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17 КВІТНЯ 2018 РОКУ 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

звітно-наукової студентської конференції 

факультету педагогіки і психології 

(11.00;  ауд. 11-8 гуманітарного корпусу) 

1. Дембінська Ілона Володимирівна – магістр 1 курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта». Тема доповіді: «Формування лідерських якостей старших дошкільних в контексті 

впровадження концепції «Нова українська школа», науковий керівник – канд. пед. наук, 

доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості Косенчук 

Ольга Геннадіївна. 
 

2. Гориславець Анастасія Володимирівна – студентка 4 курсу спеціальності 

«Образотворче мистецтво». Тема доповіді: «Основні виражальні засоби передачі руху в 

композиції», науковий керівник: викладач  кафедри образотворчого мистецтва Цебенко 

Любомир Іванович. 

 
3. Дорошенко Дарина Віталіївна – студентка 2 курсу спеціальності «Початкова 

освіта». Тема доповіді: «Виховання у молодших школярів інформаційної культури засобами 

швидкочитання». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор української 

мови та методики навчання Каніщенко Антоніна Пантелеймонівна. 

4. Борканин Софія Миколаївна – студентка 2 курсу спеціальності «Початкова освіта». 

Тема доповіді: «Збагачення активного словникового запасу першокласників – один із 

чинників формування культури мовлення». Науковий керівник – канд. пед. наук, професор 

кафедри української мови та методики навчання Каніщенко Антоніна Пантелеймонівна. 

 

5. Васильєв Адам Дмитрович – студент 2 курсу спеціальності «Практична психологія». 

Тема доповіді: «Вольові зусилля в координатах прикладних психологічних досліджень». 

Науковий керівник – докт. психол. наук, професор кафедри психології і педагогіки 

Марусинець Мар`яна Михайлівна. 
 

6. Василенко Катерина Сергіївна – магістр 2 курсу спеціальності «Валеологія». Тема 

доповіді: «Теоретичні засади проблеми формування та збереження здоров’я молодших 

школярів засобами кінезіології», науковий керівник: канд. пед. наук, доцент кафедри  медико-

біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я Шеремет Інна 

Володимирівна.  

 

7. Нижник Анастасія Григорівна – студентка 4 курсу спеціальності «Початкова 

освіта». Тема доповіді: «Роль колективної діяльності у формуванні іншомовної 

компетентності учнів початкової школи», науковий керівник: канд. пед. наук, доцент 

кафедри іноземних мов та методик їх викладання Бернацька Олена Володимирівна. 

 

8. Кошіль Тетяна Павлівна – студентка спеціальності «Дошкільна освіта». Тема 

доповіді: «Формування читацької компетентності молодших школярів на уроках 

літературного читання», науковий керівник – канд. філологічних наук, доцент кафедри 

методик та технологій дошкільної освіти Поворознюк Світлана Іванівна. 

 

9. Карпук Вікторія Володимирівна – студентка 3 курсу спеціальності «Практична 

психологія». Тема доповіді: «Статево-рольові особливості самоставлення особистості», 

науковий керівник: канд. псих. наук, доцент кафедри практичної психології Томаржевська 

Інна Володимирівна. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

17 КВІТНЯ 2017 РОКУ 

 

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

 14.00,   ауд. 11-9 
Керівник секції: доц. Волошина В.В. 

Секретар: Степанчук О.В. 

Доповіді та повідомленнч: 

1. Андрусенко Діана Русланівна «Формування мовленнєвої компетентності молодших 

школярів засобами діалогічного мовлення на уроках української мови»,  науковий 

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

2.  Бут Єлизавета Джеймсівна «Удосконалення навчально-пізнавального інтересу 

засобами дидактичної гри на уроках української мови в 3-4 класах»,  науковий керівник 

– к.філол.н., професор Семеренко Г. В. 

3. Мошенець Вікторія Вікторівна «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів 

засобами діалогічних методів навчання»,  науковий керівник – к.філол.н., професор 

Семеренко Г. В. 

4.  Прудченко Тетяна Іванівна «Творчі вправи з фонетики і граматики як чинник 

розвитку мовних умінь учнів 3-4 класів»,  науковий керівник – к.філол.н., професор 

Семеренко Г. В. 

5. Рибачук Олеся Сергіївна «Розвиток зв’язного мовлення першокласників засобами 

розвивального навчання»,  науковий керівник – к.філол.н., професор Семеренко Г. В. 

6. Рибчинська Мар`яна Андріївна «Формування естетичного ідеалу україномовної 

особистості на уроках літературного читання»,  науковий керівник – к.філол.н., 

професор Семеренко Г. В. 

7. Циба Марина Ігорівна «Вивчення нового звука і нової букви в період навчання 

грамоти як засіб формування читацької компетентності»,  науковий керівник – 

к.філол.н., професор Семеренко Г.В. 

8. Шевцова Марина Олександрівна «Види мистецтва як чинник формування 

естетичних почуттів молодших школярів на уроках літературного читання»,  науковий 

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

9. Бучковська Антоніна Антонівна «Проблема екологічного виховання в науковій 

літературі», науковий керівник – к.філол.н., доцент Литвин Л.П. 

10. Шевчук Вікторія Вікторівна «Українська народна казка як засіб розвитку розумових 

здібностей молодших школярів», науковий керівник – к.пед.н., професор 

КаніщенкоА.П. 

11. Руденко Карина Едуардівна «Удосконалення мовленнєвої компетентності молодших 

школярів засобами активізуючи вправ на розумові операції», науковий керівник – 

к.пед.н., професор Каніщенко А. П. 

12. Лавроненко Світлана Володимирівна «Розвиток логічного мислення засобами 

таблиць цифрового кодування та активізуючих завдань», науковий керівник – к.пед.н., 

професор Каніщенко А. П. 

13. Мацкевич Георгій Валерійович «Формування читацьких інтересів молодших 

школярів на уроках літературного читання засобами малюнків та ілюстрацій», науковий 

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

14.  Щербак  Анастасія  Вікторівна «Інтерактивні технології навчання як засіб 

формування мовної компетентності учнів початкових класів», науковий керівник – 

к.пед.н., доцент Чабайовська М.І. 

15. Гешко Анна Максимівна «Проектна діяльність на уроках позакласного читання як 

javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=d82o59f78u34u38l37t78b46r61m4l85g68n12r64c46&l=4&n=2&n1=60225&n2=60225')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=d82o59f78u34u38l37t78b46r61m4l85g68n12r64c46&l=4&n=2&n1=60233&n2=60233')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=d82o59f78u34u38l37t78b46r61m4l85g68n12r64c46&l=4&n=2&n1=60222&n2=60222')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=d82o59f78u34u38l37t78b46r61m4l85g68n12r64c46&l=4&n=2&n1=60219&n2=60219')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=d82o59f78u34u38l37t78b46r61m4l85g68n12r64c46&l=4&n=2&n1=60234&n2=60234')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=d82o59f78u34u38l37t78b46r61m4l85g68n12r64c46&l=4&n=2&n1=60229&n2=60229')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=d82o59f78u34u38l37t78b46r61m4l85g68n12r64c46&l=4&n=2&n1=60220&n2=60220')
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засіб формування читацької компетентності молодших школярів», науковий керівник – 

к.пед.н., доцент Чабайовська М.І. 

16. Грамак Аліна Вячеславівна «Роль ігрових прийомів у процесі формування читацької 

компетентності першокласників», науковий керівник – к.пед.н., доцент Чабайовська 

М.І. 

17. Сімех Вікторія Іванівна «Диктанти як засіб формування орфографічної 

компетентності учнів початкової школи», науковий керівник – к.пед.н., доцент 

Чабайовська М.І. 

18. Відоцька Ірина Андріївна «Віммельбухи як новий вид дитячих книжок з малюнками», 

науковий керівник – к.пед.н., доцент Чабайовська М.І. 

19. Федина Алла Олександрівна «Марія Монтессорі: з досвіду навчання письма», 

науковий керівник – к.пед.н., доцент Чабайовська М.І. 

20. Данилко Карина Анастасія Іванівна «Художній світ Марійки Підгірянки (життєвий і 

творчий шлях письменниці, загадки для дітей)», науковий керівник – к.філол.н., доцент 

Волошина В.В. 

21. Золотаренко Тетяна Олександрівна «Життя і творчий шлях Олександра Олеся», 

науковий керівник – к.філол.н., доцент Волошина В.В. 

22. Толочик Олена Василівна «Народні казки у дитячому читанні», науковий керівник – 

к.філол.н., доцент Волошина В.В. 

23. Дика Дарина Олегівна «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів засобами 

диференційованих вправ», науковий керівник – к.філол.н., доцент Топіха В.А. 

 

Секція 2.  «Педагогіка та методика початкова навчання»,  

14.00,  ауд. 10-4   

Керівники секції: докт. пед.. наук, професор Матвієнко О.В., канд. пед. наук, доцент 

Коханко О.Г. 

Секретар: Мехед Л.Р. 

Доповіді та повідомлення: 

1. Цихмейструк Оксана Миколаївна "Changes in the teaching process of the primary 

school», науковий керівник: докт. пед. наук, професор Матвієнко О.В. 

2. Акуленко Марина Юріївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

застосування арт-терапевтичних технік у роботі з молодшими школярами», науковий 

керівник: канд. пед. наук, доцент Янковська І.М. 

3. Бут Юлія Михайлівна «Вчитель-фасилітатор як ключова мета дидактичної 

підготовки студентів спеціальності  «Початкова освіта», науковий керівник: канд. пед. 

наук, доцент Лозенко А.П. 

4. Веселовська Тетяна Сергіївна «Підготовка майбутнього вчителя початкових 

класів до інтеграції змісту дошкільної та початкової освіти», науковий керівник: канд. 

пед. наук,  доцент Севастюк М.С. 

5. Голубенко Бажена Сергіївна «Підготовка студентів спеціальності «Початкова 

освіта» до організації краєзнавчої роботи з молодшими школярами засобом проектної 

технології», науковий керівник: канд. пед. наук,  доцент Васютіна Т.М. 

6. Костючок Ірина Анатоліївна «Підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах 

інклюзивного навчання», науковий керівник: докт. пед. наук,.н., професор 

БобрицькаВ.І. 
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7. Любич Тетяна Миколаївна «Підготовка майбутніх учителів до проведення 

тестового контролю в початковій школі», науковий керівник: канд. пед. наук,  доцент 

Чайченко В.Ф 

8. Мехед Лілія Романівна «Підготовка майбутніх учителів до організації дослідницької 

діяльності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи», науковий 

керівник: канд. пед. наук, доцент Коханко О.Г. 

9. Ольхова Яна Анатоліївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

впровадження проектної технології у навчальній діяльності», науковий керівник: 

канд. пед. наук, доцент Тесленко Т.В. 

10. Степанюк Діана Борисівна «Підготовка учителів початкової школи до 

діагностування готовності дітей 6-7 років до навчання», науковий керівник: докт. пед. 

наук, професор Мартиненко С.М. 

11. Тамім Мар’ям Ахмед «Підготовка майбутнього вчителя до організації 

формувального оцінювання в початковій школі», науковий керівник: канд. пед. наук, 

доцент Кондратюк О.М. 

12. Тарасенко Тетяна Леонідівна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи 

до формування громадянської компетентності молодших школярів засобами 

інтегрованого навчання», науковий керівник: канд. біолог. наук, доцент Телецька Л.І. 

13. Чміль Наталія Ігорівна «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до 

формування у молодших школярів умінь критично мислити», науковий керівник: 

канд. пед. наук, доцент Лозенко А.П. 

14. Шевчук Світлана Вячеславівна «Підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи до організації педагогічної взаємодії з агресивними дітьми», науковий 

керівник: докт. пед. наук,., професор Матвієнко О.В. 

15. Шпилева Діана Сергіївна  «Підготовка майбутніх учителів до формування в 

молодших школярів здатності співпрацювати в команді засобами інтерактивних 

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

16. Шурдук Надія Миколаївна «Формування готовності майбутніх учителів початкової 

школи до організації дослідницької діяльності молодших школярів в умовах 

інтегрованих курсів», науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Васютіна Т.М. 

17. Бабій Валентина Василівна  «Підготовка майбутніх учителів початкових класів 

до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів засобами мистецтва», 

науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Янковська І.М. 

18. Бенза Наталія Сергіївна «Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-х класів в умовах нової української школи», науковий керівник: 

канд. пед. наук, доцент Коваль Т.В. 

19. Вознюк Вікторія Юріївна «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи в 

умовах стандартизації освіти», науковий керівник: докт. пед. наук, професор 

Бобрицька В.І. 

20. Гадасюк Наталія Володимирівна «Підготовка майбутніх учителів до 

полікультурного виховання молодших школярів», науковий керівник: канд. пед. наук, 

доцент Коваль Т.В. 

21. Гусєва Олена Володимирівна «Підготовка майбутніх учителів до проектування 

уроків у початковій школі засобами інтерактивних технологій», науковий керівник: 

канд. пед. наук, доцент Тесленко Т.В. 
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22. Довганич Людмила Володимирівна «Підготовка майбутніх учителів до формування 

громадянської компетентності молодших школярів у освітньому процесі», науковий 

керівник: канд. пед. наук, доцент Коханко О.Г. 

23. Заулічна Марія Русланівна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи 

до інтеграції змісту освітніх галузей у професійній діяльності», науковий керівник: 

канд. пед. наук, доцент Васютіна Т.М. 

24. Катеруша Людмила Сергіївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

формування соціально-цілісних орієнтацій у молодших школярів», науковий 

керівник: докт. пед. наук, професор Матвієнко О.В. 

25. Кулибаба Наталія Анатоліївна «Підготовка майбутніх учителів до проведення 

інтегрованих уроків в початковій школі», науковий керівник: канд. пед. наук, доцент 

Чайченко В.Ф. 

 

18 КВІТНЯ 2018 РОКУ 

 

СЕКЦІЯ 3.  «Педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 

творчості», 11.00; ауд. 14-7 
Підсекція 1. 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДОШКІЛЬНА ОСВІТА”: ДОСВІД ТА 

ІННОВАЦІЇ 

Керівник секції: докт. пед. наук, професор Цвєткова Г.Г.  

Секретар:  Грузинська І.М. 

Доповіді: 

1. Кулік Інна Петрівна  «Педагогічні умови формування позитивної «Я-концепції» 

особистості майбутнього вихователя». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Цвєткова Г.Г.  

2. Огородник Ірина Олегівна  «Особливості застосування ділової гри як засобу 

формування професійної компетентності майбутніх вихователів». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

3. Дацюк Олена Олександрівна «Ретроспективний аналіз проблеми формування 

професійної компетентності майбутнього вихователя у процесі фахової підготовки». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Косенчук О.Г.  

4. Яценко Вікторія Романівна «Засоби подолання конфліктів у педагогічному 

колективі закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко В.М. 

5. Дехтяр Марія Володимирівна  «Підготовка майбутніх вихователів до партнерської 

взаємодії закладу дошкільної освіти  з батьками». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, професор Алексєєнко-Лемовська Л.В.  

6. Дембінська Ілона Володимирівна  «Формування лідерських якостей старших 

дошкільних в контексті впровадження концепції «Нова українська школа». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Косенчук О.Г.  

7. Андрієва Анна Юріївна «Педагогічні умови самореалізації майбутніх вихователів у 

міждисциплінарному просторі». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Цвєткова Г.Г.  

8. Луцик Людмила Михайлівна «Особливості застосування проектної діяльності у 

практиці сучасних закладів дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Довбня С.О.  
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9. Постоловська Тетяна Станіславівна «Розвиток комунікативних здібностей 

майбутнього вихователя у процесі позаудиторної діяльності». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, професор Алексєєнко-Лемовська Л.В. 

10. Крет Наталія Володимирівна «Розвиток лідерських якостей у майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти під час навчання в університеті». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, професор Алексєєнко-Лемовська Л.В.  

11. Доболюк Альона Василівна «Інтерактивне навчання як засіб формування 

професійної компетентності майбутніх вихователів у ЗВО». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Косенчук О.Г.  

12. Назарова Вікторія Вікторівна «Формування професійно-педагогічного спілкування 

майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, професор Алексєєнко-Лемовська Л.В.  

13. Даниленко Тетяна Василівна «Проектні технології як засіб формування творчих 

здібностей майбутніх вихователів». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Косенчук О.Г.  

14. Кучковська Анна Ігорівна «Педагогічні умови формування естетичних цінностей 

студентів спеціальності «Дошкільна освіта» вищого педагогічного навчального 

закладу». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Алексєєнко-

Лемовська Л.В. 

15. Патай Валентина Василівна «Педагогічні умови виховання у студентів поваги до 

дитини в процесі фахової підготовки». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Шулигіна Р.А.  

 

Підсекція 2. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ 

Керівник підсекція 2: канд. пед. наук, доцент Шулигіна Р.А. 

Секретар:   канд. пед. наук Андрущенко Н.В. 

Доповіді та повідомлення: 

1. Грева Вікторія Володимирівна «Художній твір як засіб формування комунікативно-

мовленнєвих здібностей  дітей дошкільного віку». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г.  

2. Комарницька Юлія Іванівна «Ігрові технології як засіб формування у старших 

дошкільників соціального досвіду». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Шулигіна Р.А.  

3. Шевченко Юлія Миколаївна «Формування у дітей старшого дошкільного віку 

ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Роганова М.В.  

4. Сова Валентина Василівна «Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку 

засобом театралізованих ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Довбня С.О. 

5. Біденко Юлія Олександрівна «Формування соціально-комунікативних навичок 

старших дошкільників засобом гри: критеріальний підхід». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

6. Германчук Інна Миколаївна «Формування пізнавальної активності дітей старшого 

дошкільного віку засобами  дидактичних ігор природничого  змісту». Науковий 

керівник: старший викладач Войтюк І.В.  

7. Гусар Надія Миколаївна «Розвиток творчих здібностей у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Довбня С.О.  

8. Величко Христина Юріївна «Використання конструктора LEGO на заняттях з 

розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: Шулигіна 

Раїса Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 



 8 

9. Змитрюк Галина Петрівна «Формування природничо-екологічної компетенції у 

дітей старшого дошкільного віку під час спостережень в природі». Науковий 

керівник: старший викладач Войтюк І.В.  

10. Маніна Лілія Геннадіївна «Загальна характеристика методів та методик раннього 

навчання читання дошкільників». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Цвєткова Г.Г.  

11. Кабанець Зінаїда Миколаївна «Адаптації дітей молодшого віку до умов 

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

старший викладач Андрущенко Н.В.  

12. Мащенко Оксана Григорівна «Педагогічні умови формування елементів 

національної свідомості у дітей старшого дошкільного віку засобом народознавства». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня С.О.  

13. Гончарук Вероніки Богданівна «Формування готовності дітей старшого 

дошкільного віку до шкільного навчання». Науковий керівник: старший викладач 

Войтюк І.В.  

14. Ільїна Анастасія Сергіївна «Розвиток патріотичних почуттів у дітей старшого 

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

Гальченко В.М.  

15. Форостовець Олена Михайлівна «Основи формування іншомовної комунікативної 

компетенції в дошкільні роки». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Цвєткова Г.Г.  

16. Сорока Наталія Іванівна «Розвиток відповідальності дітей старшого дошкільного 

віку в процесі трудової діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

доцент Репетій С.Т.  

17. Купчик Світлана  Миколаївна «Розвиток моральних почуттів у старших 

дошкільників засобом казки». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Андрущенко Н.В.  

18. Кобилочна Тетяна Пилипівна «Формування моральної свідомості старших 

дошкільників засобами дитячої літератури». Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор Панасенко Е.А.  

19. Бондаренко Аліна Юріївна «Заняття за методикою М. Монтессорі як форма 

розвитку уваги у дітей раннього віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Довбня С.О.  

20. Яценко Мирослава Броніславівна «Формування дружніх стосунків у дітей 

старшого дошкільного віку засобом творчої гри». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Андрущенко Н.В. 

21. Калинович Марія Василівна «Формування готовності дітей старшого дошкільного 

віку до навчання в «Новій українській школі». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Косенчук О.Г.  

22. Нікітчук Наталія Олександрівна «Розвиток творчого мислення в дітей старшого 

дошкільного віку в процесі дослідно – експериментальної діяльності». Науковий 

керівник: кандидат психологічних наук, доцент Репетій С.Т.  

23. Жалдак Марина Анатоліївна «Формування навичок здорового способу життя у 

дітей старшого дошкільного віку в процесі співпраці закладу дошкільної освіти і 

сім’ї». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Андрущенко Н.В.  

24. Кокоріна Яна Євгенівна «Розвиток емоційної сфери старших дошкільників засобами 

народної рухливої гри». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 

Гальченко В.М.  

25. Коршук Наталія Вікторівна «Особливості корекції тривожності дітей старшого 

дошкільного віку засобами арттерапії». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Репетій С.Т.  
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26. Захарчук Анастасія Юріївна «Виховання толерантного ставлення дітей старшого 

дошкільного віку до однолітків в умовах закладу дошкільної освіти». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Андрущенко Н.А. 

27. Казміренко Олена Петрівна «Розвиток емпатії у дітей молодшого дошкільного віку 

в процесі театралізованої діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко В.М.  

28. Демченко Ольга Миколаївна «Формування позитивного ставлення до праці 

дорослих у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Панасенко Е.А.  

29. Патрикеєва Світлана Миколаївна «Розумове виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобом інтелектуальної гри». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Андрущенко Н.В.  

30. Казміренко Олена Петрівна «Розвиток емпатії у дітей молодшого дошкільного віку 

в процесі театралізованої діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко В.М.  

31. Криворот Тетяна Вікторівна «Організаційно-педагогічні умови адаптації дітей 

раннього віку до закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: старший викладач 

Войтюк І.В.  

32. Кабанець Зінаїда Миколаївна «Адаптації дітей молодшого віку до умов закладу 

дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший 

викладач Андрущенко Н.В.  

33. Волошина  Ольга Миколаївна «Розвиток емоційної сфери дітей молодшого 

дошкільного віку в процесі співпраці вихователя і родини». Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор Роганова М.В.  

34. Марковська Наталія Володимирівна «Формування основ соціальної активності 

старших дошкільників засобами дитячої літератури». Науковий керівник: старший 

викладач Войтюк І.В.  

35. Рум’янцева Юлія Володимирівна «Екологічне виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва». Науковий керівник: старший 

викладач Нападій Н.В.  

36. Юричко Вікторія Миколаївна «Формування дружніх взаємин у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Андрущенко Н.В.  

37. Шевченко Юлія Петрівна «Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного 

віку засобами рухливих ігор». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Роганова М.В.  

38. Кучерявець Ірина Василівна «Формування основ здорового способу життя у дітей 

старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Панасенко Е.А.  

39. Запорожан Анжеліка Семенівна «Формування гуманістичних цінностей у дітей 

старшого дошкільного віку в процесі читання художньої літератури». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Андрущенко Н.В. 

40. Якимчук Галина Леонідівна «Формування відповідальності у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі колективної праці». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Довбня С.О.  

41. Касян Наталія Анатоліївна «Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку засобом художньої літератури». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Гальченко В.М.  

42. Кузьменко Ірина Анатоліївна «Подолання тривожності у дітей раннього віку 

засобами казкотерапії». Науковий керівник: Панасенко Еліна Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор 
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43. Єременко Марина Сергіївна «Формування дружніх взаємин у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: старший викладач 

Нападій Н.В.  

44. Єремій Олександра Андріївна «Формування образу «Я» у дітей середнього 

дошкільного віку». Науковий керівник: старший викладач Войтюк І.В.  

45. Смалій Катерина Анатоліївна «Вивчення впливу дорослих на формування у дітей 

старшого дошкільного віку впевненості в собі». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

46. Мерко Анна Юріївна «Виховання ціннісного ставлення у дітей старшого Н.В.  

47. Олійник Світлана Сергіївна «Аналіз проблеми розвитку творчого потенціалу 

дитини старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Шулигіна Р.А.  

48. Бабенко Юлія Василівна «Виховання шанобливого ставлення до батьків у дітей 

старшого дошкільного віку». Науковий керівник: старший викладач Нападій Н.В. 

49. Чебану Наталія Сергіївна «Формування здорового способу життя у дітей старшого 

дошкільного віку засобами спортивних свят та розваг». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Роганова М.В.  

50. Шевченко Юлія Миколаївна «Формування у дітей старшого дошкільного віку 

ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Роганова М.В.  

51. Іванова Вікторія Олександрівна «Дидактична гра як засіб розумового виховання 

старших дошкільників». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Шулигіна Р.А.  

52. Іващенко Оксана Петрівна «Формування гуманістичних цінностей у дітей старшого 

дошкільного віку засобом художньої літератури». Науковий керівник: старший 

викладач Войтюк І.В.  

53. Котій Валерія Геннадіївна «Формування навичок ефективного запам'ятовування у 

дітей старшого дошкільного віку засобами мнемотехніки». Науковий керівник: 

старший викладач Нападій Н.В.  

54. Петрик Катерина Вадимівна «До проблеми виховання любові у дітей старшого 

дошкільного віку до природи». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Шулигіна Р.А.  

55. Парфенюк Ольга Леонідівна «Формування пізнавальної активності дітей старшого 

дошкільного віку». Науковий керівник: старший викладач Нападій Н.В.  

56. Кучер Ірина Володимирівна «Формування навичок здорового способу життя у дітей 

середнього дошкільного віку в процесі співпраці ЗДО і сім’ї». Науковий керівник: 

старший викладач Войтюк І.В.  

57. Осипюк Наталія Вікторівна «Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного 

віку засобами художньої літератури». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Роганова М.В.  

58. Мала Надія Миколаївна «Формування ціннісного ставлення до матері у дітей 

старшого дошкільного віку засобами дитячої художньої літератури». Науковий 

керівник: старший викладач Нападій Н.В.  

59. Фоміна Марія Ігорівна «Естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами музично-театралізованої діяльності». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Панасенко Е.А.  

60. Цимбал Дарина Ігорівна «Педагогічні умови екологічного виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобом авторської казки». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Довбня С.О.  

61. Михальченко Світлана Василівна «Патріотичне виховання дітей старшого 

дошкільного віку». Науковий керівник: старший викладач Нападій Н.В. 
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Секція 4.  «Перлини наукового пошуку у психології»,  

12.30, ауд. 10-5 

Керівник секції: канд. психолог. наук, ст. викл. Петрова Алла Сергіївна  

Секретар: Коваленко Т.В. 

Доповіді: 

1. Бойко Євгенія Володимирівна «Ціннісні орієнтації особистості юнацького віку як 

передумова формування відповідальності», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, доцент Каськов І.В. 

2. Глущенко Оксана Вікторівна «Синдром професійного вигорання психологів, його 

структура, рівні та стадії», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Затворнюк О.М. 

3. Данкевич Анна Вікторівна «Психологічні особливості особистісного розвитку 

молодших школярів», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Зубалій Н.П. 

4. Деулін Микита Павлович «Ефективне формування адаптаційних можливостей 

студента-психолога в складних умовах сьогодення», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, доцент Каськов І.В. 

5. Дрозд Вікторія Юріївна «Теоретичний аналіз проблеми самоствердження 

особистості», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Затворнюк 

О.М. 

6. Вакуліна Ольга Ігорівна «Вплив стилю батьківського виховання на особистість 

підлітка», науковий керівник кандидат пед. наук, доц. Затворнюк О.М. 

7. Стецюра Ілона Вікторівна «Формування в учнів початкової школи інтересу до 

навчання», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зубалій Н.П. 

8. Тищенко Катерина В’ячеславівна «Вплив забобонів на формування 

відповідальності», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Рашковська І.В. 

9. Хоменко Катерина Василівна «Подолання агресивної поведінки в молодшому 

шкільному віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Середюк 

Т.В. 

 

 

Секція 5.  «Психологія розвитку та професійного становлення 

майбутнього психолога»,  13.00,  ауд. 10-7 
Керівник секції: канд. психол. наук, доцент Кучеренко Є.В. 

Секретар: Єфанова В.Д. 

Доповіді та повідомлення: 

1. Цап Анастасія Анатоліївна «Соціально-психологічні детермінанти суїцидальної 

поведінки юнаків», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Дубініна К.В. 

2. Королюк Аліна Сергіївна «Мотивація як чинник успішності молодшого школяра у 

процесі навчання», науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент 

Дубініна К.В. 

3. Кузимка Катерина Андріївна «Особливості згуртованості спортивного коллективу», 

науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент Євченко І.М. 

4. Петрова Карина Олександрівна «Подолання страхів дошкільників засобами 

образотворчого мистецтва», науковий керівник  – кандидат психологічних наук, 

доцент Євченко І.М. 
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5. Єфанова Валерія Дмитрівна «Психологічні особливості міжособистісного 

спілкування у студентському колективі», науковий керівник  – кандидат 

психологічних наук, доцент Лапченко І.О. 

6. Подушка Анна Геннадіївна «Алекситимія як чинник тривожності в підлітковому 

віці», науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент Кучеренко Є.В. 

7. Милевська Вероніка Ігорівна «Проблема розвитку впевненості у собі у студентів-

майбутніх психологів», науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент 

Кучеренко Є.В. 

8. Курилюк Катерина Василівна «Ціннісні орієнтації сучасного міського та сільського 

підлітка», науковий керівник  – доктор психологічних наук, професор ПриходькоЮ.О. 

9. Красномовець Мар’яна Анатоліївна «Розвиток творчих здібностей у молодшого 

школяра», науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент Лапченко І.О. 

10. Денісова Катерина Вадимівна «Тривожність та її вплив на навчальну успішність 

молодшого школяра», науковий керівник  – доктор психологічних наук, професор 

Приходько Ю.О. 

11. Тищенко Катерина В`ячеставівна «Особливості прояву відповідальності в 

юнацькому віці», науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент 

Лапченко І.О. 

12. Стрільчук Олена Іванівна «Особливості використання арт-терапії в роботі з 

молодшими школярами», науковий керівник  – кандидат психологічних наук, доцент 

Лапченко І.О. 

13. Зубко Дмитро Володимирович «Девіантна поведінка підлітків: гендерний аспект 

дослідження», науковий керівник  – доктор психологічних наук, професор 

Марусинець М.М. 

14. Стеба Владислав Олегович «Обдарованість і емоційність: вектори психологічного 

розвитку дитини в контексті вимог концепції нової української школи», науковий 

керівник  – доктор психологічних наук, професор Марусинець М.М. 

15. Бруханська Наталія Сергіївна «Агресивність підлітків: причини та наслідок», 

науковий керівник  – доктор психологічних наук, професор Марусинець М.М. 

16. Бондаренко Валентина Василівна «Дитячий будинок сімейного типу як 

альтернативна модель виховання дітей-сиріт», науковий керівник  – доктор 

психологічних наук, професор Марусинець М.М. 

17. Бикова Діана Анатоліївна «Дефініція «самоутвердження підлітків» в 

інтерпретуваннях українських учених – психологів», науковий керівник  – доктор 

психологічних наук, професор Марусинець М.М. 

18. Хапіна Ангеліна Віталіївна «Психологічна готовність дітей до навчання: 

емпіричний аспект дослідження», науковий керівник  – доктор психологічних наук, 

професор Марусинець М.М. 

19. Ковальчук Діана Анатоліївна «Особливості розвитку творчих здібностей підлітків 

на матеріалі розв`язання проблемних ситуацій», науковий керівник  – доктор 

психологічних наук, професор Марусинець М.М. 

 

 

Секція 5.  «Сучасні підходи до застосування методик та технологій 

дошкільної освіти», 14.00, ауд. 10-11 
Керівники секції: докт. пед. наук, професор Луценко І. О.; канд. пед. наук, доцент 

ЛевінецьН.В. 

Секретар: Томчук І.А. 

Доповіді та повідомлення: 
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1. Алексєєва Карина Володимирівна «Психолого-педагогічні умови професійної 

підготовки майбутнього вихователя ЗДО», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Корень А .М. 

2. Березюк Віра Ігорівна «Особливості формування професійної компетентності 

майбутнього вихователя ЗДО», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Корень А..М. 

3. Войтюк Ірина Володимирівна «Формування у дітей старшого дошкільного віку 

навичок соціально визнаної поведінки в процесі ознайомлення з правами дитини», 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Луценко І.О. 

4. Губіна Юлія Ігорівна «Ділова гра як засіб формування комунікативної 

компетентності майбутнього вихователя ЗДО», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Корень А. М. 

5. Гудкова Антоніна Олексіївна «Виховання у дітей старшого дошкільного віку 

естетичного сприйняття світу в процесі занять з декоративного малювання», науковий 

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

6. Дакал Олена Володимирівна «Особливості формування  патріотичних почуттів у 

дітей старшого дошкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Корень А. М. 

7. Євтушенко Яна Іванівна «Розвиток пам’яті дітей старшого дошкільного віку 

засобами мнемотехніки», науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор 

Луценко І.О. 

8. Жук Марія Олександрівна «Соціальна дезадаптація як психолого-педагогічна 

проблема», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Корень А .М. 

9. Залєщук Анастасія Анатоліївна «Особливості формування комунікативних вмінь 

дітей середнього дошкільного віку», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Корень А. М. 

10. Кисла Тетяна Олександрівна «Формування у дітей середнього дошкільного віку 

самостійності в процесі ознайомлення з правилами і нормами родинного співжиття»,  

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Луценко І. О. 

11. Коваль Марина Юріївна «Освітньо-розвивальний потенціал ігор-естафет у 

формуванні навичок взаємодії дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

12. Ковальчук Ірина Дем’янівна «Формування у дітей старшого дошкільного віку 

навичок соціально-визнаної поведінки в процесі ознайомлення з правами дитини», 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Луценко І. О. 

13. Ковальчук Наталія Сергіївна «Вплив комп'ютерних ігор на формування логічного 

мислення у дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Франчук Н. П. 

14. Кожедуб Альона Олександрівна «Особливості використання зорових та слухових 

диктантів як засобу підготовки руки дитини до письма», науковий керівник – старший 

викладач Коржук О. С. 

15. Кошіль Тетяна Павлівна «Формування читацької компетентності молодших 

школярів на уроках літературного читання», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Поворознюк С. І. 

16. Кривогуб Вероніка Вікторівна «Сучасні підходи до трактування поняття 

"психологічна культура особистості"», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Левінець Н. В. 

17. Кривогуб Ольга Василівна «Виховання у дітей старшого дошкільного віку культури 

мовленнєвого спілкування в процесі ознайомлення з правами дитини», науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор Луценко І. О. 
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18. Кушніровська Марія Олександрівна «Психолого -педагогічні умови ефективної 

організації спільної діяльності  вихователя  ЗДО і батьків», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Корень А. М. 

19. Мазур Ольга Анатоліївна «Емоційні порушення у дітей старшого дошкільного 

віку», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Корень А. М. 

20. Микитюк Ольга Олегівна «Формування правильної постави у дітей як важливе 

завдання дошкільної освіти», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Левінець Н. В. 

21. Мурашко Ірина Валеріївна «Трудове виховання дітей старшого дошкільного віку як 

наукова проблема», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Корень 

А. М. 

22. Отченко Галина Володимирівна «Роль праці в природі у процесі формування 

екологічно доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник 

– старший викладач Коржук О. С. 

23. Папуша Анна Віталіївна «Використання засобів народної педагогіки у формуванні 

елементарних уявлень дітей молодшого дошкільного віку пр. здоровий спосіб життя», 

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

24. Погребняк Валерія Сергіївна «Роль фольклору для формування навичок 

самообслуговування у дітей раннього віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

25. Ржечицька Ольга Геннадіївна «Ставлення батьків до мультиплікації як до засобу 

виховання власної дитини», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Рейпольська О. Д. 

26. Савонік Вікторія Сергіївна «Розвиток позитивної мотивації до занять фізичними 

вправами у дітей середнього дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

27. Саєнко Юлія Миколаївна «Психолого-педагогічні аспекти використання живопису 

як засобу формування естетичних почуттів дітей старшого дошкільного віку», 

науковий керівник – старший викладач Коржук О. С. 

28. Семенюк Ольга Ігорівна «Дотримання принципу народності у фізичному  вихованні 

дітей середнього дошкільного віку», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Корень А. М. 

29. Сингаївська Вікторія Валентинівна «Методи та засоби виховання патріотичних 

почуттів у дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Поворознюк С. І. 

30. Сліпченко Наталія Василівна «Формування комунікативної компетенції у дітей 

старшого дошкільного віку в ситуаціях спілкування з однолітками», науковий 

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

31. Стецюк Ярослав Іванович «Розвиток творчої уяви у дітей старшого дошкільного 

віку в процесі фізичного виховання», науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор Луценко І.О. 

32. Супрун Вікторія Анатоліївна «Вплив і використання мережі Інтернет на моральний 

і культурний розвиток дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Франчук Н. П. 

33. Томчук Ірина Андріївна «Значення ігор для формування культурно-гігієнічних 

навичок у дітей молодшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

34. Ульянова Валентина Сергіївна «Забезпечення організаційно-педагогічних умов 

формування здоров’язбережувального середовища закладу дошкільної освіти», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 
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35. Цирук Альона Володимирівна «Особливості формування культури поведінки дітей 

старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат філологічних наук, 

доцент Поворознюк С. І. 

36. Черкаська Олена Володимирівна «Творчі здібності  як психолого-педагогічна 

категорія», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Корень А. М. 

37. Шпонько Валентина Володимирівна «Особливості формування пізнавальної 

активності дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Корень А. М. 

38. Яковенко Вікторія Романівна «Здоров’язбережувальні технології в системі 

підготовки майбутніх вихователів», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент СебалоЛ.І. 

 

 

Секція 6.  «Медико-біологічні та валеологічні основи охорони життя і 

здоров’я», 14.00, ауд. 14-4   

Керівник секції: канд. пед. наук, доцент Шеремет І.В. 

Секретар: ст. викладач Палієнко К.В. 

Доповіді: 

1. Якимович Вікторія Миколаївна «Співпраця з батьками та громадськими 

організаціями щодо питань валеологічної освіти учнів середніх та старших класів». 

Науковий керівник: ст. викладач Челнокова М.С. 

2. Сивобород Назар Олександрович «Особливості організації валеологічної служби у 

школі «. Науковий керівник: ст. викладач Челнокова М.С.  

3. Василенко Катерина Сергіївна «Теоретичні засади проблеми формування та 

збереження здоров’я молодших школярів засобами кінезіології». Науковий керівник: 

кандидат пед. наук доцент Шеремет І.В.  

4. Скворцова Наталія Сергіївна «Методика викладання валеології та валеологічного 

виховання майбутніх учителів основ здоров’я». Науковий керівник: кандидат пед. 

наук, доцент Шеремет І.В.  

5. Ільченко Дмітрий Дмітрьович «Профілактика порушень психічного здоров’я у 

дітей та підлітків та формування стійкості нервової системи до стресогенних 

чинників». Науковий керівник: кандидат пед. наук, доцент Шеремет І.В. 

6. Рафальська Ірина Олександрівна «Профілактика захворювань, що передаються 

статевим шляхом як складова збереження репродуктивного здоров’я молоді». 

Науковий керівник:  ст. викладач Палієнко К.В.  

7. Місевич Анастасія Вікторівна «Особливості навчально-виховної діяльності з 

медико-санітарної підготовки школярі». Науковий керівник: ст. викладач Гусєва Г.М.  

8. Гаврилюк Юлія Олександрівна «Комп’ютерна навчальна програма з дисципліни 

основи медичних знань». Науковий керівник: ст. викладач Гусєва Г.М.  

9. Коберник Юлія Михайлівна «Профілактика порушень постави в учнів початкової 

школи». Науковий керівник:  кандидат біол. наук, доцент  Пакірбаєва Л.В.  

10. Василіогло Катерина Павлівна «Вправадження системи позаурочного навчання і 

виховання програми «7 кроків назустріч». Науковий керівник: кандидат біол. 

наук, доцент Пакірбаєва Л.В. «Формування культури здоров’я особистості як 

навчально-виховний процес». Науковий керівник: ст. викладач Ігнатенко С.А.  

11. Майструк Ольга Віталіївна «Формування культури здоров’я особистості як 

навчально-виховний процес». Науковий керівник: ст. викладач Ігнатенко С.А.  

ст. викладач 
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Секція 7.  «Образотворче мистецтво», 15.30;   ауд. 11-10   
Керівники секції: професор Шевнюк О.Л.; доцент Барахтян М.М.; доцент 

КрасноголовецьО.С.;  доцент Плазовська Л.В.; ст. викладач Шалварова К.С.  

Секретар: Линник О.І. 

Доповіді та повідомлення: 

1. Андрющенко Анастасія Андріївна «Методи ознайомлення з основами технології 

батику в гуртковій роботі з учнями», науковий керівник – канд. мист. наук,  доцент 

Майданець–Баргилевич О.Л. 

2. Гордон Катерина Вячеславівна «Методи ознайомлення учнів з основами мистецтва 

гобелену в гуртковій роботі», науковий керівник -  викладач   Соломко І.П. 

3. Грицун Альона Вікторівна «Методи організації роботи з учнями загальноосвітніх 

шкіл на пленері», науковий керівник - викладач  Власюк Р.Я. 

4. Зак Валерія Сергіївна  «Методика навчання учнів передачі емоційного стану 

людини на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий 

керівник – викладач Цебенко Л.І, 

5. Зарянова Таїсія Костянтинівна «Методика ознайомлення учнів з книжковою 

ілюстрацією на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», 

науковий керівник - ст. викладач  Шалварова К.С. 

6. Лісковська Юлія Анатоліївна  «Національне виховання учнів загальноосвітніх шкіл 

засобами образотворчого мистецтва», науковий керівник - ст..викл   Гармата В.М. 

7. Мартюк Аліна Сергіївна «Методичне забезпечення навчання учнів стилізації 

зображення тварини в системі неформальної освіти», науковий керівник – канд. пед. 

наук, доцент Плазовська Л.В.  

8. Олещенко Олена Сергіївна  «Формування творчої активності учнів початкових 

класів засобами образотворчого мистецтва», науковий керівник – викладач  

ЦебенкоЛ.І. 

9. Парова Юлія Володимирівна «Система навчальних завдань з живопису для учнів 

художніх шкіл», науковий керівник – викладач   Соломко І.П,   

10. Постол Валерія Володимирівна «Методи навчання ліплення учнів у 

загальноосвітніх школах», науковий керівник – доцент Красноголовець О.С. 

11. Рабінович Анна Олександрівна «Організація роботи учнів з фантазійними образами 

на уроках образотворчого мистецтва», наук. керівник – ст. викладач  Шалварова К.С. 

12. Савченко Діана Геннадіївна «Створення тематичної композиції на тему народних 

свят на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий 

керівник – ст. викладач  Гармата В.М. 

13. Чубукчі Софія Олександрівна «Навчання учнів створенню художнього образу на 

уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий керівник – ст. 

викладач   Шалварова К.С. 

14. Янчин Вікторія Владиславівна «Методи навчання учнів основам пейзажу на уроках 

образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий керівник -  викладач   

Власюк Р.Я.  

15. Андрушко Вікторія Олександрівна «Навчання учнів у процесі гурткової роботи 

створенню фантазійного пейзажу», науковий керівник -  ст. викладач   Гармата В.М.   

16. Архипова Наталія Віталіївна «Методика навчання учнів загальноосвітніх шкіл 

основам мистецтва плаката», науковий керівник – викладач   Власюк Р.Я.  
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17. Бірюкова Юлія Анатоліївна «Педагогічні умови проведення інтегрованих уроків 

мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий керівник – викладач   Карпенко В.А.  

18. Волошенко Анна Вікторівна «Створення національно-своєрідного ландшафту на 

уроках  образотворчого мистецтва у загальноосвітніх школах», науковий керівник – 

ст. викладач  Гармата В.М.   

19.  Рибрина Наталія Сергіївна «Методика навчання декоративного пейзажу в гуртковій 

роботі з учнями», науковий керівник -  викладач   Власюк Р.Я. 

20. Рябошапка Софія Миколаївна «Педагогічні умови ознайомлення учнів з ритмом як  

засобом композиції на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», 

науковий керівник – викладач   Карпенко В.А. 

21. Туряниця Юлія Сергіївна «Методика ознайомлення з художніми засобами графіки 

на уроках образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах», науковий керівник – 

викл   Карпенко В.А.   

22. Яременко Анастасія Сергіївна «Педагогічні умови ознайомлення учнів 

загальноосвітніх шкіл із жанром марини на уроках образотворчого мистецтва», 

науковий керівник – ст. викладач  Гармата В.М. 

 

 

19 КВІТНЯ 2018 РОКУ 

 

Секція 8.  «Іноземні мови та методика їх викладання», 14.00; 

ауд. 10-1   

1. Зименко Тетяна Олександрівна «Інтерактивні методи та прийоми при вивченні 

іншомовного лексичною матеріалу в поч. школі». Науковий керівник: канд. пед. 

наук, доцент Бернацька О.В. 

2. Палагеча Оксана Олексіївна «Дидактична гра як засіб формування граматичних 

навичок з іноземної мови в початковій школі». Науковий керівник: канд. пед. наук, 

доцент Бернацька О.В. 

3. Зіневіч Тетяна Олегівна «Дидактична гра як засіб формування іншомовної 

комунікативної компетентності учнів початковій школі».  Науковий керівник: 

канд. пед. наук, доцент Бернацька О.В. 

4. Фурман Тетяна Вікторівна  «Використання ігор в початкових класах на уроках 

читання». Науковий керівник: доцент Попова Л.М. 

5. Прядко Карина Миколаївна «Використання наочності та технічних засобів 

навчання на уроках англійської мови в початкових класах». Науковий керівник: 

доцент Попова Л.М. 

6. Чернишова Катерина Володимирівна «Дидактична гра як засіб формування 

пізнавальної активності учнів». Науковий керівник: доцент Попова Л.М. 

7. Іваненко Вікторія Олегівна «Навчання техніки запам’ятовування іншомовних слів з 

урахуванням типів характеру». Науковий керівник: доцент Гудій С.О. 

8. Кісіль Богдана Юріївна  «Письмо як вид мовленнєвої діяльності». Науковий 

керівник: доцент Попова Л.М. 

9. Христосенко Дарина Ігорівна «Розвиток умінь читання. Психофізіологічна природа 

читання». Науковий керівник: доцент Попова Л.М. 

10. Поплавко Тетяна Вікторівна «Використання ігрових технологій під час вивчення 

лексико-граматичного матеріалу». Науковий керівник: доцент Попова Л.М. 

11. Бурбак Анна Віталіївна «Використання інноваційних технологій на уроках 

англійської мови».  Науковий керівник: доцент Попова Л.М. 

12. Скорич Анастасия Васильевна  «Overcoming obstacles». Науковий керівник: канд. 

філ. наук, доцент Глоба О.В. 
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13. Микитенко Анастасія Миколаївна  «Навчання моногічного мовлення учнів на 

уроках англійської мови». Науковий керівник: доцент Попова Л.М. 

14. Шкудун Дарья Сергеевна  «The brain and consciousness». Науковий керівник: канд. 

філ. наук, доцент Глоба О.В. 

15. Саско Наталія Валеріївна «Навчання діалогічного мовлення учнів на уроках 

англійської мови».  Науковий керівник: доцент Попова Л.М. 

16. Кривонос Вадим Миколайович «Формування вміння аудіювання в початковій 

школі». Науковий керівник: доцент Попова Л.М. 

17. Астаніна Анастасія Юріївна «Puberty, love and sexual behavior». Науковий керівник: 

канд. філ. наук, доцент Глоба О.В. 

18. Турчинский Богдан Олександрович «Charismatic first impression». Науковий 

керівник: канд. філ. наук, доцент Глоба О.В. 

19. Салямон Валерия Іванівна «How to organize your day efficiently». Науковий 

керівник: канд. філ. наук, доцент Глоба О.В. 

20. Якимчук Тетяна Вікторівна «Застосування проектної роботи як засобу навчання 

іноземної мови в початковій школі». Науковий керівник: канд. пед. наук., доц. 

Бернацька О.В. 

21. Оркадашвілі Ніно Гочаївна «Роль ігрових прийомів у процесі формування 

іншомовної читацької компетенції у молодших школярів». Науковий керівник: канд. 

філ. наук, доцент Глоба О.В. 

22. Кудряшова Тетяна  Володимирівна «Методика відпрацювання навичок вимови 

англійської мови у школярів початкової школи». Науковий керівник: канд. філ. 

наук, доцент Глоба О.В. 

23. Малакян Кароліна Норіківна Навчання писемного мовлення на уроках з іноземної 

мови у початковій школі. К. філ. н., доц. Глоба Олена Василівна 

24. Мисюк Людмила Володимирівна «Розвиток індивідуально-психологічних 

особливостей молодших школярів засобами іноземної мови». Науковий керівник: 

канд. філ. наук, доцент Глоба О.В. 

25. Павлюк Оксана Євгеніївна «Сучасні підходи до навчання англійської мови у 

початковій школі». Науковий керівник: канд. філ. наук, доцент Глоба О.В. 

26. Барабус Аріна Андріївна «Storytelling in teaching English to junior pupils». Науковий 

керівник: канд. пед. наук, доцент Лук’янчук С.Ф. 

27. Золотаренко Тетяна Олександрівна «Storytelling in the lesson: an example of a lesson 

plan». Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Лук’янчук С.Ф. 

28. Немировська Вероніка Олександрівна  «An integrated approach for English 

language teaching». Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Лук’янчук С.Ф. 

29. Цихмейструк Оксана Миколаївна  «How to use the project technology». 

Науковий керівник: доцент Пуха З.Д. 

  

 

 

 

Декан факультету педагогіки  

та психології                                                                              акад. В.І. Бондар                                                                      

 

 

Заступник декана з наукової роботи  

Та міжнародних зв’язків                                                           проф. О.В.Матвієнко 
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Голова Студентського наукового 

товариства факультету                                                               О.Вакуліна 

  


