) 

14 травня 

 Конкурс плакатів “Охорона праці на роботі майбутнього” 
(ФФМКТО, онлайн режим) 

 Конкурс слоганів з енергоефективності та енергоспоживання 
“Споживай розумно!” (ФФМКТО, онлайн режим) 

09.35 Круглий стіл у режимі онлайн “Перевернуте навчання на 
уроках іноземної мови в умовах НУШ” (здобувачі вищої 
освіти 41ПО групи) (ФППОМ, платформа ZOOM) 

10.30 Майстер-клас у режимі онлайн “Сторітелінг як засіб формування 
компетенцій здобувачів початкової освіти на уроках мови” (здобувачі 
вищої освіти груп 31 ПО, м11ПО (ФППОМ, Classroom i Messenger 
від Facebook) 

11.00 Круглий стіл у режимі онлайн “Природотерапія як технологія 
біо(еко)етичної діяльності вчителя Нової української школи” 
(ФППОМ, платформа ZOOM) 

12.00 Методичний Workshop для вчителів трудового навчання та 
технологій ЗЗСО Бердянського району: 
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1. Дискусія “Розвиток ключових компетентностей на уроках 
трудового навчання” (ФФМКТО, платформа ZOOM) 

12.30 Практичне заняття в режимі онлайн “Технології 
концептуальної методики навчання мистецтва: дефініція 
“домінанта”” (здобувачі вищої освіти групи 41ПО) (ФППОМ, 
Classroom) 

12.50 Майстер-клас “Друге життя звичайних речей” (ФФМКТО, 
платформа ZOOM) 

13.00-
15.00 

Майстер-клас “Майстерня душевної краси” (здобувачі вищої 
освіти 1-4 курсів спеціальності 053 Психологія) (ФППОМ, 
платформа ZOOM) 

13.00-
15.00 

Конкурс студентських презентацій і відео до ювілейних дат 
видатних композиторів (ФППОМ, платформа ZOOM) 

 Міжнародні програми Erazmus+ для викладачів ФДССО 
(ФДССО, платформа ZOOM) 

15 травня 

09.35 Практичне заняття “Особливості навчання математики 
молодших школярів цифрового покоління” (здобувачі вищої 
освіти групи 31ПО) (ФППОМ, платформа ZOOM) 

10.00 Конкурс педагогічної майстерності з дисципліни “Організація та 
режисура виховних заходів” (ФППОМ, MESSENGER) 

10.00– 
13.00 

Міжнародна науково-практична конференція “Азовські правові 
читання 2020” (ГЕФ, заочна форма проведення) 

10.00 Шоу-технологія “Топ-педагог” (ФДССО, онлайн-платформи) 
10.00-
12.00 

Семінар-практикум до 250-річчя з Дня народження Л.Бетховена 
(ФППОМ, платформа ZOOM) 

11.10 Воркшоп “Організація проєктної діяльності молодших 
школярів засобами дистанційної освіти в умовах НУШ” 
(здобувачі вищої освіти 31 ПО групи) (ФППОМ, платформа 
ZOOM) 

11.10 Майстер-клас акриловий живопис “Подих літа” (присутні: 21 ПО 
група) (ФДССО, MESSENGER) 

13.00-
15.00 

Семінар-практикум “Поет фортепіано” до 210-річчя з Дня 
народження Ф.Шопена” (ФППОМ, платформа ZOOM) 

14.00 Артстудія “Традиційні українські витребеньки” (ФФМКТО, 
платформа ZOOM) 

16 травня 

12.50 Круглий стіл “Проблеми та перспективи ОЕС України” 
(ФФМКТО, платформа ZOOM) 

18 травня 

09.35 Майстер-клас “Нове життя старим речам” (ФФМКТО, 
відеозапис) 
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14.00 Кінолекторій “Обережно, енергія!” (ФФМКТО, відеозапис) 
20 травня 

14.00 Семінар-майстер-клас “Розвиток дрібної моторики та її вплив 
на формування креативного мислення дитини” (ФФМКТО, 
платформа ZOOM) 

21 травня 

14.00 Майстер-клас “Подарунок для матусі” для учнів ЗЗСО №16 
(ФФМКТО, ЗЗСО № 16, на платформі ZOOM) 

22-23 травня 

 ІХ Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської 
мови, літератури, культури та історії (ФФСК, дистанційна 
форма проведення) 
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Секція 1 
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Керівник секції: к.філол.н., доц. Марина БОГДАНОВА. 
Секретар секції: студентка 3 курсу ФФСК Ольга ПОНОМАРЬ. 

 

1. Жінки як головні героїні циклу новел “Нація” Марії Матіос. 
Студентка 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Анна ПАНЧЕНКО. Науковий керівник – д.філол.н., проф. 
Ніна АНІСІМОВА. 

2. Роль описів та художньої деталі у творенні образів-персонажів 
збірки “З народних уст” Ганни Барвінок. Студентка 1 курсу магістратури 
факультету філології та соціальних комунікацій Таїсія ЛИННИК. 
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Ольга НОВИК. 

3. Жанрові особливості тетралогії Володимира Малика “Таємний 
посол”. Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та 
соціальних комунікацій Вікторія Мурга. Науковий керівник – д.філол.н., 
проф. Ольга НОВИК. 

4. Реалізм у змалюванні образів у творах Митра Олельковича. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ольга 
ПОНОМАРЬ. Науковий керівник – д.філол.н., проф. Ольга НОВИК. 

5. Специфіка жанру повісті Антона Санченка “Левантійські канікули”. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ганна 
СТОЛЯР. Науковий керівник – д.філол.н., проф. Ольга НОВИК. 

6. Світ природи у творах для дітей М. Вінграновського. Студентка 
1 курсу магістратури факультету філології та соціальних комунікацій 
Антоніна КРІВІХІНА. Науковий керівник – д.філол.н., проф. 
Ольга НОВИК. 

7. Роман “Клавка” Марини Гримич у літературно-критичній рецепції. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних 
комунікацій Марина ПАНЧЕНКО. Науковий керівник – д.філол.н., проф. 
Ольга ХАРЛАН. 

8. Міжтекстові зв’язки у романі “Донна Анна” Гордія Брасюка. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних 
комунікацій Марія СИНЯВСЬКА. Науковий керівник – д.філол.н., проф. 
Ольга ХАРЛАН. 

9. Жанрові особливості роману “Правила гри” Володимира Аренєва. 
Студент 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних 
комунікацій Володимир КРУТІКОВ. Науковий керівник – д.філол.н., 
проф. Ольга ХАРЛАН. 

10. Історичний компонент прози Василя Шкляра. Студентка 1 курсу 
магістратури факультету філології та соціальних комунікацій Марія 
ЛЯЩЕНКО. Науковий керівник – д.філол.н., доц. Валентина ШКОЛА. 
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11. Натуралістична поетика оповідань Олександра Кониського. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних 
комунікацій Лілія МАТЮХІНА. Науковий керівник – д.філол.н., доц. 
Валентина ШКОЛА. 

12. Жанр літературної казки у творчій спадщині Григора Тютюнника. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних 
комунікацій Катерина БЕЛАНОВА. Науковий керівник – д.філол.н., доц. 
Валентина ШКОЛА. 

13. Образ Марусі Чурай у рецепції Володимира Самійленка. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних 
комунікацій Тетяна ЧЕРЕПАНОВА. Науковий керівник – д.філол.н., доц. 
Валентина ШКОЛА. 

14. Людина на війні в оповіданні Олександра Довженка “Воля до 
життя”. Студентка студентка 2 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу Бердянського державного педагогічного 
університету Олександра ВАКУЛЕНКО. Науковий керівник – викладач 
української мови та літератури БЕГК БДПУ М. В. Варьєва. 

 
Секція 2 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Керівник секції: к.філол.н., доц. Ольга БОГОВІН. 
Секретар секції: студентка 3 курсу ФФСК Тетяна ГАГАРА. 
 

1. Основні символи у поезіях Анни-Варні Кантондеа в альбомі 
“Songs from the inverted womb”. Студентка 3 курсу факультету філології 
та соціальних комунікацій Тетяна ГАГАРА. Науковий керівник – 
к.філол.н., доц. Ольга БОГОВІН. 

2. Анна Кареніна як психологічний тип “жертва” у романі Л. Толстого 
“Анна Кареніна”. Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних 
комунікацій Яна КОВАЛЕНКО. Науковий керівник – к.філол.н., доц. 
Ольга БОГОВІН. 

3. Гендерні аспекти у п’єсі В. Шекспіра “Приборкання норовливої”. 
Студентка 1 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Анастасія КОЗЛОВА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ольга 
БОГОВІН. 

4. Особенности хронотопа в романе Е. Чижовой “Время женщин”. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних 
комунікацій Анастасія МАДЖАРОВА. Науковий керівник – к.філол.н., 
доц. Ірина СПІВАК. 

5. Російська літературна казка: зарубіжні джерела. Студентка 1 курсу 
магістратури факультету філології та соціальних комунікацій 
Марина ФІРСОВА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ірина СПІВАК. 
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6. Кохання на Марсі: формульна романтична історія у “Принцесі 
Марсу” Едгара Райза Берроуза. Студентка 4 курсу факультету філології 
та соціальних комунікацій Дар’я СЛАСТЬОНОВА. Науковий керівник – 
д.філол.н., проф. Софія ФІЛОНЕНКО. 

7. Експериментальний роман Вірджинії Вулф “Флаш”: жанр 
анімалістичної біографі. Студентка 2 курсу факультету філології та 
соціальних комунікацій Оксана РЕВА. Науковий керівник – д.філол.н., 
проф. Софія ФІЛОНЕНКО. 

8. Поетика мінливого повсякдення в “Автобіографії” Агати Крісті. 
Студентка 1 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ксенія 

НІКОЛАЄНКО. Науковий керівник – д.філол.н., проф. Софія 
ФІЛОНЕНКО. 

9.Феномен образу піратів у дитячій літературі та анімації (цикл 
повістей “Піратки в спідницях” Е.-Дж. Вотерс та анімаційний серіал 
Р. Ганнавея “Джейк і пірати з Небувандії”). Студентка 2 курсу факультету 
філології та соціальних комунікацій Альона ЧЕРНИШЕНКО. Науковий 
керівник – д.філол.н., проф. Софія ФІЛОНЕНКО. 

10. Своеобразие литературного дендизма Н. Гоголя в “Вечерах на 
хуторе близ Диканьки”. Студентка 2 курсу факультету філології та 
соціальних комунікацій Юлія ЯРЕМЧУК. Науковий керівник – д.філол.н., 
проф. Олена КОЛІНЬКО. 

11. Игровая реальность в стихах поэтов-обэриутов для детей. 
Студентка 2 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Вікторія КОТЛЯР. Науковий керівник – д.філол.н., проф. Олена 
КОЛІНЬКО. 

12. Особливості інтерпретації образу ведмедя в однойменній 
композиції рок-гурту “Король и Шут”. Студент 1 курсу факультету 
філології та соціальних комунікацій Іван БАЛАКІН. Науковий керівник – 
к.філол.н., доц. Іван ДАВИДЕНКО. 

13. Фанфікшн як жанр сучасного фольклору. Студентка 1 курсу 
факультету філології та соціальних комунікацій Іліана БЕРЕЗІНА. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Іван ДАВИДЕНКО. 

14. Графіті як жанр сучасного фольклору: естетико-культурологічний 
аспект. Студентка 1 курсу факультету філології та соціальних 
комунікацій Дарʼя КОНДРАТЬЄВА. Науковий керівник – к.філол.н., 
доц. Іван ДАВИДЕНКО. 

15. Засоби вираження мотиву провини в екранізації роману 
І. Макʼюена “Спокута” режисера Дж. Райта. Студентка 3 курсу 
факультету філології та соціальних комунікацій Марія ІВАНОВА. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ольга БОГОВІН. 

16. Честертонські теоретичні принципи написання детективу. 
Студентка 2 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
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Тетяна ПОМАЗАН. Науковий керівник – к. філол.н., доц. Ольга 
БОГОВІН. 

17. Способи вираження комічного в романі У. М. Теккерея “Ярмарок 
марнославства”. Студентка 1 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Даяна КРАВЧЕНКО. Науковий керівник – 
викладач БЕГК БДПУ Н. В. Глагола. 

 
Секція 3 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 
 

Керівник секції: к.філол.н., доц. Ірина ШКОЛА 
Секретар секції: студентка 1 курсу ФФСК Владислава ЧЕБОТАРЬОВА 
 

1. Специфіка перекладу англійських неологізмів. Студентка 1 курсу 
факультету філології та соціальних комунікацій Владислава 
ЧЕБОТАРЬОВА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ірина ШКОЛА. 

2. Класифікація та функції емотивів в англійській мові. Студент 
3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ростислав 
ЧЕРНЬОНКОВ. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Марія ЧИКІЛЬ. 

3. Лексеми зі значенням “water” у рок-ліриці гурта “Imagine Dragons”. 
Студентка 1 курсу факультету філології та соціальних комунікацій – 
Марія ІВАНОВА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Богдана САЛЮК. 

4. Функціонування анімалізмів у фразеологічному корпусі 
англійської мови. Студентка 2 курсу факультету філології та соціальних 
комунікацій Аміна БОРУНОВА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ірина 
ШИМАНОВИЧ. 

5. Кількісні відношення та їх експлікація в англійській мові. Студентка 3 
курсу факультету філології та соціальних комунікацій Анастасія СТЕЛЬМАХ. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Марія ЧИКІЛЬ. 

6. Семантика тілесності в літературі (на матеріалі роману “Останній 
сон Сулеймана” Алена Паріса). Студентка 3 курсу факультету філології 
та соціальних комунікацій Вікторія КОТЛЯР. Науковий керівник – 
к.філол.н., викл. Юлія ГЕРАСИМЕНКО. 

7. Формально-синтаксична структура дискурсивного акту 
“підхоплення” в романі Дж. Грішема “Сіра гора”. Студентка 1 курсу 
магістратури факультету філології та соціальних комунікацій Марія 
КАЛЬМА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Валерій БОГДАН. 

8. Концепт “ворог” у романі Джорджа Мартіна “Гра Престолів”. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Тетяна ГАГАРА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Андрій МОРОЗ. 

9. Дієслова-зв’язки як особлива лінгвістична категорія. Студентка 
2 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Анастасія 
ГРИШИНА. Науковий керівник – к.філол.н., ст. викл. Юлія ПРЯДКО. 
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10. Способи утворення англомовної комп’ютерної лексики. Студентка 
2 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Олеся КУХАР. 
Науковий керівник – к.філол.н., ст. викл. Юлія ПРЯДКО. 

 
Секція 4 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
 
Керівник секції: к.пед.н., доц. Оксана ХАЛАБУЗАР 
Секретар секції: студентка 1 курсу ФФМКТО Дарина ОНУФРІЄНКО 
 

1. Моделювання процесу викладання англійської мови для 
студентів економічних спеціальностей. Студентка 3 курсу гуманітарно-
економічного факультету Анна ЗАЇКА. Науковий керівник – ст.викл. 
Ірина НАГАЙ. 

2. Вивчення фразових дієслів на уроках англійської мови. 
Студентка 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Анастасія СЛАВСЬКА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ірина 
ШКОЛА. 

3. Formation of Logical Skills of Students within Higher Educational 
Institutions. Студентка 1 курсу факультету фізико-математичної, 
комп'ютерної та технологічної освіти Дарина ОНУФРІЄНКО. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Оксана ХАЛАБУЗАР. 

4. Автентичні матеріали як засіб реалізації культурологічного 
підходу на уроках іноземної мови. Студент 4 курсу факультету філології 
та соціальних комунікацій Володимир ТАТАРІН. Науковий керівник – 
к.пед.н., доц. Тетяна РОЗУМНА. 

5. Інтернет-ресурси як дієвий засіб підвищення ефективності 
засвоєння граматичного матеріалу. Студентка 2 курсу факультету 
філології та соціальних комунікацій Оксана РЕВА. Науковий керівник – 
к.філол.н., ст. викл. Юлія ПРЯДКО. 

 
Секція 5. 

МЕДІА В УКРАЇНІ 
 

Керівник секції: к.філол.н., доц. Роман КОСТРОМИЦЬКИЙ. 
Секретар секції: ст. лаборант кафедри Дар’я ДЕМЧЕНКО. 

 
1. Особливості контенту в Instagram. Студентка 4 курсу факультету 

філології та соціальних комунікацій Кристина ТОЧКА. Науковий керівник – 
к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА. 

2. Соціальні мережі як новий інструмент інформування аудиторії. 
Студент 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Сергій 
СІНЧА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Людмила КОНДАКОВА. 
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3. Формат та аудиторія радіостанції “Громадське радіо”. Студентка 1 
курсу магістратури факультету філології та соціальних комунікацій Дар’я 
ДЕМЧЕНКО. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Роман КОСТРОМИЦЬКИЙ. 

4. Сімейні цінності у рекламі на українському телебаченні. Студентка 3 
курсу факультету філології та соціальних комунікацій Вікторія МЕЛЬНИК. 
Науковий керівник – к.н. із соц.ком., доц. Анастасія НОСКО. 

5. Візуальна організація інформаційного простору. Студентка 
3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Валерія ЧОРНА. 
Науковий керівник – к.н. із соц. ком., доц. Анастасія НОСКО. 

6. Висвітлення пандемії Коронавірусу як дискримінаційні практики у ЗМІ. 
Студентка 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ангеліна 
КРУЖКОВА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА. 

7. Вплив ЗМІ на формування іміджу України на міжнародній арені. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Юлія 
ПОЛІВОДА. Науковий керівник – к.н. із соц. ком., доц. Анастасія НОСКО. 

8. Формування образу України в польському тихневику “Polityka”. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ольга 
ЛЮСТЕРКО. Науковий керівник – асист. Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО. 

9. ЗМІ як фактор формування нових цінностей. Студент 4 курсу 
факультету філології та соціальних комунікацій Владислав КУШНЕРЕНКО. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА. 

10. Самовизначення особистості в інформаційному суспільстві. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Катерина ТРУШ. Науковий керівник – асист. Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО.  

11. Вигаданий образ Майкла Щура як складова іміджу Романа Вінтоніва. 
Студент 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ростислав 
ГЕНЕРАЛОВ. Науковий керівник – к.н. із соц.ком., доц. Анастасія НОСКО. 

12. Соціальна память української діаспори: роль материкових ЗМІ. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Анна 
КОРЖ. Науковий керівник – асист. Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО.  

13. Оцінка ефективності методики масово-комунікаційного впливу на 
прикладі аналізу організації “Helper UA”. Студент 3 курсу факультету 
філології та соціальних комунікацій Дмитро МИРОНЕНКО. Науковий 
керівник – асист. Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО. 

14. Шляхи подолання комунікаційних бар’єрів в організаціях. Студент 
3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Дмитро 
ОТРІШКО. Науковий керівник – асист. Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО. 

15. Особливості політичної виборчої кампанії Володимира Зеленського. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Карина 
ТАТАРКІНА. Науковий керівник – асист. Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО. 

16. Спортивні інтернет-видання: аналіз жанрів спортивної журналістики. 
Студент 4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Артем 
КОВАЛЬОВ. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА. 
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17. Авторські програми в українському медіапросторі: індивідуальний 
авторський стиль, особливості персоніфікації. Студентка 4 курсу 
факультету філології та соціальних комунікацій Аліна РУДАКОВА. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Людмила КОНДАКОВА. 

18. Чорнобильська катастрофа у медіапросторі ХХІ століття. Студентка 
4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Анастасія 
ГОРБАНЬ. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Людмила КОНДАКОВА. 

19. Аналіз особливостей аудіовізуальної інформації на прикладах 
регіональних телеканалів. Студентка 4 курсу факультету філології та 
соціальних комунікацій Олександра ПОЛЯКОВА. Науковий керівник – 
к.філол.н., доц. Людмила КОНДАКОВА. 

20. Використання ресурсів медіа для створення позитивного іміджу 
України. Студент 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Сергій ФОМЕНКО. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Людмила 
КОНДАКОВА. 

21. Наукова комунікація: теорії, сутність, риси. Студентка 3 курсу 
факультету філології та соціальних комунікацій Вікторія КОТЛЯР. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Людмила КОНДАКОВА. 

22. Радіожурналіст: професійні риси, особливості роботи. Студентка 
4 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Дар’я БЕТІНА. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА. 

23. Структура ефірного часу, особливості, специфіка мовлення 
християнського радіо в Україні. Студентка 4 курсу факультету філології 
та соціальних комунікацій Любов СЕРГЄЄВА. Науковий керівник – 
к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА. 

24. Особливості взаємодії журналістики і культури. Студентка 4 курсу 
факультету філології та соціальних комунікацій Аліна СМОЛЯНА. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Юлія МЕЛЬНІКОВА. 

25. Своєрідність ток-шоу соціальної тематики на українському 
телебаченні. Студентка 4 курсу факультету філології та соціальних 
комунікацій Вікторія ГРИЦАЙ. Науковий керівник – к.філол.н., доц. 
Людмила КОНДАКОВА. 

 
Секція 6 

УКРАЇНСЬКА МОВА: 
ПОХОДЖЕННЯ, РОЗВИТОК І ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 
Керівник секції: к.філол.н., доц. Олена КРИЖКО 
Секретар секції: студентка 4 курсу ФФСК Ганна ПАНЧЕНКО 
 

1. Функціювання лексико-стилістичних засобів у сучасному 
публіцистичному дискурсі. Студентка 2 курсу факультету філології та 
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соціальних комунікацій Марія ПРОНЬКА. Науковий керівник – к.філол.н., 
доц. Неля ПАВЛИК. 

2. Образно-виражальні ресурси історичної прози Романа Іваничука. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та соціальних 
комунікацій Альона ГОЛОВАНЬ. Науковий керівник – к.філол.н., доц. 
Неля ПАВЛИК. 

3. Стилістичний потенціал номінативних речень у творах Миколи 
Хвильового. Студентка 1 курсу магістратури факультету філології та 
соціальних комунікацій Наталія ДРЮК. Науковий керівник – к.філол.н., 
доц. Світлана ГЛАЗОВА. 

4. Фонетична атракція у сучасному рекламному дитячому радіопродукті. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ірина 
МОСКАЛЕНКО. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Світлана ГЛАЗОВА. 

5. Структурно-семантичні особливості морально-етичних категорій в 
українській прозі другої половини ХХ століття. Студентка 1 курсу 
магістратури факультету філології та соціальних комунікацій Юлія 
ПОПЛАУХІНА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Олена КРИЖКО. 

6. Семантико-стилістичні особливості використання прикметникових 
метафор та епітетів у творах В. Симоненка. Студентка 1 курсу магістратури 
факультету філології та соціальних комунікацій Олександра ТАНЦЮРА. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Олена КРИЖКО. 

7. Новітні соціолекти в мові ЗМІ. Студентка 3 курсу факультету 
філології та соціальних комунікацій Ольга ПОНОМАРЬ. Науковий 
керівник – к.філол.н., доц. Валентина ЮНОСОВА. 

8. Термінологічна лексика в сучасній лексикографії. Студентка 
3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Ганна СТОЛЯР. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Валентина ЮНОСОВА. 

9. Засоби риторики безсовісності в професійному педагогічному 
мовленні. Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Ганна СТОЛЯР. Науковий керівник – д.пед.н., доц. Володимир НИЩЕТА. 

10. Риторичний аспект критичного творчого мислення. Студентка 
3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Аліна 
ЧЕЧЕНЄВА. Науковий керівник – д.пед.н., доц. Володимир НИЩЕТА. 
 

Секція 7 
МОВА ТА СОЦІУМ ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

Керівник секції: к.філол.н., доц. Ганна ВУСИК 
Секретар секції: студентка 3 курсу ФФСК Лілія СТАРИЧЕНКО 
 

1. Функционирование предложений с однородными членами в синтаксисе 
русского языка (на материале произведений М. Лермонтова). Студентка 2 
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курсу факультету філології та соціальних комунікацій Анастасія ІВАХНЕНКО. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Лариса АЛЄКСЄЄВА. 

2. Структурные типы эпитетных комплексов в текстах произведений 
М. Цветаевой. Студентка 2 курсу магістратури факультету філології та 
соціальних комунікацій Ірина ДОБРИНІНА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Лариса АЛЄКСЄЄВА. 

3. Стилистическое своеобразие модальных фразеологизмов в 
произведениях А. Чехова. Студентка 2 курсу магістратури факультету 
філології та соціальних комунікацій Катерина ОРЛОВА. Науковий керівник – 
к.пед.н., доц. Лариса АЛЄКСЄЄВА. 

4. Вербализация концепта “человек” в зооморфных единицах. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій 
Вікторія КОТЛЯР. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ольга СОПІНА. 

5. Особенности соотносительности фразеологизмов в русском и 
украинском языках. Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних 
комунікацій Діана ЛІВАДА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ольга СОПІНА. 

6. Типы эмотивной лексики в произведениях Марии Трауб. Студентка 
3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Анастасія 
ЄМЕЛЬЯНЕНКО. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ганна ВУСИК. 

7. Репрезентація емоційного образу “страх” у сучасній українській мові. 
Студентка 3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Дар'я 
ПЕЛАГЕЙЧЕНКО. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Ганна ВУСИК. 

8. Лінгвоекологія звертань в українському художньому діалозі (на 
матеріалі творів Лариси Денисенко). Студентка 3 курсу факультету 
філології та соціальних комунікацій Лілія СТАРИЧЕНКО. Науковий 
керівник – к.філол.н., доц. Ганна ВУСИК. 

9. Зображення драматичних подій переселення болгар з Таврії у 
Бессарабію в романі Миколи Фуклєва “На позлатената земя”). Студентка 
3 курсу факультету філології та соціальних комунікацій Тетяна ГАГАРА. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Світлана КОРНІЄНКО. 

10. Старослов'янізми в науковій літературі. Студентка 4 курсу 
факультету філології та соціальних комунікацій Анастасія ШЕВЧЕНКО. 
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Світлана КОРНІЄНКО. 

 
Секція 8 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ 

 

Керівник секції: к.пед.н., доц. Микола ПЕЛАГЕЙЧЕНКО. 
Секретар секції: ст. лаборант Ольга КУРИЛО. 

 
1. Інноваційні технології обробки деревини для виготовлення 

предметів інтер’єрного призначення. Студент 2 курсу факультету фізико-
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математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Микола ЧАПЛЯК. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Юлія БЄЛОВА. 

2. Задоволення здобувачів вищої освіти умовами фізичної 
підготовки. Студент 2 курсу факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Ян ЦУРКАН. Науковий керівник – 
д.пед.н., доц. Олена КРИВИЛЬОВА. 

3. Комунікативні відносини здобувачів вищої освіти. Студент 2 курсу 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Ілля ПЛАЧКОВ. Науковий керівник – д.пед.н., доц. Олена 
КРИВИЛЬОВА. 

4. Використання програми ARCHICAD у процесі моделювання 
енергетичних об’єктів. Студент 2 курсу факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Ілля ПЛАЧКОВ. Науковий керівник 
– к.пед.н., доц. Павло БУЯНОВ. 

5. Взаємодія здобувачів та викладачів вищої освіти в умовах 
індивідуального навчання. Студент 2 курсу факультету фізико-
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Олександр 
МЕДВЕДЕНКО. Науковий керівник – д.пед.н., доц. Олена 

КРИВИЛЬОВА. 
6. Інтерактивні методи навчання в процесі технологічної підготовки 

учнів. Студентка 1 курсу магістратури факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Ольга ФОМИЧОВА. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Людмила ДАННІК. 

7. Інтегрований урок технологій як засіб активізації пізнавальної 
діяльності старшокласників. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Олена 
СМІРНОВА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Людмила ДАННІК. 

8. Використання цифрових технологій на уроках трудового 
навчання. Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Маргарита ЗАКОРА. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Людмила ДАННІК. 

9. Використання проєктної технології у підготовці фахівців 
енергетичного профілю. Студент 4 курсу факультету фізико-
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Андрій ІВАНЧЕНКО. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Світлана ХОМЕНКО. 

10. Методика ігрового навчання у підготовці фахівців енергетичного 
профілю. Студент 4 курсу факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Артем ЗУБЕНКО. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Світлана ХОМЕНКО. 

11. Вибір матеріалів та конструкцій для побудови енергоефективного 
житлового будинку. Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Марина ШАТАЛІНА. Науковий 
керівник – к.фіз.-мат.н., доц. Яна СИЧІКОВА. 
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12. Енергетичне моделювання житлових будинків за допомогою 
комп’ютерних пакетів ARCHICAD. Студентка 3 курсу факультету фізико-
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Катерина 
ТИХОВОД. Науковий керівник – к.фіз.-мат.н., доц. Яна СИЧІКОВА. 

13. Особливості використання ігрових технологій на уроках 
трудового навчання в 9 класах. Студентка 2 курсу факультету фізико-
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Ганна СТОЛЯР. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ольга РОГОЗІНА. 

14. Розвиток альтернативноi енергетики в Запорiзькiй області. 
Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Ганна ПАРАЩЕВIНА. Науковий керівник – асистент 
Марія ШУРДЕНКО. 

 
Секція 9 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 
 

Керівник секції: к.техн.н., доц. Ольга ОНУФРІЄНКО. 
Секретар секції: студентка 3 курсу ФФМКТО Діана КУЛІДА. 

 
1. Розв’язування пошуково-дослідницьких задач з математики як 

складова розвитку креативного мислення учнів основної школи. 
Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Єлізавета СТОЙЧЕВА. Науковий керівник – 
д.пед.н., доц. Віталій АЧКАН. 

2. Інтегративні дослідницькі задачі з математики як складова 
розвитку креативного мислення учнів основної школи. Студентка 3 курсу 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Дар’я КУЛІДА. Науковий керівник – д.пед.н., доц. Віталій АЧКАН. 

3. Використання проектних технологій на уроках математики як 
засіб формування і розвитку пізнавальної компетентності учнів. 
Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Діана КУТЄПОВА. Науковий керівник – д.пед.н., 
доц. Віталій АЧКАН. 

4. Використання хмарних сервісів у навчанні математики. 
Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Юлія ДІК. Науковий керівник – д.пед.н., доц. Віталій 
АЧКАН. 

5. Мультимедійні технології у навчанні математики як засіб 
формування ключових компетентностей учнів. Студентка 3 курсу 
бакалавра факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Анна СІПЄЄВА. Науковий керівник – д.пед.н., доц. 
Віталій АЧКАН. 
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6. Сучасні засоби популяризації математичної науки. Студентка 
3 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної 
освіти Владислава КРИВИЦЬКА. Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. 
Світлана ПАНОВА. 

7. Інноваційні інформаційні засоби навчання математики у  
6-х класах. Студентка 4 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної 
та технологічної освіти Олександра ЗАЛЕСЬКА. Науковий керівник – 
д.пед.н., доц. Віталій АЧКАН. 

8. Використання евристичних орієнтирів у процесі вивчення 
тригонометричних рівнянь та нерівностей. Студентка 4 курсу факультету 
фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Тетяна 
ЩЕРБІНА. Науковий керівник – д.пед.н., доц. Віталій АЧКАН. 

9. Компетентнісна спрямованість підготовки майбутнього вчителя 
математики з питань мультимедійної підтримки освітнього процесу. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Ольга ПАСТУШЕНКО. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Наталя ВАГІНА. 

10. Організація та проведення експрес-контролю на уроках 

математики з використанням мобільного додатка Plickers. Студент 
1 курсу магістратури факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Максим ПІДСАДНІЙ. Науковий керівник – к.пед.н., 
доц. Наталя ВАГІНА. 

11. Використання елементів STEM-освіти для розвитку пізнавальної 
активності учнів ЗЗСО. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Юлія 
ДЕРЯБІНА. Науковий керівник – к.техн.н., доц. Ольга ОНУФРІЄНКО. 

12. Формування дослідницької та логічної компетентностей учнів при 
підготовці до олімпіади з математики. Студентка 1 курсу магістратури 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Катерина ДОМАНСЬКА. Науковий керівник – к.техн.н., доц. Ольга 
ОНУФРІЄНКО. 

13. Елементи методичної системи навчання векторного методу 
розв’язування задач шкільного курсу математики. Студент 1 курсу 
магістратури факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Денис БАБЕНКО. Науковий керівник – к.фіз.-мат.н., 
ст. викл. Валерій КОВАЛЕНКО. 

14. Проблема побудови індивідуальних освітніх траєкторій у 
професійній підготовці майбутніх учителів математики. Студентка 1 курсу 
магістратури факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Альона ТКАЧУК. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Наталя ВАГІНА. 

15. Використання проблемних методів у навчанні учнів розв’язування 
тригонометричних рівнянь з параметрами. Студентка 1 курсу магістратури 
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факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Олеся 
ЩЕРБІНА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Олексій КРАСНОЖОН. 

16. Теоретичні та методичні аспекти навчання учнів основної школи 
геометричних побудов з використанням програм динамічної математики. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Тамара МАСЛЕНКОВА. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Наталя ВАГІНА. 

17. Використання проблемних ситуацій на уроках математики як 
засіб розвитку творчого мислення учнів. Студент 1 курсу магістратури 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Олександр ЯРЕМКО. Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. Василь 
МАЦЮК. 

18. Комплексні числа в шкільному курсі математики. Студент 
1 курсу магістратури факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Валерій ЧЕПУРНЕНКО. Науковий керівник – 
к.пед.н., ст. викл. Василь МАЦЮК. 

19. Розвиток фінансової грамотності учнів 10-11 класів засобами 
математики. Студентка 1 курсу магістратури факультету фізико-
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Вікторія 
ГОРДЕЙЧУК. Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. Світлана ПАНОВА. 

20. Формування математичних компетентностей учнів класів з 
гуманітарним профілем навчання у процесі навчання математики. Студентка 
1 курсу магістратури факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Вікторія КАПРАН. Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. 
Ірина ШЕРСТНЬОВА. 

21.  Вплив електричного струму на ріст рослин. Студентка 1 курсу 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Надія ТЮК. Науковий керівник – д.пед.н., проф. Генадій ШИШКІН. 

22. Організація самостійної роботи на уроках математики. Студент 
2 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Микола 
ГУБАРЕВ. Науковицй керівник – викладач математики та інформатики 
Тетяна ДУРНЄВА. 
 

Секція 10 
PER ASPERA AD ASTRA – КРІЗЬ ТЕРНИ ДО ЗІРОК 

 

Керівник секції: д.пед.н., проф. Генадій ШИШКІН. 
Секретар секції: ст. лаборант Вікторія БОНДАРЕНКО. 
 

1. Можливості використання платформи Arduino у навчанні. Студент 
2 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної 
освіти Руслан МЕРЖЕВСЬКИЙ. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Лілія 
ПАВЛЕНКО. 
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2. Аналіз можливостей растрових графічних редакторів. Студентка 
4 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної 
освіти Мирослава МОСІЙЧУК. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Лілія 
ПАВЛЕНКО. 

3. Особливості використання застосунків для створенні 3D моделей. 
Студент 2 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Андрій НИТКА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Лілія ПАВЛЕНКО. 

4. Використання автоматизованих систем управління на 
підприємстві. Студент 3 курсу факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Владислав ЦИБУЛЬКА. Науковий 
керівник – к.пед.н., ст. викладач Ірина СМОЛІНА. 

5. Аналіз сучасних систем управління базами даних. Студент 3 курсу 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Владислав ЦИБУЛЬКА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Марія 
СКУРСЬКА. 

6. Програмування та жінки України: Катерина Логвинівна Ющенко. 
Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Єлизавета СТОЙЧЕВА. Науковий керівник – 
к.пед.н., доц. Ганна АЛЄКСЄЄВА. 

7. Використання програми Learningapps для розробки дидактичних 
матеріалів учнів 5 класу до теми “Безпечне користування 
електроприладами”. Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, 
комп’ютерної та технологічної освіти Анастасія ПСЬОЛ. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Ганна АЛЄКСЄЄВА. 

8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 
трудового навчання та технологій. Студентка 3 курсу факультету фізико-
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Тетяна МЕЛЬНИК. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ганна АЛЄКСЄЄВА. 

9. Використання сервісів Google у навчанні математики учнів 6 класу 
з теми “Звичайні дроби”. Студентка 3 курсу факультету фізико-
математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Дар’я КУЛІДА. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ганна АЛЄКСЄЄВА. 

10. Використання Wordpress для швидкого створення веб-сайтів. 
Студентка 3 курсу факультету фізико-математичної, комп’ютерної та 
технологічної освіти Тетяна БАЄВА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Ганна АЛЄКСЄЄВА. 
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Секція 11 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Керівник секції: к.пед.н., доц. Алла ОМЕЛЯНЕНКО. 
Секретар секції: лаборант Альона БАБІЧЕНКО. 

 
1. Виховання самостійності у дітей молодшого дошкільного віку в 

процесі самообслуговування. Студентка 3 курсу факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Олена ДМИТРЮК. Науковий керівник – 
к.пед.н., доц. Тетяна ЄСЬКОВА. 

2. Lego-конструювання як засіб розвитку креативності дітей старшого 
дошкільного віку. Студентка 3 курсу факультету дошкільної, спеціальної 
та соціальної освіти Ліна НЕХАЙЧУК. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Тетяна ЄСЬКОВА. 

3. Виявлення рівня сформованості уявлень про предметне довкілля 
у дітей середнього дошкільного віку. Студентка 1 курсу магістратури 
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Маргарита 
ВОЙНІКОВА. Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лариса ЗАЙЦЕВА. 

4. Виховання культури поведінки у дітей молодшого дошкільного 
віку. Студентка 2 курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
освіти Аліна МИСЛИЦЬКА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ольга 
ІЛІШОВА. 

5. Формування взаємин дітей старшого дошкільного віку у грі. 
Студентка 2 курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
освіти Альона ЛУЦЕНКО. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ольга 
ІЛІШОВА. 

6. Спортивне виховання дітей дошкільного віку. Студентка 1 курсу 
магістратури факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 
Вікторія КЛЮЧИК. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Надія КОТ. 

7. Забезпечення адаптації дітей до закладу дошкільної освіти 
засобами фізичного виховання. Студентка 1 курсу магістратури 
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Валерія 
УЗУНОВА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Надія КОТ. 

8. Формування вмінь дітей старшого дошкільного віку складати 
розповідь за серією сюжетних картинок. Студентка 3 курсу факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Аліна АЛЄКСОВА. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Алла ОМЕЛЯНЕНКО. 

9. Педагогічні умови формування культури мовленнєвого 
спілкування дітей дошкільного віку. Студентка 3 курсу факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Юлія КНИШ. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Алла ОМЕЛЯНЕНКО. 

10. Критичне мислення як складова “soft skills” у дітей дошкільного 
віку. Студентка 3 курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
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освіти Віта ТИХЕНЬКА. Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. Юлія 
СЕМЕНЯКО. 

11. Формування еколого-доцільної поведінки в природі у дітей 
дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема сьогодення. 
Студентка 3 курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
освіти Марія АНДРЕЄВА. Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. Юлія 
СЕМЕНЯКО. 

12. Розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку в 
процесі розумового виховання. Студентка 2 курсу факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Вероніка ДОЛГИХ. 
Науковий керівник – ст. викл. Олена ТЕЛЬЧАРОВА. 

 
Секція 12 

ЛОГОПЕДІЯ ТА ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

Керівник секції: к.психол.н., доц. Ольга СЕРБОВА. 
Секретар секції: к.психол.н., ст. викл. Ганна СИЗКО. 

 
1. Розвиток комунікативно-мовленнєвих навичок дітей старшого 

дошкільного віку із заїканням. Студентка 3 курсу факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Мирослава БОГДАНОВА. Науковий 
керівник – к.пед.н., асистент Ганна МИЦИК. 

2. Розвиток дрібної моторики рук у дітей старшого дошкільного віку із 
загальним недорозвитком мовлення засобами ізотерапії. Студентка 
4 курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Каміла 
СОСНОВА. Науковий керівник – ст. викл. Наталя АНАСТАСОВА. 

3. Корекція порушень мовленнєвого розвитку у дітей методом 
біоенергопластики. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Вікторія ШАМЛІ. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Євгенія ЛИНДІНА. 

4. Формування сенсомоторних функцій у дітей старшого дошкільного 
віку з проявами диспраксії. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Каміла КРИУЛІНА. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ганна ЛОПАТІНА. 

5. Формування мовленнєвої особистості дитини старшого 
дошкільного віку з порушеннями мовлення. Студентка 1 курсу 
магістратури факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 
Тетяна БОЖЕНКО. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ганна ЛОПАТІНА. 

6. Соціальна ситуація розвитку дитини з особливими освітніми 
потребами як система зовнішніх чинників її економічної соціалізації. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Анастасія ПАНОВА. Науковий керівник – к.психол.н., 
доц. Ольга СЕРБОВА. 
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7. Сендплей-терапія як метод формування навичок дружніх стосунків 
у процесі соціалізації дітей старшого дошкільного віку. Студлентка 
4 курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти 
Єлізавета КОЛІСНИЧЕНКО. Науковий керівник – к.психол.н., доц. 
Ольга СЕРБОВА. 

8. Психологічна готовність до школи дитини з порушенням мовлення. 
Студентка 2 курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
освіти Крістіна УЛІТІНА. Науковий керівник – асистент Марія ЗВЕРЯКА. 

9. Психолого-педагогічна готовність до школи дітей з сенсорними 
порушеннями. Студентка 2 курсу факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Валерія БАГАНЕЦЬ. Науковий керівник – к.пед.н., 
асистент Ганна МИЦИК. 

10. Психокорекція емоційних розладів у дітей молодшого шкільного 
віку засобами лялькотерапії. Студентка 4 курсу факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Дар’я МАРЮХА. Науковий керівник – ст. 
викл. Наталя АНАСТАСОВА. 

11. Розвиток комунікативних навичок у дітей із синдромом Дауна за 
допомогою WEB-квест технології. Студентка 3 курсу факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Ганна ДУБОВЕНКО. 
Науковий керівник – к.психол.н., ст. викл. Ганна СИЗКО. 

12. Тілесно-орієнтована психокорекція комплексу гандикапу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. Студентка 4 курсу факультету 
дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Наталія КЛОЧКО. Науковий 
керівник – к.психол.н., ст. викл. Тетяна СУЩИНСЬКА. 
 

Секція 13 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 
 

Керівник секції: к.пед.н., доц. Наталя ЗАХАРОВА. 
Секретар секції: лаборант Анастасія НАГОРНА. 

 
1. Подолання гендерних стереотипів у сприйнятті чоловіка-

керівника та жінки-керівника. Студентка 4 курсу факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Наталія КЛОЧКО. Науковий керівник – 
асистент Наталія МИХАЙЛЕНКО. 

2. Формування правової культури у дітей “групи ризику”. Студентка 
1 курсу магістратури факультету дошкільної, спеціальної та соціальної 
освіти Ліана ЛАНТУХ. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Наталя 
ЗАХАРОВА. 

3. Профілактика схильності до вживання наркотичних речовин у 
підлітковому середовищі. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
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дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Єлизавета ПЕТРЕНКО. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Наталя ЗАХАРОВА. 

4. Особливості використання інтернет-ресурсів у профорієнтаційні 
роботі. Студентка 3 курсу факультету дошкільної, спеціальної та 
соціальної освіти Юлія ПІДДУБНА. Науковий керівник – к.пед.н., ст. 
викл. Анастасія ПОПОВА. 

 
Секція 14. 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
 

Керівник секції: к.пед.н., доц. Лада ЧЕМОНІНА. 
Секретар секції: к.пед.н., доц. Олена МАЛИЦЬКА. 
 

1. Здоров’язбережувальний освітній простір початкової школи. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Анастасія НОРТЕНКО. Науковий керівник – д.пед.н., 
проф. Алла КРАМАРЕНКО. 

2. Розвиток креативності молодших школярів як одна із вимог НУШ. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Дар’я МІТЧЕНКО. Науковий керівник – д.пед.н., проф. 
Алла КРАМАРЕНКО. 

3. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів засобами 
мультимедіа. Студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Карина ТІМЧЕНКО. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Лада ЧЕМОНІНА. 

4. Шляхи залучення молодших школярів до читання. Студентка 
1 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Тетяна 
ФАТЬЯНОВА. Науковий керівник – к.філол.н., доц. Лариса ПОПОВА. 

5. Театралізація на уроках літературного читання як засіб розвитку 
творчих здібностей молодших школярів. Студентка 1 курсу факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Оксана АНІКІНА. Науковий 
керівник – к.філол.н., доц. Лариса ПОПОВА. 

6. До проблеми комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших 
школярів на уроках читання. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Діана ПОНОМАРЕНКО. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Ольга ПОПОВА. 

7. Формування дискурсивної компетенції молодших школярів на 
уроках української мови. Студентка 3 курсу факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Влада БОЛОТОВА. Науковий керівник – 
к.пед.н., доц. Ольга ПОПОВА. 

8. Формування читацької самостійності здобувачів початкової освіти 
нової української школи. Студентка 4 курсу факультету психолого-
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педагогічної освіти та мистецтв Олександра ЯЧМЕНЬОВА. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Ольга ПОПОВА 

9. Електронні освітні ресурси в освітньому просторі початкової 
школи. Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Олена БЕЛІНСЬКА. Науковий керівник – 
к.пед.н., доц. Катерина СТЕПАНЮК. 

10. Сервіси для представлення результатів проєктної діяльності 
молодших школярів. Студентка 3 курсу факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Вікторія ЗАМЯТІНА. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Катерина СТЕПАНЮК.  

11. Особливості використання методу “сторітеллінг” на уроках 
математики в умовах Нової української школи. Студентка 1 курсу 
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Тетяна 
ФАТЬЯНОВА. Науковий керівник – к.пед.н., ст. викл. Тетяна 
НІКОНЕНКО. 

12. Особливості використання паличок Кюізенера на уроках 
математики в умовах Нової української школи. Студентка 4 курсу 
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Марина 
СТЕЛЬМАХ. Науковий керівник – к.пед.н., ст.викл. Тетяна НІКОНЕНКО. 

13. Художньо-естетична підготовка молодших школярів засобами 
інтеграції мистецтв. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Юлія МОРОЗ. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Олена МАЛИЦЬКА. 

14. Інтеграція мистецтв в освітньому процесі початкової школи. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Аліна КРАСНІКОВА. Науковий керівник – к.пед.н., 
доц. Олена МАЛИЦЬКА. 

15. Інтеграція видів навчальної діяльності на уроках мистецтв в 
ЗЗСО. Студентка 4 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та 
мистецтв Ольга ЛОМОВСЬКА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена 
МАЛИЦЬКА. 

16. Інтеграція як дидактичний засіб на уроках мистецтва в ЗЗСО. 
Студентка 4 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Фаіна ТОДОРЮК. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена МАЛИЦЬКА. 

17. Дидактичні можливості використання хмар-слів на уроках у 
початковій школі. Студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Анна ШАПОШНИК. Науковий керівник – к.пед.н., 
ст.викл. Марина НЕСТЕРЕНКО. 

18. Професійні якості вчителя образотворчого мистецтва. Студентка 
1 курсу магістратури факультету психолого-педагогічної освіти та 
мистецтв Валерія ДУДНИК. Науковий керівник – ст.викл. Ольга 
КАЧЕРОВА. 
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19. Аудіокнига як засіб формування комунікативно-мовленнєвих 
умінь школярів початкової школи на уроках англійської мови. Студентка 
4 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Вікторія 
ХАМУЛА. Науковий керівник – ст.викл. Ганна УДОВИЧЕНКО. 
 

Секція 15 
ІННОВАЦІЇ І ТРАДИЦІЇ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ОСВІТИ 

 
Керівник секції: к.пед.н., доц. Анжеліка ЛЕСИК. 
Секретар секції: к.пед.н, доц. Надія ЩЕРБАКОВА. 

 
1. Формування творчого мислення у майбутніх учителів початкової 

школи. Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Вікторія ПЕРЕВЕРТАЙЛО. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Олександр ГОЛІК. 

2. Патріотичне виховання на уроках образотворчого мистецтва. 
Студентка 2 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Єлизавета ЧОРНА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Лілія ЯРОЩУК.  

3. Підготовка майбутніх учителів до встановлення партнерських 
взаємин із батьками в освітньому процесі початкової школи. Студентка 
2 курсу магістратури факультету психолого-педагогічної освіти та 
мистецтв Валентина КОВАЛЕНКО. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Надія ЩЕРБАКОВА. 

4. Естетико-екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку. 
Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Руслана ГАЙДУКОВА. Науковий керівник – к.пед.н., 
доц. Анжеліка ЛЕСИК. 

5. Організація вивчення студентами теми “Педагогічна теорія 
Я. А. Коменського”. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Валерія ДУДНІК. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Олена ГОЛУБ. 

6. Формування автономності студентів у навчанні дидактики в 
закладах вищої освіти. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Дар’я ЯКУБЕНКО. Науковий 
керівник – д.пед.н., доц. Ірина БАРБАШОВА. 

7. Педагогічні ідеї Лесі Українки: погляд через століття. Студентка 
1 курсу магістратури факультету філології та соціальних комунікацій 
Оксана РЕВА. Науковий керівник – к.педн., доц. Андрій МАЛИХІН. 

8. Формування мотивації сучасних підлітків до занять хореографією. 
Студент 2 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Олег БАЖАРОВ. Науковий керівник – д.пед.н., проф. Лариса ЛІСІНА.  
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9. Вплив інтернет-технологій на учнівську молодь. Студентка 2 курсу 
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Ольга НЕЛІНА. 
Науковий керівник – методист БЕГК БДПУ В. В. КОСТЮКОВИЧ. 

10. Організація самостійної діяльності студентів. Студентка 1 курсу 
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Аліса ЩЕРБАК. 
Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ О. П. СЕЛЕЗНЬОВА. 
 

Секція 16. 
СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ: 

ТРАДИЦІЇ, ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ 
 

Керівник секції: к.психол.н., доц. Олена ГОРЕЦЬКА. 
Секретар секції: к.психол.н., ст. викл. Наталя СЕРДЮК. 

 
1. Емоційний інтелект педагогічних працівників як умова 

ефективності освітнього процесу. Студентка 3 курсу факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Ганна ЯКУШЕВА. Науковий 
керівник – к.психол.н., доц. Олена ГОРЕЦЬКА. 

2. Дослідження життєвих перспектив сучасної молоді. Студентка 
3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Катерина 
БОНДАРЕВА. Науковий керівник – к.психол.н., доц. Тетяна МАЛИХІНА. 

3. Конфлікти в спілкуванні між учнями середніх класів і засоби їх 
розв’язання. Студентка 2 курсу факультету психолого-педагогічної освіти 
та мистецтв Наталя ГОРДЄЄВА. Науковий керівник – к.психол.н., доц. 
Марина ДОРОШЕНКО. 

4. Професійно-етичні принципи експертної діяльності психолога. 
Студентка 4 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Ірина СТРАТУЛАТ. Науковий керівник – к.психол.н., доц. Ірина 
ЧЕРЕЗОВА.  

5. Розвиток професійної впевненості студентів спеціальності 
053 Психологія. Студентка 1 курсу факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Олена ВЛАСОВА. Науковий керівник – к.психол.н., 
доц. Наталя ЖУК. 

6. Анімалотерапія в роботі з гіперактивними дітьми. Студентка 
3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Тетяна 
БУРКУТ. Науковий керівник – к.психол.н., доц. Ольга ФРОЛОВА. 

7. Основні поглиначі часу студентів-першокурсників. Студент 1 курсу 
факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кирило ЦИМБАЛЮК. 
Науковий керівник – к.психол.н., ст. викладач Наталя СЕРДЮК. 

8. Психологічні особливості міжособистісних стосунків підлітків. 
Студентка 2 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Вікторія БУТКОВА. Науковий керівник – ст. викладач Олена 
КОЛПАКЧИ. 
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9. Проблема мобінгу в трудовому колективі та шляхи її вирішення. 
Студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Юлія КЛІШКО. Науковий керівник – к.психол.н., доц. Віктор ЧУМАК. 

10. Регулююча роль соціальних норм у взаємодії особистості і 
середовища. Студент 1 курсу факультету психолого-педагогічної освіти 
та мистецтв Олександр ЕВІН. Науковий керівник – к.психол.н., доц. 
Марина КІДАЛОВА. 
 

Секція 17  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В 

ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Керівник секції: к.пед.н., доц. Анетта ОМЕЛЬЧЕНКО. 
Секретар секції: концертмейстер Вікторія БАКУМ. 
 

1.Особливості творчої діяльності на уроках музичного мистецтва. 
Студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Ірина КИСЕЛЬОВА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Анетта 
ОМЕЛЬЧЕНКО. 

2. Важливі аспекти інструментально-виконавської підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах університетської 
освіти. Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Аліна ХЕЛЕМЕНДИК. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Павло КОСЕНКО. 

3. Сутність музично-педагогічної культури майбутніх учителів 
музичного мистецтва. Студент 4 курсу факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Кирило АЗАРОВ. Науковий керівник – 
к.пед.н., доц. Олена БУЗОВА. 

4. Упровадження ігрових методів і прийомів у зміст уроків 
фортепіано. Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Аліна ХЕЛЕМЕНДИК. Науковий керівник 
– к.пед.н., доц. Світлана СЕРГІЄНКО. 

5. Ігри-імпровізації як засіб творчого розвитку дітей молодшого 

шкільного віку. Студентка 4 курсу факультету психолого-педагогічної 
освіти та мистецтв Аліна МАКАРЕНКО. Науковий керівник – к.пед.н., 
доц. Світлана СЕРГІЄНКО. 

6. Формування професійної самосвідомості майбутнього педагога-
музиканта у класі хорового диригування. Студентка 3 курсу факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Кристина ГОНЧАРОВА. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Вікторія ГРИГОР’ЄВА. 

7. Психолого-педагогічні аспекти інклюзивного навчання в 
мистецькій освіті. Студентка 1 курсу магістратури факультету психолого-
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педагогічної освіти та мистецтв Дар’я КАПУСТІНА. Науковий керівник – 
к.пед.н., доц. Віра БУРНАЗОВА. 
 

Секція 18. 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
Керівник секції: к.пед.н., доц. Тетяна СЕРДЮК. 
Секретар секції: концертмейстер Ольга СМОЛКА. 
 

1. Компоненти педагогічної майстерності майбутнього керівника 
ансамблю сучасного танцю. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Валерія КРИВУНЬ. Науковий 
керівник – к.пед.н., ст. викл. Юлія ТАРАНЕНКО. 

2. Розвиток уяви та фантазії дітей молодшого шкільного віку на 
хореографічних заняттях. Студентка 4 курсу факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Яна АНДРЮЩЕНКО. Науковий 
керівник – к.пед.н., ст. викл. Юлія ТАРАНЕНКО. 

3. Моделі хореографічного навчання в практиці позашкільної освіти. 
Студентка 4 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Вікторія СВЕЖЕНЕЦЬ. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена 
МАРТИНЕНКО. 

4. Танцювальна імпровізація як основа контактної хореографії. 
Студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Валерія ВЕРЕМЕНКО. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена 
МАРТИНЕНКО. 

5. Засоби покращення взаємовідносин між підлітками та батьками в 
хореографічних колективах. Студентка 1 курсу магістратури факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Юлія ЯРОШЕНКО. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Олена МАРТИНЕНКО. 

6. Особливості розвитку музичності у дітей молодшого шкільного віку 
на уроках хореографії. Студентка 2 курсу факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Катерина САУЛЕНКО. Науковий 
керівник – ст. викл. Олена ЄМЕЛЬЯНОВА. 

7. Етапи роботи балетмейстера (на прикладі постановки авторського 
балету Д. Омельченка “Кармен і Хозе” у ДАТОіБ). Студентка 1 курсу 
магістратури факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Мар’яна ГРЕСЬ. Науковий керівник – к. мист-ва, доц. Марина 
ПОГРЕБНЯК. 

8. Етапи роботи балетмейстера (на прикладі постановки авторського 
балету Д. Омельченка “Закулісся” у ДАТОіБ). Студентка 1 курсу 
магістратури факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Євген 
ЖУКОВ. Науковий керівник – к. мист-ва, доц. Марина ПОГРЕБНЯК. 
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9. Класичний танець та його вплив на гармонійний розвиток 
особистості. Студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти 
та мистецтв Ганна ТОНКАЛЬ. Науковий керівник – ст. викл. Тетяна 
ФУРМАНОВА. 

10. Класичний танець як основа виховання культури руху. 
Студентка 3 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Владислава ГЛАДСЬКИХ. Науковий керівник – ст. викл. Тетяна 
ФУРМАНОВА. 

 
Секція 19. 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 
 
Керівник секції: к.пед.н., доц. Олена МАЙВАЛДОВА. 
Секретар секції: ст. викл. Юлія МИТЯНЕНКО. 

 
1. Професійні функції учителя фізичної культури. Студент 4 курсу 

факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Станіслав 
КОМАРИСТОВ. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Наталія САМСУТІНА. 

2. Особливості організації навчальної роботи на уроках фізичної 
культури. Студентка 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та 
здоров’я людини Тетяна ЄФИМЕНКО. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Наталія САМСУТІНА. 

3. Особливості професійної діяльності учителя фізичної культури.  

Студентка 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 
людини Тетяна ЗАРІЦЬКА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Наталія 
САМСУТІНА. 

4. Особливості впливу занять стретчингом на психофізичний стан 
жінок другого періоду зрілого віку. Студентка 4 курсу факультету 
психолого-педагогічної освіти та мистецтв Аліна ПАНЬКОВА. Науковий 
керівник – ст. викл. Світлана ДАНИЛО. 

5. Основи методики застосування стретчингу під час занять людей 
зрілого віку сайклінгом. Студентка 4 курсу факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Аліна СОЛОВЙОВА. Науковий 
керівник – ст. викл. Світлана ДАНИЛО. 

6. Особливості впливу занять BODY SСULPT з метою корекції 
тілобудови жінок ІІ зрілого віку. Студентка 4 курсу факультету психолого-
педагогічної освіти та мистецтв Вікторія СВЕЖЕНЕЦЬ. Науковий 
керівник – ст. викл. Світлана ДАНИЛО. 

7. Методичні аспекти розвитку гнучкості учнів 11-12 років засобами 
спеціальних вправ на уроках фізичної культури з гімнастики. Студентка 
4 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Тетяна 
ЗАРІЦЬКА. Науковий керівник – ст. викл. Світлана ДАНИЛО. 
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8. Особливості розвитку силових здібностей чоловіків першого 
зрілого віку в процесі занять з використанням тренажерних пристроїв. 
Студентка 4 курсу факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
Яна АНДРЮЩЕНКО. Науковий керівник – ст. викл. Світлана ДАНИЛО. 

9. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я підлітків у 
процесі туристськокраєзнавчої роботи в умовах закладів середньої 
освіти. Студент 1 курсу магістратури факультету фізичної культури, 
спорту та здоров’я людини Віталій ЄРЕМЕНКО. Науковий керівник – 
ст. викл. Світлана ПИСАРЕНКО. 

10. Особливості теоретичної підготовки студентів різних груп 
спеціальностей у системі фізичного виховання. Студентка 1 курсу 
магістратури факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини 
Ганна ПЄВНЄВА. Науковий керівник – ст. викл. Світлана ПИСАРЕНКО. 

11. Дослідження впливу нетрадиційних засобів оздоровлення на 
функціональний стан дихальної системи учнів 4-5 класів. Студент 2 курсу 
факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Сергій 
ЦВЄЛЬОВ. Науковий керівник – ст. викл. Світлана ПИСАРЕНКО. 

12. Вплив занять функціональним тренінгом “TRX” на розвиток 

силової витривалості жінок першого зрілого віку. Студентка 4 курсу 
факультету фізичної культури, спорту і здоров’я людини Ганна 
ПАРФЕНОВА. Науковий керівник – ст. викл. Юлія МИТЯНЕНКО. 

13. Вплив занять танцювальною аеробікою з метою корекції 
тілобудови жінок ІІ періоду зрілого віку. Студентка 4 курсу факультету 
фізичної культури, спорту і здоров’я людини Ірина НОВАК. Науковий 
керівник – ст. викл. Юлія МИТЯНЕНКО. 

14. Вплив на жіночий організм занять оздоровчої аеробіки. Студент 
4 курсу факультету фізичної культури, спорту і здоров’я людини Данило 
МАЦУХОВ. Науковий керівник – ст. викл. Анастасія ЄФІМОВА. 

15. Характеристика чирлідингу, як виду спорту. Студентка 4 курсу 
факультету фізичної культури, спорту і здоров’я людини Тетяна САПАХ. 
Науковий керівник – ст. викл. Анастасія ЄФІМОВА. 

16. Формування здорового способу життя студентів у вищих 
навчальних закладах. Студентка 2 курсу факультету дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти Марія АНДРЕЄВА. Науковий керівник – 
ст. викл. Григорій НЕКРАСОВ. 

17. Основні функціональні зміни в системі кровообігу під впливом 
фізичних тренувань. Студентка 4 курсу факультету фізичної культури, 
спорту і здоров’я людини Анастасія ДИМОВА. Науковий керівник – 
к.хім.н. доц. Людмила КРАВЧЕНКО. 

18. Застосування фітболу на уроках з фізичної культури у молодших 
школярів 3 класу для профілактики порушень постави. Студентка 4 курсу 
факультету фізичної культури, спорту і здоров’я людини Тетяна САПАХ. 
Науковий керівник – викл. Олексій БУДНИЙ. 
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19. Стретчінг як засіб рекреації. Студент 1 курсу факультету фізичної 
культури, спорту і здоров’я людини Віталій ЄРЕМЕНКО. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Олена МАЙВАЛДОВА. 

20. Вплив спеціальних вправ на розвиток фізичної та технічної 
підготовленості юних спортсменів з велоспорту. Студентка 1 курсу 
факультету фізичної культури, спорту і здоров’я людини Жанна ЖИТНІК. 
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Олена МАЙВАЛДОВА. 

21. Формування мотивації студентів до фізичного виховання. 
Педагогічні умови. Студентка 2 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Ольга БОНДАР. Науковий керівник – 
викладач фізичного виховання БЕГК БДПУ Ірина ХІВРИЧ. 

22. Формування здорового способу життя студентської молоді, 
еколого-біологічні проблеми. Студент 2 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Ігор ДОЙНОВ. Науковий керівник – 
викладач фізичного виховання БЕГК БДПУ Ірина ХІВРИЧ. 

23. Фактори, що сприяють формуванню здоровому способу життя у 
студентської молоді. Студент 2 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Максим ЯРЕНЧУК. Науковий керівник – 

викладач фізичного виховання БЕГК БДПУ Ірина ХІВРИЧ. 
 

Секція 20. 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Керівник секції: д.пед.н, проф. Світлана ХАТУНЦЕВА. 
Секретар секції: к.пед.н, доц. Світлана КНИШ. 
 

1. Застосування методів і засобів фізичної реабілітації в 
післяопераційний період при хірургічному лікуванні гострої кишкової 
непрохідності. Студентка 4 курсу факультету фізичної культури, спорту і 
здоров’я людини Анастасія ДИМОВА. Науковий керівник – д.пед.н. 
проф. Світлана ХАТУНЦЕВА. 

2. Фізична реабілітація хворих при хірургічних втручаннях на органах 
черевної порожнини. Студентка 4 курсу факультету фізичної культури, 
спорту і здоров’я людини Ілона НЕМЕ. Науковий керівник – д.пед.н. 
проф. Світлана ХАТУНЦЕВА. 

3. Сучасні екологічні “катастрофи” м. Бердянська. Студентка 2 курсу 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Валерія БІЛИК. Науковий керівник – к.біол.н., доц. Віталій ГНАТЮК. 

4. Екологічні наслідки воєнних дій на сході України. Студентка 2 курсу 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Дар’я 
БЛИЗНЮК. Науковий керівник – к.біол.н., доц. Віталій ГНАТЮК. 

5. Екологічна оцінка діяльності Маріупольського металургійного 
комбінату імені Ілліча. Студентка 2 курсу факультету фізико-
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математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Діана ФЛІНТА. 
Науковий керівник – к.біол.н., доц. Віталій ГНАТЮК. 

6. Вплив корозії металів на водне середовище. Студентка 2 курсу 
факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти 
Марія ВЕРІК. Науковий керівник – к.біол.н., доц. Віталій ГНАТЮК. 

7. Періоди медичної реабілітації при мозковому інсульті. Студентка 
4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини 
Анастасія ДИМОВА. Науковий керівник – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц. 
Віталій ОСІПОВ. 

8. Реабілітаційний масаж при міофасціальних больових синдромах. 
Студент 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 
людини Артем ЯШАН. Науковий керівник – к.н. з фіз. вих. та спорту, доц. 
Віталій ОСІПОВ 

9. Рухливі ігри як засіб реабілітації у дітей з особливими потребами. 
Студентка 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 
людини Анастасія ДИМОВА. Науковий керівник – ст. викл. Ірина 
РАСТОРГУЄВА. 

10. Фізична реабілітація дітей з порушеннями постави. Студентка 

4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини 
Євгенія ПРИМАК. Науковий керівник – ст. викл. Ірина РАСТОРГУЄВА. 

11. Застосування іпотерапії у хворих на дитячий церебральний 
паралііч. Студентка 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та 
здоров’я людини Євгенія ПРИМАК. Науковий керівник – к.мед.н., доц. 
Лілія ТОМІЧ. 

12. Фізична реабілітація при відкритих втручаннях на серці. Студент 
4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини 
Олексій ТАРАСЕНКО. Науковий керівник – к.мед.н., доц. Лілія ТОМІЧ. 

13. Фізична реабілітація при хірургічних втручаннях на грудному 
відділі хребта. Студентка 4 курсу факультету фізичної культури, спорту 
та здоров’я людини Єлізавета ГОРБ. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Світлана КАРА. 

14. Аналіз стану здоров’я студентів Бердянського державного 
педагогічного університету. Студентка 1 курсу факультету фізичної 
культури, спорту та здоров’я людини Анна ДЕРНОВА. Науковий 
керівник – к.пед.н., доц. Світлана КНИШ. 

15. Науково-методичні аспекти підготовки вчителів біології. 
Студентка 1 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 
людини Олександра КОРВЄГІНА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Світлана КНИШ. 

16. Візуальні критерії нормальної та асиметричної постави. 
Студентка 1 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я 
людини Тетяна КОЛОКОЛОВА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Світлана КНИШ. 
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17. Екологічне підприємництво як невід’ємна складова сталого 
розвитку України. Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного 
факультету Вікторія КИРИЧЕНКО. Науковий керівник – к.хім.н. доцент 
Людмила КРАВЧЕНКО. 

18. Проблема глобального потепління та танення льодовиків на 
Землі. Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного факультету Софія 
ЧУХНО. Науковий керівник – к.хім.н. доцент Людмила КРАВЧЕНКО. 

19. Екологічні особливості створення штучних лісових насаджень у 
степовій зоні. Студент 1 курсу Бердянського економіко-гуманітарного 
коледжу БДПУ Олексій ЄРЬОМЕНКО. Науковий керівник – викладач 
біології та хімії БЕГК БДПУ Тетяна ГРУНТКОВСЬКА. 

20. Історія розвитку екології. Студентка 2 курсу Бердянського 
економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Діана ІЩИК. Науковий керівник – 
викладач біології та хімії БЕГК БДПУ Тетяна ГРУНТКОВСЬКА. 

21. Мікрозелень: невід`ємна складова здорового харчування. 
Студент 2 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ 
Володимир КОВАЛЕНКО. Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ 
Г. О. СЕНЧЕНКО. 

22. Збалансоване та раціональне харчування – основний 
фізіологічний фактор зміцнення здоров’я підростаючого покоління. 
Студент 3 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ 
Ігор ЛІДОВСЬКИЙ. Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ 
Т. П. Мілліонщикова. 

23. Значення хроматографічних методів дослідження речовини для 
аналітичного аналізу. Студент 1 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Юрій ЛУЦЕНКО. Науковий керівник – 
к.пед.н. (БЕГК БДПУ) Наталя ПШЕНИЧНА. 

 
Секція 21 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ  

 

Керівник секції: к.іст.н., доц. Юрій ФЕДОРИК. 
Секретар секції: к.іст.н., доц. Марина АНТОЩАК. 

 
1. Правила для учнів Бердянської чоловічої гімназії, щодо 

театрального мистецтва міста Бердянськ (остання третина ХІХ – початок 
ХХ ст.). Студентка 1 курсу магістратури гуманітарно-економічного 
факультету Олена СОРОКІНА. Науковий керівник – к.іст.н., доц. 
Олена АВДЄЄВА. 

2. Сексуальна політика в іранському суспільстві ХХІ ст. Студентка 
1 курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету 
Тетяна ЗАВАДСЬКА. Науковий керівник – д.іст.н., проф. 
Вікторія КОНСТАНТІНОВА. 
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3. Польсько-Литовська експансія на українські землі у ХІV-ХVІІ ст. 
Студентка 1 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Альбіна ШЕВЧЕНКО. Науковий керівник – д.ііс.н., проф. Ігор ЛИМАН. 

4. Особливості культурної ідентичності та самоідентифікації 
болгарського населення Північного Приазов’я. Студентка 1 курсу 
магістратури гуманітарно-економічного факультету 
Олена СТОЙЛОВСЬКА. Науковий керівник – к.іст.н., доц. 
Марина АНТОЩАК. 

5. Вплив ідеології на повсякденне життя та світогляд учнівської 
молоді УРСР в 1960-1980-х рр. Студентка 1 курсу магістратури 
гуманітарно-економічного факультету Юлія ШАПОВАЛ. Науковий 
керівник – к.іст.н., доц. Марина АНТОЩАК. 

6. Повсякденне життя радянських жінок у 1960-1980-х рр. Студентка 
1 курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету 
Юлія ШАПОВАЛ. Науковий керівник – к.іст.н., доц. Марина АНТОЩАК. 

7. Перша опіумна війна як привід перетворення Китаю в 
напівколонію західних держав. Студентка 3 курсу гуманітарно-
економічного факультету Аліна НЕСТЕРЕНКО. Науковий керівник – 
к.іст.н., доц. Марина АНТОЩАК. 

8. Ілоти як унікальна категорія населення Стародавньої Спарти. 
Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Владислава ПРОЦЕНКО. Науковий керівник – к.іст.н., доц. 
Марина АНТОЩАК. 

9. Феномен тайпінського повстання як особливої форма боротьби з 
колоніальною владою. Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного 
факультету Владислава ПРОЦЕНКО. Науковий керівник – к.іст.н., доц. 
Марина АНТОЩАК. 

10. Шлюбно-сімейні відносини в Стародавніх Греції та Римі. 
Студентка 2 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Софія БЕРЕЖНА. Науковий керівник – к.іст.н., доц. Марина АНТОЩАК. 

11. Участь Українського Громадського Комітету Рятунку України в 
проявах національної солідарності населення Західної України з 
голодуючими в УСРР в 1932-1933 рр. Студентка 1 курсу магістратури 
гуманітарно-економічного факультету Наталя ПАНЧЕНКО. Науковий 
керівник – к.іст.н., доц. Юрій ФЕДОРИК. 

12. Правове регулювання банківських установ в Російській імперії. 
Студент 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Андрій КЛИМЕНКО. Науковий керівник – к.іст.н., доц. Юрій ФЕДОРИК. 

13. Трагедія євреїв в Києві та Львові в роки Другої світової війни як 
складова Голокосту 1939-1944 рр. Студентка 1 курсу гуманітарно-
економічного факультету Анна КАІРА. Науковий керівник – к.іст.н., доц. 
Юрій ФЕДОРИК. 
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14. Сучасний погляд на Українську революцію 1917-1921 років. 
Студент 1 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ 
Михайло ЄРЬОМЕНКО. Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ 
К. М. Кучер. 

15. Україна через століття: освічене перезавантаженння. Студент 
2 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ 
Олександр БУРДА. Науковий керівник – викладач суспільних дисциплін 
БЕГК БДПУ О. С. Топорчук. 

 
Секція 22. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА 
ПРАКТИКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Керівник секції: д.юрид.н., проф. Юрій ФРОЛОВ. 
Секретар секції: к.юрид.н., доц. Олег КРУГЛОВ. 
 

1. Визначення місця проживання дитини: боротьба зі стереотипами. 
Студентка 1 курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету 
Юлія ШАПОВАЛ. Науковий керівник – к.юрид.н., доц. 
Катерина ДУДОРОВА. 

2. Склад спадщини за цивільним законодавством України. Студентка 
4 курсу гуманітарно-економічного факультету Дар’я САЛЬНІКОВА. 
Науковий керівник – к.юрид.н., доц. Катерина ДУДОРОВА. 

3. Конституційне право на житло та проблема бездомних в Україні. 
Студентка 2 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Маргарита БУГАСОВА. Науковий керівник – к.політ.н., доц. 
Наталя ІВАНОВА. 

4. Конституційне право людини і громадянина на недоторканість 
житла. Студентка 2 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Анастасія ЖУПІЙ. Науковий керівник – к.політ.н., доц. Наталя ІВАНОВА. 

5. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Студентка 2 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Наталія РУДНЄВА. Науковий керівник – к.політ.н., доц. 
Наталя ІВАНОВА. 

6. Конституційне право на свободу пересування та вибору місця 
проживання в контексті трудової міграції. Студентка 4 курсу гуманітарно-
економічного факультету Юлія ДУБІНІНА. Науковий керівник – к.політ.н., 
доц. Наталя ІВАНОВА. 

7. Конституційне правосуддя України у контексті світових моделей 
конституційної юстиції. Студентка 4 курсу гуманітарно-економічного 
факультету Олена ТАРАН. Науковий керівник – к.політ.н., доц. 
Наталя ІВАНОВА. 
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8. Віднесення іноземців до складу територіальної громади. Студент 
3 курсу гуманітарно-економічного факультету Геннадій СЕНТЮШКІН. 
Науковий керівник – к.юрид.н., доц. Олег КРУГЛОВ. 

9. Соціально-правова допомога ВІЛ / СНІД – позитивним 
громадянам. Студентка 2 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Маргарита БУГАСОВА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Володимир МИРОШНИЧЕНКО. 

 
Секція 23. 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ УКРАЇНИ  
 

Керівник секції: д.екон.н, проф. Павло ЗАХАРЧЕНКО. 
Секретар секції: к.екон.н., доц. Ганна КОСТЕНКО. 

 
1. Інформаційна складова формування систем логістики 

підприємств інтернет-торгівлі. Студентка 1 курсу магістратури 
гуманітарно-економічного факультету Юлія ГОВОРОВА. Науковий 
керівник – д.екон.н, проф. Павло ЗАХАРЧЕНКО. 

2. Фінансові механізми економічних криз. Студентка 1 курсу 
магістратури гуманітарно-економічного факультету Наталя ГУСАРОВА. 

Науковий керівник – д.екон.н, проф. Павло ЗАХАРЧЕНКО. 
3. Методи вибору інвестиційного проєкту. Студент 1 курсу 

магістратури гуманітарно-економічного факультету Дмитрій ДІВАКОВ. 

Науковий керівник – д.екон.н, проф. Павло ЗАХАРЧЕНКО. 
4. Оцінка конкурентноспроможності підприємства. Студент 1 курсу 

магістратури гуманітарно-економічного факультету Павло КОМАРОВ. 

Науковий керівник – д.екон.н, проф. Павло ЗАХАРЧЕНКО. 
5. Розвиток економіки України на основі інвестиційного попиту. 

Студент 1 курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету 
Євгеній САМОЙЛЕНКО. Науковий керівник – д.екон.н, проф. 
Павло ЗАХАРЧЕНКО. 

6. Застосування інструментарію фінансового контролінгу в 
діяльності підприємства. Студентка 4 курсу гуманітарно-економічного 
факультету Марія ВАСЮТІНА. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Ганна КОСТЕНКО. 

7. Аналіз доходів та видатків місцевих бюджетів (на прикладі міста 
Бердянська). Студент 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Антон ВОЛОДЧЕНКО. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Ганна КОСТЕНКО. 

8. Управління фінансовим потенціалом підприємств. Студентка 
4 курсу гуманітарно-економічного факультету Ольга МАЄВСЬКА. 

Науковий керівник – к.екон.н., доц. Ганна КОСТЕНКО. 
9. Організація автоматизації документообігу на фірмі. Студентка 
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4 курсу гуманітарно-економічного факультету Тетяна КОНЮХОВА. 

Науковий керівник – к.екон.н., доц. Світлана ЖВАНЕНКО. 
10. Автоматизована інформаційна система діяльності банків. 

Студентка 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Валерія КОПТЄВА. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Світлана ЖВАНЕНКО. 

11. Управління фінансовими ризиками банку в умовах глобалізації. 
Студентка 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Луїза ЛЕДОВСЬКА. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Світлана ЖВАНЕНКО. 

12. Автоматизована інформаційна система маркетингу. Студентка 
4 курсу гуманітарно-економічного факультету Аліна ПУЗЯКОВА. 
Науковий керівник – к.екон.н., доц. Світлана ЖВАНЕНКО. 

13. Переваги використання інформаційних баз даних. Студентка 
4 курсу гуманітарно-економічного факультету Інна ЧЕРДАКЛІЄВА. 

Науковий керівник – к.екон.н., доц. Світлана ЖВАНЕНКО. 
14. Проектування системи підтримки прийняття рішень. Студентка 4 

курсу гуманітарно-економічного факультету Олена ШУБА. Науковий 
керівник – к.екон.н., доц. Світлана ЖВАНЕНКО. 

15. Економічна сутність небанківських фінансових посередників. 
Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Анна КАТЕРИНИЧ. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Оксана ГОРПИНИЧ.  

16. Конкуренція як фактор економічного зростання. Студент 3 курсу 
гуманітарно-економічного факультету Андрій ЛЯШКО. Науковий 
керівник – к.екон.н., доц. Оксана ГОРПИНИЧ.  

17. Переваги використання систем підтримки прийняття рішень. 
Студентка 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Інна ЧЕРДАКЛІЄВА. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Наталя КІРКОВА.  

18. Оцінка та проблеми розвитку транспортної системи в Україні. 
Студентка 4 курсу гуманітарно-економічного факультету Олена ШУБА. 
Науковий керівник – к.екон.н., доц. Наталя КІРКОВА. 

19. Оцінка інвестиційної діяльності в Україні. Студентка 3 курсу 
гуманітарно-економічного факультету Анна КАТЕРИНИЧ. Науковий 
керівник – к.екон.н., доц. Наталя КІРКОВА.  

20. Аналіз та прогнозування тенденцій цінової політики енергетичної 
галузі. Студент 1 курсу магістратури гуманітарно-економічного 
факультету Євген ПЕРЕПАДЯ. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Наталя КІРКОВА.  

21. Основні причини та перешкоди створення соціального 
підприємства в Україні. Студент 2 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Володимир АХРАМЄЄВ. Науковий 
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керівник – викладач БЕГК БДПУ Олена ЛІПАНОВА 
22. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та 

Європи. Студент 1 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу 
БДПУ Владислав БАРИШЕВ. Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ 
О. М. ДІЧЕВА. 

23. Інноваційні методи підвищення якості готових продуктів 
харчування. Студентка 2 курсу Бердянського економіко-гуманітарного 
коледжу БДПУ Єлизавета БОНДАРЕНКО. Науковий керівник – викладач 
БЕГК БДПУ Роман БОГДАНОВ. 

24. П’ятий смак умамі. Студентка 2 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Ольга ВОРОБЙОВА. Науковий керівник – 
викладач БЕГК БДПУ Р. М. ВОДЯНА. 

25. Сучасний тренд здорового харчування в закладах ресторанної 
індустрії. Студентка 4 курсу Бердянського економіко-гуманітарного 
коледжу БДПУ Анастасія ДЕНИСЕНКО. Науковий керівник – викладач 
БЕГК БДПУ Л. П. ЯРОШЕНКО. 

26. Розвиток бірж в Україні. Студент 3 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Анатолій КІРІЛЕНКО. Науковий керівник – 
викладач БЕГК БДПУ Юлія БІЛОВА. 

27. Вплив пакувальних матеріалів на безпечність харчових продуктів. 
Студентка 1 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ 
Ганна КОВАЛЕВСЬКА. Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ 
М. В. ДУДКО. 

28. Впровадження інновацій як метод удосконалення діяльності 
ресторану. Студентка 2 курсу Бердянського економіко-гуманітарного 
коледжу БДПУ Анастасія КОЗЛОВА. Науковий керівник – викладач 
БЕГК БДПУ Т. І. СТАРОДУБЦЕВА. 

29. Технологічні аспекти використання авокадо у розробці 
покращення нутрієнтного складу страв. Студент 1 курсу Бердянського 
економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Дмитро ЛУЗЯНІН. Науковий 
керівник – викладач БЕГК БДПУ Г. О. СЕНЧЕНКО. 

30. Проблеми розвитку бізнесу та його мотивація до зростання. 
Студентка 3 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ 
Надія НИКОЛАЄВА. Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ 
В. О. МРИГА. 

31. Піч хоспер провідний тренд гастроіндустрії. Студентка 4 курсу 
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Вікторія ОПАРА. 
Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ Л. П. ЯРОШЕНКО. 

32. Таргетинг. Механізм таргетингу. Студентка 3 курсу Бердянського 
економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Наталя ПРУДКА. Науковий 
керівник – викладач економічних дисциплін БЕГК БДПУ Юлія БІЛОВА. 

33. Формування позитивного іміджу підприємства. Студентка 1 курсу 
Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Ганна СТЕЦЬКА. 
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Науковий керівник – к.екон.н. БЕГК БДПУ Ірина МАКАРОВА. 
34. Охорона праці на виробництві та використання світового досліду. 

Студент 1 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ 
Руслан ТАРТИНСЬКИХ. Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ 
Н. В. РУДЕНЬКА. 

35. Особливості обліку підприємств ресторанного господарства в 
сучасних умовах. Студентка 2 курсу Бердянського економіко-
гуманітарного коледжу БДПУ Катерина ФЕДОТОВА. Науковий 
керівник – викладач БЕГК БДПУ Н. Г. МАРОЧЕК. 

36. Охорона праці в готельно-ресторанному господарстві. Студентка 
1 курсу Бердянського економіко-гуманітарного коледжу БДПУ Олена 
ЩЕРБИНА. Науковий керівник – викладач БЕГК БДПУ Н. В. РУДЕНЬКА. 

 
 

Секція 24. 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 
 
Керівник секції: к.екон.н., доц. Тетяна СИДОРЧЕНКО. 
Секретар секції: ст. викладач Олена ЗАДВОРНА. 
 

1. Сутність малого бізнесу як макроекономічної категорії. Студент 
1 курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету 
Роман ГАРАН. Науковий керівник – к.екон.н., доц. Тетяна 
СИДОРЧЕНКО. 

2. Приховане безробіття в Україні та його соціальні наслідки. 
Студентка 2 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Валерія ЗЛАТЬЄВА. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Тетяна СИДОРЧЕНКО. 

3. Методи управління витратами на підприємстві. Студентка 3 курсу 
гуманітарно-економічного факультету Вікторія КИРИЧЕНКО. Науковий 
керівник – к.екон.н., доц. Тетяна СИДОРЧЕНКО. 

4. Дослідження підприємницького середовища в умовах 

децентралізації економіки. Студентка 1 курсу магістратури гуманітарно-
економічного факультету Олена ОВСІЙЧУК. Науковий керівник – 
к.екон.н., доц. Тетяна СИДОРЧЕНКО. 

5. Розвиток підприємницької діяльності в умовах децентралізації. 
Студент 1 курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету 
Сергій СИЛЕНКО. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Тетяна СИДОРЧЕНКО. 

6. Зелений туризм як елемент підприємництва. Студентка 1 курсу 
магістратури гуманітарно-економічного факультету Ксенія СІДАК. 
Науковий керівник – к.екон.н., доц. Тетяна СИДОРЧЕНКО. 
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7. Сучасний стан рівня життя в Україні. Студент 2 курсу гуманітарно-
економічного факультету Ігор ХАДЖИНОВ. Науковий керівник – 
к.екон.н., доц. Тетяна СИДОРЧЕНКО. 

8. Процеси стратегії реструктуризації економіки приморського міста. 
Студент 1 курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету 
Олександр ПОДГАЙНИЙ. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Станіслав КУЧЕР.  

9. Засади співпраці туристично-курортного комплексу приморського 
регіону. Студентка 1 курсу магістратури гуманітарно-економічного 
факультету Дар’я ПРОНЧУК. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Станіслав КУЧЕР.  

10. Міжнародний ринок праці та тенденції його розвитку. Студентка 
3 курсу гуманітарно-економічного факультету Анастасія ДВОРЕЦЬКА. 
Науковий керівник – ст. викладач Олена ЗАДВОРНА. 

11. Стимулювання праці на підприємствах України. Студентка 
3 курсу гуманітарно-економічного факультету Анна КАТЕРИНИЧ. 
Науковий керівник – ст. викладач Олена ЗАДВОРНА. 

12. Безробіття в Україні: причини і шляхи подолання. Студентка 
3 курсу гуманітарно-економічного факультету Вікторія КИРИЧЕНКО. 
Науковий керівник – ст. викладач Олена ЗАДВОРНА. 

13. Причини безробіття на ринку працi. Студент 3 курсу гуманітарно-
економічного факультету Олександр САФОНЦЕВ. Науковий керівник – 
ст. викладач Олена ЗАДВОРНА. 

14. Аналіз та оцінка ризиків. Управління проектними ризиками. 
Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Вікторія КИРИЧЕНКО. Науковий керівник – ст. викладач 
Вікторія ШВАЧКО. 

15. Державний борг, його види та джерела покриття. Студент 1 курсу 
гуманітарно-економічного факультету Дмитро САВВА. Науковий 
керівник – ст. викладач Вікторія ШВАЧКО. 

 
Секція 25. 

СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 
Керівник секції: д.пед.н., проф. Надія ВЄНЦЕВА. 
Секретар секції: к.пед.н., доц. Ольга СТАРОКОЖКО. 
 

1. Управління процесом професійного розвитку вчителів у закладах 
загальної середньої освіти. Студентка 1 курсу магістратури гуманітарно-
економічного факультету Анастасія ЄСІПОВА. Науковий керівник – 
д.пед.н., проф. Надія ВЄНЦЕВА. 

2. Системний підхід до управління навчальним закладом. Студентка 
1 курсу магістратури гуманітарно-економічного факультету 
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Олена ДУБИНКА. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Ольга СТАРОКОЖКО. 

3. Молодіжні, студентські об‘єднання як рушійна сила в діяльності 
закладів вищої освіти. Студент 1 курсу магістратури гуманітарно-
економічного факультету Дмитро КІОСОВ. Науковий керівник – к.пед.н., 
доц. Ольга СТАРОКОЖКО. 

4. Розвиток інтернет-реклами. Студентка 4 курсу гуманітарно-
економічного факультету Марія ВАСЮТІНА. Науковий керівник – 
к.екон.н., доц. Катерина ЛЕМІШ.  

5. Роль лідерства в управлінні. Студентка 4 курсу гуманітарно-
економічного факультету Марія ВАСЮТІНА. Науковий керівник – 
к.екон.н., доц. Катерина ЛЕМІШ.  

6. Діловий етикет як засіб ефективного спілкування менеджера. 

Студент 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Антон ВОЛОДЧЕНКО. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Катерина ЛЕМІШ.  

7. Особливість та ефективність використання вірусного маркетингу. 

Студент 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Антон ВОЛОДЧЕНКО. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Катерина ЛЕМІШ.  

8. Особливості організаційних конфліктів та шляхи управління ними. 
Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Анна КАТЕРИНИЧ. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Катерина ЛЕМІШ.  

9. Роль управління персоналом у забезпеченні розвитку 
підприємства. Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Вікторія КИРИЧЕНКО. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Катерина ЛЕМІШ.  

10. Сучасні методи менеджменту якості. Студентка 4 курсу 
гуманітарно-економічного факультету Аліна ЛАВРИНЕНКО. Науковий 
керівник – к.екон.н., доц. Катерина ЛЕМІШ.  

11. Оцінка ефективності маркетингової діяльності. Студентка 4 курсу 
гуманітарно-економічного факультету Луїза ЛЕДОВСЬКА. Науковий 
керівник – к.екон.н., доц. Катерина ЛЕМІШ.  

12. Мотивація праці. Студент 3 курсу гуманітарно-економічного 
факультету Олександр САФОНЦЕВ. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Катерина ЛЕМІШ.  

13. Особливості підготовки керівника закладу освіти до 
рефлексивного управління. Студентка 1 курсу гуманітарно-економічного 
факультету Катерина БІЛАЙ. Науковий керівник – к.пед.н., доц. 
Сергій НЕМЧЕНКО.  

14. Формування авторитету керівника підприємства. Студентка 
4 курсу гуманітарно-економічного факультету Дар’я РУДІК. Науковий 
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керівник – к.екон.н., доц. Тетяна ЧЕРЕМІСІНА.  
15. Креативність – ознака сучасного лідера. Студентка 3 курсу 

гуманітарно-економічного факультету Ганна ЗАІКА. Науковий керівник – 
к.екон.н., доц. Тетяна ЧЕРЕМІСІНА.  

16. Креативний підхід у процесі розробки й реалізації управлінських 
рішень. Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Мєлана ЖУЛІНА. Науковий керівник – к.екон.н., доц. 
Тетяна ЧЕРЕМІСІНА.  

17. Актуальність систем бронювання туристичних послуг в Україні. 
Студент 3 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Владислав БАЗАРЯ. Науковий керівник – ст. викладач Наталя БАБІНА. 

18. Інноваційні технології в забезпеченні якості туристичного 
продукту. Студентка 3 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Мєлана ЖУЛІНА. Науковий керівник – ст. викладач Наталя БАБІНА. 

19. Розвиток “темного” туризму. Студентка 3 курсу гуманітарно-
економічного факультету Ганна ЗАІКА. Науковий керівник – ст. викладач 
Наталя БАБІНА, к.екон.н., доц. Олена ТОКАРЕНКО.  

20. Прогнозування тенденцій розвитку готельного бізнесу України. 
Студентка 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Аліна ЛАВРИНЕНКО. Науковий керівник – ст. викладач Наталя БАБІНА. 

21. Формування маркетингової стратегії управління туристичним 
підприємством. Студентка 4 курсу гуманітарно-економічного факультету 
Анастасія МЕЛЬНИК. Науковий керівник – ст. викладач 
Наталя БАБІНА, к.еконн., доц. Олена ТОКАРЕНКО.  
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ПЛАН ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 
 
1. Назва секції. 
2. Кількість доповідей, виголошених на секції. 
3. Які доповіді були кращими. 
4. Хто з доповідачів та наукових керівників заслуговують заохочення 
(вказати прізвище, ім’я, по батькові, інститут (факультет), курс студентів, 
які були нагороджені грамотами). 
 
 
 
 
 

 


