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16 КВІТНЯ 2019 РОКУ 
 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

звітно-наукової студентської конференції 

факультету педагогіки і психології 

(11.00;  ауд. 11-8 гуманітарного корпусу) 
 

1. Бабичева Галина Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальність «Практична 

психологія». Тема доповіді:  «Вплив темпераменту на навчальну успішність 

молодшого школяра». Науковий керівник – докт. психол. наук, професор 

Приходько Юлія Олексіївна. 

2. Васильєв Адам Дмитрович – студент 3 курсу спеціальності «Практична 

психологія». Тема доповіді: «Психологічний механізм формування звички в 

контексті вольових зусиль». Науковий керівник – канд. психолог. наук, ст. 

викладач Петрова Алла Сергіївна. 

3. Смик Мирослава Валентинівна – студентка 4 курсу спеціальності 

«Початкова освіта». Тема доповіді: «Інтерактивні методи навчання як засіб 

розвитку образного зв’язного мовлення молодших школярів».  Науковий 

керівник – канд.пед.наук, професор Каніщенко Антоніна Пантелеймонівна. 

4. Луцук Мирослава Вадимівна – студентка 4 курсу спеціальності «Початкова 

освіта». Тема доповіді: «Вплив фразеологізмів на розвиток пізнавального 

інтересу до українського слова». Науковий керівник – канд.пед.наук, професор 

Каніщенко Антоніна Пантелеймонівна. 

5. Коваль Юлія Олександрівна – студентка 4 курс спеціальності «Дошкільна 

освіта». Тема доповіді: «Освітньо-розвивальний потенціал LEGO-технології у 

розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку». 

Науковий керівник – старший викладач Волощенко Наталія Олександрівна. 

6. Керусова Оксана Вікторівна – студентка 3 курсу спеціальності 

«Валеологія». Тема доповіді: «Особливості психологічного стану жінок, 

хворих на рак молочної залози». Науковий керівник – канд. біол. наук, доцент 

Кузьменко Олександр Петрович. 

7. Войтюк  Ірина Володимирівна, магістр 1 курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта». Тема доповіді: «Формування основ природничо-екологічної культури 

дітей середнього дошкільного віку засобами авторської казки» Науковий 

керівник – докт. пед.наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

8. Гориславець Анастасія Володимирівна  - магістр 1 курсу спеціальності 

«Образотворче мистецтво». Тема доповіді: «Проектування авторського 

навчального курсу «Портретний живопис» для майбутніх художників». 

Науковий керівник – докт.пед.наук, професор Шевнюк Олена Леонідівна. 

9. Нерух Тетяна Олександрівна – студентка 4 курсу спеціальності «Початкова 

освіта». Тема доповіді: «Реалізація методичного принципу комунікативності 

при навчанні граматичного матеріалу на  уроці іноземної мови в початковій 

школі». Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Бернацька Олена 

Володимирівна. 

javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=u76s10v59k109y57n59r47m52s10b78i77f58g44q40l19&l=4&n=2&n1=65312&n2=65312')
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

16 КВІТНЯ 2019 РОКУ 

 

Секція 1.  «Української мови та методики навчання», 

 12.30,   ауд. 11-9 

Керівник секції: доц. Волошина В.В. 

Секретар: Степанчук О.В. 
Підсекція 1 

Доповіді та повідомлення: 

1. Золотаренко Тетяна Олександрівна «Подвійний наголос у шкільній лексиці», 

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

2. Шпак Ольга Іванівна «Відмінності наголошування загальновживаної лексики в 

українській і російській мовах», науковий керівник – к.філол.н., доцент Литвин 

Л.П. 

3. Федина Алла Олександрівна, Толочик Олена Василівна «Прийоми 

запам’ятовування словесного наголосу», науковий керівник –  – к.філол.н., 

доцент Литвин Л.П. 

4. Безсмертна Антоніна Олександрівна «Жанр байки в українській дітячій 

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

5. Єзерська Анастасія Андріївна «Міфи народів світу», науковий керівник – 

к.філол.н., доцент Волошина В.В. 

6. Савченко Валерія Валеріївна «Тематика творів для дітей», науковий керівник – 

к.філол.н., доцент Волошина В.В. 

7. Труханова Євгенія Ігорівна «Гумор в творчості Івана Багмута», науковий 

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

8. Товстенко Юлія Вікторівна «Гумористичні твори О. Вишні. Смішинки. Жарти. 

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

9. Вознюк Катерина Анатоліївна «Психолого-реалістична проза і казки Григора 

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

10. Кононенко Оксана Анатоліївна «Становлення дитячої особистості в художніх 

творах В. Сухомлинського», науковий керівник – к.філол.н., доцент 

Волошина В.В. 

11. Шульга Руслана Андріївна «Пейзажна лірика Т. Шевченка», науковий керівник 

– к.філол.н., доцент Волошина В.В. 

12. Сугак Олександра Русланівна «Дитяча тематика у творчості Олени Пчілки та 

Лесі Українки», науковий керівник – к.філол.н., доцент Волошина В.В. 

13. Герич Олеся Миколаївна «Життя і творчий шлях Олександра Олеся», науковий 

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

14. Бахмачук Ірина Вікторівна «Колискові пісні. Спільність колисанок із 

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

15. Шевченко Анна Русланівна «Казки про тварин», науковий керівник – 

к.філол.н., доцент Волошина В.В. 
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Секція 2.  «Педагогіка та методика початкова навчання»,  

13.00,  ауд. 10-4   

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

доцент Коханко О.Г. 

Секретар: Тимошенко А.А., Геращенко О.Є. 

Доповіді та повідомлення: 

1. 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. 

2. 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. 

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

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

Бобрицька В.І. 

4. Гадасюк Наталія Володимирівна «Підготовка майбутніх учителів до 

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

доцент Коваль Т.В. 

5. Гусєва Олена Володимирівна «Підготовка майбутніх учителів до проектування 

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

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

6. Довганич Людмила Володимирівна «Підготовка майбутніх учителів до формування 

громадянської компетентності молодших школярів у освітньому процесі», науковий 

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

7. 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. 

8. 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. 

9. Кулибаба Наталія Анатоліївна «Підготовка майбутніх учителів до проведення 

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

Чайченко В.Ф. 

10. Ваганова Аліна Павлівна «Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до 

самооздоровлення», науковий кервник: канд.,пед.наук, доцент Себало Л.І. 

11. Годунко Надія Юріївна «Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного 

досвіду молодших школярів», науковий керівник: док.пед.наук, професор Матвієнко 

О.В. 

12. Дорошенко Дарина Віталіївна «Підготовка майбутніх учителів до інтеграції змісту 

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

13. Іваненко Вікторія Олегівна «Підготовка майбутніх учителів до використання медіа 

у професійній діяльності», науковий керівник: канд.,пед.наук, доцент Васютіна Т.М. 
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14. Лавроненко Світлана Володимирівна «Підготовка майбутнього вчителя початкових 

класів до розвитку емоційного інтелекту молодших школярів», науковий керівник: 

канд.,пед.наук, доцент Лозенко А.П. 

15. Нижник Анастасія Григорівна «Підготовка майбутніх учителів початкової шуколи 

до роботи з батьками учнів», науковий керівник: док.пед.наук, професор Матвієнко 

О.В. 

16. Павлюк Оксана Євгеніївна «Підготовка майбутніх вчителів до впровадження 

системи оцінювання в новій українській школі», науковий керівник: канд.,пед.наук, 

доцент Чайченко В.Ф. 

17. Руденко Карина Едуардівна «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до 

інклюзивного навчання», науковий керівник: канд.,пед.наук, доцент Севастюк М.С. 

18. Свинчук Марія Олександрівна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи 

до формування основ громадянської та соціальної компетентності молодших 

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

19. Тернова Оксана Павлівна «Підготовка майбутніх вчителів до естетичного 

виховання молодших школярів засобами мистецтва», науковий керівник: 

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

20. Шевчук Ірина Вікторівна «Педагогічні умови формування толерантності в 

професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи», науковий кервник: 

канд.,пед.наук, доцент Лукянченко О.М. 

21. Юхименко Аліна Сергіївна «Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до 

впровадження інтерактивних технологій», науковий керівник: канд.,пед.наук, доцент 

Тесленко Т.В. 

22. Зіневич Тетяна Олегівна «Тестовий контроль як засіб діагностики самостійної 

діяльності студентів», науковий керівник: канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

23. Мацкевич Георгій Валерійович «Підготовка майбутніх вчителів до формування 

творчих здібностей молодших школярів», науковий керівник: канд.б.наук, доцент 

Телецька Л.І. 

24. Рибачук Олеся Сергіївна «Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 

впровадження здоров’язбережувальних технологій», науковий керівник: канд.б.наук, 

доцент Телецька Л.І. 

 

Секція 3.  «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: 
1. Булах Анастасія Андріївна «Формування здорового способу життя дітей 

дошкільного віку як важливе завдання сучасної дошкільної освіти», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Пєчка Л. Є. 

2. Васюк-Мар`янова Крістіна Юріївна «Використання виховного потенціалу сім`ї як 

засобу формування особистості дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент Рейпольська О. Д. 
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3. Вірченко Василина Василівна «Особливості формування громадянських почуттів у 

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

доцент Поворознюк С. І. 

4. Гнатюк Ольга Олександрівна «Формування моральної поведінки старших 

дошкільників у процесі спілкування з однолітками як наукова проблема», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Мельничук О. І. 

5. Грибюк Анна Володимирівна «Формування еколого-природничої компетентності 

дітей дошкільного віку: теорія і практика», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Вертугіна В. М. 

6. Іваненко Наталія Вольдемарівна «Науково-теоретичні основи вдосконалення 

педагогічної техніки вихователів у системі методичної роботи в закладах дошкільної 

освіти», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Мельничук О. І. 

7. Калько Юлія Олексіївна «Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї: формуємо 

еколого-природничу компетентність», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач Вертугіна В. М. 

8. Кесорецьких Тетяна Кирилівна «Особливості англомовного аудіювання в 

дошкільний період дитинства», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Мордоус І. О. 

9. Коваль Марина Юріївна «Формування міжособистісної взаємодії дітей старшого 

дошкільного віку у грі», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Рейпольська О. Д. 

10. Коваль Юлія Олександрівна «Освітньо-розвивальний потенціал LEGO-технології у 

розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку», науковий 

керівник – старший викладач Волощенко Н. О. 

11. Ковальчук Наталія Сергіївна «Роль дидактичної гри у формуванні екологічної 

культури дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник –кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Вертугіна В. М. 

12. Комарницька Юлія Іванівна «Формування соціально визнаної поведінки дитини 

старшого дошкільного віку в процесі правового виховання», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Рейпольська О. Д. 

13. Корнійчук Анна Вікторівна «Сюжетно-рольова гра як засіб формування моральних 

норм поведінки дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – старший 

викладач Волощенко Н. О. 

14. Коростель Ірина Володимирівна «Роль сюжетно-рольової гри у вихованні дітей 

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

доцент Поворознюк С. І. 

15. Кривогуб Вероніка Вікторівна «Сучасні підходи до трактування поняття 

″інклюзивна компетентність″ вихователів дітей дошкільного віку», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

16. Литвин Вадим Валентинович «Особливості формування елементарної математичної 

компетентності дітей дошкільного віку в ігровій діяльності», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Рейпольська О. Д. 

17. Людвиченко Наталія Миколаївна «Традиції козацької педагогіки як засіб 

патріотичного виховання в закладі дошкільної освіти», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

18. Максимова Юлія Олександрівна «Особливості використання мультимедійних 

презентацій в закладах дошкільної освіти», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Франчук Н. П. 

19. Микитюк Ольга Олегівна «Вплив образотворчого мистецтва на формування 

сенсорної культури дошкільника», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Вертугіна В. М. 
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20. Москалець Валентина Георгіївна «Особливості патріотичного виховання дітей 

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

доцент Поворознюк С. І. 

21. Нартікова Олена Володимирівна «Особливості формування розумових здібностей у 

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

доцент Корень А. М. 

22. Оксенюк Ольга Сергіївна «Формування соціальної активності дітей старшого 

дошкільного віку в процесі взаємодії дитина – дорослий», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Рейпольська О. Д. 

23. Осипенко Альона Володимирівна «Загальні особливості формування фізичних 

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

старший викладач Пєчка Л. Є. 

24. Павлишена Марина Олександрівна «Українська народна казка як засіб формування 

ціннісного ставлення дітей дошкільного віку до батьків», науковий керівник – 

кандидат філологічних наук, доцент Поворознюк С. І. 

25. Петренко Вікторія Сергіївна «Організація дослідно-експериментальної діяльності 

на заняттях з природи з дітьми старшого дошкільного віку», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Жукова Г. В. 

26. Погребняк Валерія Сергіївна «Програмово-методичне забезпечення процесу 

формування родинно-побутової компетенції дітей старшого дошкільного віку», 

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

27. Починок Юлія Юріївна «Психолого-педагогічні аспекти формування ціннісного 

ставлення до світу в дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Поворознюк С. І. 

28. Ревенко Оксана Олександрівна «Психолого-педагогічні передумови виховання 

культури поведінки у дітей старшого дошкільного віку на матеріалі художньої 

літератури», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Мельничук О. І. 

29. Рейда Олена Сергіївна «Особливості використання комп’ютерних засобів навчання в 

роботі з дітьми старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Франчук Н. П. 

30. Ржечицька Ольга Геннадіївна «Особливості особистісного розвитку дітей старшого 

дошкільного віку у театралізованій діяльності», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Рейпольська О. Д. 

31. Родіна Оксана Віталіївна «Особливості формування впевненості у майбутніх 

вихователів засобами ділової гри», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Корень А. М. 

32. Сапатюк Ганна Володимирівна «Сутність понять ″здоров`я″ та ″здоровий спосіб 

життя″ дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач Жукова Г. В. 

33. Середюк Вікторія Вікторівна «Формування толерантності у студентів – майбутніх 

вихователів ЗДО», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Корень 

А. М. 

34. Сингаївська Вікторія Володимирівна «Формування етнокультурної компетентності 

майбутніх вихователів як педагогічна проблема», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Поворознюк С. І. 

35. Скрипник Наталія Валентинівна «Особливості формування еколого-природничої 

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

педагогічних наук, старший викладач Вертугіна В. М. 

36. Струк Вікторія Олександрівна «Сюжетно-рольова гра як засіб формування 

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

педагогічних наук, доцент Корень А. М. 
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37. Тихоненко Ріта Анатоліївна «Розвиток діалогічного мовлення дітей старшого 

дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності», науковий керівник – доктор 

психологічних наук, професор Калмикова Л. О. 

38. Томчук Ірина Андріївна «Професійне здоров’я вихователя: соціально-педагогічний 

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

39. Третяк Світлана Михайлівна «Збагачення лексичного складу мовлення дітей 

середнього дошкільного віку засобами дидактичний ігор та вправ», науковий керівник 

– доктор психологічних наук, професор Калмикова Л. О. 

40. Хоц Наталія Андріївна «Формування у дітей старшого дошкільного віку 

відповідальності у процесі ознайомлення з нормами родинного співжиття», науковий 

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

41. Цирук Альона Володимирівна «Методи та прийоми формування готовності 

майбутніх вихователів до виховання культури поведінки в дітей старшого 

дошкільного віку», науковий керівник – кандидат філологічних наук, 

доцент Поворознюк С. І. 

42. Швець Вероніка Петрівна «Тема дитинства у творчості Т. Г. Шевченка», науковий 

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

43. Щербан Лілія Вікторівна «Особливості використання української народної казки в 

роботі з дітьми старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Поворознюк С. І. 

44. Яценко Мирослава Броніславівна «Виховний потенціал творів В.О. 

Сухомлинського у формуванні дружніх взаємин дітей в інклюзивній групі», науковий 

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

 

 

17 КВІТНЯ 2019 РОКУ 

СЕКЦІЯ 4 «ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА 

ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ», 11.00; ауд. 14 -7 

Підсекція 1. 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

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

Секретар: Грузинська І.М. 

Доповіді та повідомлення: 
1. Петриш Тетяна Олександрівна «Патріотичне виховання молодших школярів в умовах 

нової української школи», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

Цвєткова Г.Г.  

2. Папуша Анна Віталіївна «Психолого-педагогічні вимоги до професійної діяльності 

вихователів закладів дошкільної освіти», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Шулигіна Р.А.  

3. Якимчук Галина Леонідівна «Теоретичні основи проблеми відповідальності як 

інтегральної властивості особистості», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Довбня С.О. 

4. Радько Олена Леонівна «Підготовка майбутнього вихователя до використання 

педагогічних інновацій в освітньому процесі закладу дошкільної освіти», науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор Панасенко Е.А.  
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5. Андреєва Анастасія Андріївна «Формування педагогічного артистизму студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта» у навчально-виховному процесі», науковий керівник – 

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

6. Шевченко Олена Олександрівна «Підготовка майбутніх вихователів до формування у 

дітей старшого дошкільного віку народознавчих уявлень», науковий керівник – кандидат 

філософських наук, доцент Магеря О.П.  

7. Саєнко Юлія Миколаївна «Педагогічні умови формування естетичних цінностей 

студентів спеціальності «Дошкільна освіта» вищого педагогічного навчального закладу», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Алексєєнко-Лемовська Л.В. 

 

Підсекція 2. 

СУЧАСНЕ ДОШКІЛЛЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ 

Керівник підсекції: канд.пед. наук, доцент Шулигіна Р.А.  

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

Доповіді та повідомлення: 
1. Ніколаюк Алла Володимирівна «Формування пізнавальної активності старших 

дошкільників засобом дидактичної гри: аналіз розробленості проблеми», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

2. Борко Ірина Вікторівна «Правове виховання дітей старшого дошкільного віку в 

процесі взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї: теоретичні засади», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Довбня С.О. 

3. Кучер Ірина Володимирівна «Формування здоров’язбережувальної компетентності у 

дітей середнього дошкільного віку в процесі взаємодії закладу дошкільної освіти та 

сім’ї», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 

4. Грикун Олена Анатоліївна «Розвиток творчих здібностей молодшого школяра на 

уроках художньої праці», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

Цвєткова Г.Г. 

5. Макушок Людмила Миколаївна «Формування готовності до інноваційної 

педагогічної  діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти», науковий 

керівник – доктор педагогічних наук, професор Панасенко Е.А. 

6. Купчик Світлана Миколаївна «Формування моральних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку засобом народної казки», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач Андрущенко Н.В.  

7. Кукулевська Валентина Петрівна «Формування трудових навичок старших 

дошкільників у процесі господарсько-побутової праці», науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Дроздова Д.С.  

8. Охоцька Іванна Олександрівна «Розвиток творчої уяви старших дошкільників в 

природному довкіллі», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Репетій С.Т.  

9. Швидка Ірина Володимирівна «Застосування системи педагогічної роботи з 

виховання у дітей старшого дошкільного віку поваги до праці», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

10. Музика Олена Олександрівна «Народна педагогіка як основа патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку», науковий керівник – кандидат філософських наук, 

доцент Воловенко І.В.  

11. Жалдак Марина Анатоліївна «Формування у майбутніх вихователів готовності до 

педагогічної взаємодії з батьками дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, старший викладач Андрущенко Н.В.  
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12. Шелепенкова Наталія Вікторівна «Розвиток логічного мислення у дітей старшого 

дошкільного віку засобом дидактичних ігор», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, старший викладач Дроздова Д.С.  

13. Отченко Галина Володимирівна «Формування еколого доцільної поведінки у дітей 

старшого дошкільного віку під час праці в природі: аналіз психолого-педагогічних 

досліджень», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Довбня С.О.  

14. Овсійко Ліана Олександрівна «Розвиток емоцій і почуттів у старших дошкільників 

засобом казки», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Андрущенко Н.В.  

15. Томчук Альона Олександрівна «Формування мотивації до педагогічної творчості у 

студентів спеціальності «Дошкільна освіта», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, доцент Гальченко В.М.  
 

16. Хандюк Олена Геннадіївна «Формування активної життєвої позиції молодших 

школярів в умовах нової української школи», науковий керівник – доктор педагогічних 

наук, професор Цвєткова Г.Г. 

17. Петровська Наталія Володимирівна «Методика формування еколого-природничої 

компетентності дітей старшого дошкільного віку на екологічній стежині», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Довбня С.О.  

18. Волошина Наталія Леонідівна «Виховання у дітей старшого дошкільного віку поваги 

до праці», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Алексєєнко-

Лемовська Л.В.  

19. Христевич Ілона Олександрівна «Формування культури поведінки у старших 

дошкільників засобами арт-терапії», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Андрущенко Н.В. 

20. Павлюсюк Юлія Олександрівна «Педагогічні умови формування у дітей старшого 

дошкільного віку гуманного ставлення до тваринного світу засобами художньої 

літератури», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Косенчук О.Г.  

21. Глушаниця Катерина Володимирівна «Розвиток мислення старших дошкільників 

засобом дидактичних ігор», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Гальченко В.М.  

22. Зубко Надія Павлівна «Виховання моральних якостей у дітей старшого дошкільного 

віку засобами ігрових технологій», науковий керівник – старший викладач Гордієць 

О.В.  

23. Мельничук Елизавета Олександрівна «Ейдетика як засіб розвитку критичного 

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

педагогічних наук, доцент Косенчук О.Г.  

24. Войтюк Ірина Володимирівна «Формування основ природничо-екологічної культури 

дітей середнього дошкільного віку засобами авторської казки», науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 

25. Пахарина Юлія Анатоліївна «Психолого-педагогічні аспекти проблеми формування 

екологічної свідомості дітей дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

26. Головій Інна Миколаївна «Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого 

дошкільного віку в театралізованій діяльності», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, старший викладач Дроздова Д.С.  

27. Бобнєва Поліна Іванівна «Формування потреби в досягненні успіху на заняттях 

старших дошкільників», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Репетій С.Т. 

28. Олена Вікторівна «Розвиток творчих здібностей у дітей середнього дошкільного віку 

в процесі пізнання природного довкілля», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, старший викладач Андрущенко Н.В.  
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29. Камінська Христина Василівна «Формування творчого потенціалу у дітей старшого 

дошкільного віку засобами арт-терапії», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Лобанчук О.А. 

30. Юричко Вікторія Миколаївна «Підготовка майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти до співпраці з батьками дітей раннього віку», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Андрущенко Н.В.  

31. Патрікеєва Світлана Миколаївна «Особливості формування творчого потенціалу 

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

доцент Шулигіна Р.А.  

32. Братунець Олена Володимирівна «Формування мотиваційної готовності дітей 

старшого дошкільного віку до навчання у школі», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, старший викладач Дроздова Д.С.  

33. Ліхіна Оксана Олександрівна «Формування навичок самообслуговування молодшого 

дошкільного віку під час організації режимних моментів», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Андрущенко Н.В.  

34. Василенко Тетяна Петрівна «Сенсорний розвиток дітей раннього віку в процесі 

занять», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Гальченко В.М. 
 

35. Брана Марія Вікторівна «Формування наочно-образного мислення у дітей старшого 

дошкільного віку», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Репетій С.Т. 

36. Пухтінова Віта В’ячеславівна «Розвиток уваги у дітей старшого дошкільного віку 

засобом ігрової діяльності», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач Андрущенко Н.В.  

37. Смолій Оксана Михайлівна «Виховання моральних якостей у дітей середнього 

дошкільного віку засобами української казки», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, старший викладач Дроздова Д.С.  

38. Циганкова Аліса Андріївна «Методи, прийоми та способи виховання моральних 

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

педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

39. Холявка Ольга Олександрівна «Розвиток пам’яті молодших дошкільників засобом 

рухливих ігор», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Гальченко В.М. 

40. Харченко Інна Миколаївна «Знайомство з довкіллям дитини середнього дошкільного 

віку як один з компонентів розвитку творчих здібностей», науковий керівник – 

кандидат філософських наук, доцент Воловенко І.В.  

41. Щербак Олена В'ячеславівна «Роль естетичного виховання у всебічному розвитку 

дітей старшого шкільного віку», науковий керівник – кандидат філософських наук, 

доцент Дорога А.Є. 

42. Дещенко Віола Седьямитівна «Розвиток вольових якостей молодших дошкільників у 

процесі проведення рухливих ігор», науковий керівник – кандидат психологічних наук, 

доцент Гальченко В.М. 

43. Казміренко Олена Петрівна «Виховання толерантної поведінки у дітей старшого 

дошкільного віку на засадах національних цінностей», науковий керівник – кандидат 

філософських наук, доцент Магеря О.П.  

44. Дериведмідь Леся Володимирівна «Розвиток інтелектуального потенціалу старшого 

дошкільника засобом логіко-математичної гри», науковий керівник – кандидат 

філософських наук, доцент Коннов О.Ф.  

45. Ковач Юлія Валентинівна «Формування відповідальності у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі трудової діяльності», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Лобанчук О.А.  
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46. Комарова Оксана Анатоліївна «Розвиток мовлення у дітей засовами театралізованого 

мистецтва», науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Скрипнікова 

С.В.  

47. Безмолітвеннова Наталія Вікторівна «Предметно-ігрове середовище як фактор 

розвитку пізнавальної активності дітей молодшого дошкільного віку», науковий 

керівник – кандидат філософських наук, доцент Дорога А.Є.  

48. Аврамчук Галина Володимирівна «Дослідження розвитку пізнавальної активності 

старших дошкільників засобом дидактичної гри», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

49. Гладишенко Ганна Юріївна «Розвиток уяви дітей старшого дошкільного віку засобом 

нетрадиційних технік малювання», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Андрущенко Н.В.  

50. Олексієвець Інна Григорівна «Роль народної іграшки у формуванні почуттєво-

емоційної культури дітей молодшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат 

філософських наук, доцент Дорога А.Є.  

51. Лещенко Світлана Юріївна «Педагогічні умови формування творчих здібностей дітей 

старшого дошкільного віку на заняттях з малювання», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Косенчук О.Г.  

52. Кравчук Олена Миколаївна «Виховання моральних якостей у дітей старшого 

дошкільного віку засобами арт-терапії», науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор Панасенко Е.А.  
 

53. Дмитренко Ірина Олегівна «Роль нетрадиційних методів малювання у розвитку 

мовлення дитини», науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент 

Скрипнікова С.В.  

54. Бай Цзішен «Становлення і розвиток системи дошкільної освіти в КНР», науковий 

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

55. Іванова Олена Ігорівна «Розвиток емоцій дітей молодшого дошкільного віку у 

процесі театралізованої діяльності», науковий керівник – кандидат психологічних наук, 

доцент Гальченко В.М.  

56. Кузьменко Вікторія Ігорівна «Формування культури взаємин у дітей старшого 

дошкільного віку засобами театралізованої діяльності», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, старший викладач Дроздова Д.С.  

57. Гриценко Анастасія Миколаївна «Профілактика конфліктної поведінки у дітей 

старшого дошкільного віку засобами казки», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, професор Алексєєнко-Лемовська Л.В.  

58. Слюсар Вікторія Сергіївна «Формування природничо-екологічної компетентності 

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

доцент Лобанчук О.А.  

59. Корсовська Анастасія Русланівна «Особливості формування пізнавального інтересу 

дітей старшого дошкільного віку засобами арт-терапії у закладах дошкільної освіти», 

науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Коннов О.Ф.  

60. Ревуцька Лілія Євгенівна «Взаємодія закладу дошкільної освіти із сім’єю у 

формуванні особистісного потенціалу дитини дошкільного віку», науковий керівник – 

кандидат філософських наук, доцент Коннов О.Ф.  

61. Чернюк Світлана Віталіївна «Виховання у старших дошкільників патріотичних 

почуттів засобом народної рухливої гри», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, професор Алексєєнко-Лемовська Л.В.  

62. Тисячна Олена Володимирівна «Педагогічні умови формування дружніх взаємин 

дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Косенчук О.Г.  
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63. Пастернак Світлана Олексіївна «Педагогічні умови створення розвивального 

середовища для дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти», науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор Панасенко Е.А.  

64. Кургак Ольга Вікторівна «Розвиток комунікативних навичок у дітей молодшого 

дошкільного віку в процесі проектної діяльності», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, старший викладач Дроздова Д.С.  

65. Бобровська Світлана Петрівна «Теоретичні засади формування культури взаємин у 

дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри», науковий керівник – 

кандидат філософських наук, доцент Коннов О.Ф. 

66. Савенко Ольга Олександрівна «Педагогічні умови формування комунікативних 

навичок старших дошкільників засобом сюжетно-рольової гри», науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор Панасенко Е.А.  

67. Касян Наталія Анатоліївна «Формування гендерних уявлень у дітей старшого 

дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри», науковий керівник – кандидат 

філософських наук, доцент Магеря О.П.  

68. Котій Валерія Геннадіївна «Формування творчих здібностей у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі образотворчої діяльності», науковий керівник – кандидат 

філософських наук, доцент Скрипнікова С.В.  

 

 

Секція 5.  «Перлини наукового пошуку у психології»,  

12.30, ауд. 10-5 

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

Секретар: Цигель А.В. 

Доповіді: 
1. Бабич Аліна Анатоліївна «Психологічні особливості впливу самооцінки на 

поведінку у підлітковому віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, 

доцент Каськов І.В. 

2. Єсипчук Валерія Олегівна «Розвиток пізнавальної активності у дітей старшого 

дошкільного віку», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Середюк Т.В. 

3. Загороднюк Віра Олександрівна «Особливості дослідження умов розвитку 

толерантності у молодшому шкільному віці», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, ст. викладач Петрова А.С. 

4. Корчан Альона Миколаївна «Подолання психологічних проявів агресивності 

молодшого школяра», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Каськов І.В. 

5. Логінова Аліна Андріївна «Специфіка суїцидальної поведінки в юнацькому віці», 

науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Середюк Т.В. 

6. Милевська Вероніка Ігорівна «Імідж психолога як чинник професійного зростання» 

– доктор педагогічних наук, професор Митник О.Я. 

7. Подушка Анна Геннадіївна «Розвиток комунікативних здібностей практичного 

психолога у процесі навчання у ВЗО» – кандидат психологічних наук, доцент 

Середюк Т.В. 

8. Попович Катерина Юріївна «Методика психокорекції професійних деформацій 

особистості», науковий керівник - кандидат психологічних наук, доцент 

РашковськаІ.В. 
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9. Прокопенко Анастасія Данилівна «Гендерні особливості формування любовної 

адикції в юнацькому віці», науковий керівник -  кандидат психологічних наук, доцент 

Рашковська І.В. 

10.  Шуцька Маргарита Сергіївна «Емоційно-вольова готовність дітей до навчання у 

школі», науковий керівник – кандидат психологічних наук, ст. викладач Петрова А.С. 

11. Гриценко Крістіна Костянтинівна, Скидан Юлія Михайлівна «Методи 

діагностики психічних станів особистості», науковий керівник -  кандидат 

психологічних наук, доцент Рашковська І.В. 

12. Салямон Валерія Іванівна, Шкудун Дар’я Сергіївна  «Психодіагностика 

самооцінки у підлітковому віці та її значення для розвитку особистості», науковий 

керівник -  кандидат психологічних наук, доцент Рашковська І.В. 

13. Черняк Дар’я Романівна «Вивчення психічного стану студентів  -психологів за 

допомогою методики САН», науковий керівник -  кандидат психологічних наук, 

доцент Рашковська І.В. 

14. Шпильова Валерія Анатоліївна  «Значення курсу психодіагностики для практичної 

діяльності психолога–початківця (на прикладі проходження практики студентів–

психологів)», науковий керівник -  кандидат психологічних наук, доцент 

РашковськаІ.В. 

15. Рябокляч Елизавета Сергіївна «Темперамент  учня: проблеми теорії та практики», 

науковий керівник -  кандидат психологічних наук, доцент Рашковська І.В.  

16. Цигель Анна Володимирівна «Причини високого рівня тривожності в підлітковому 

віці», науковий керівник -  кандидат психологічних наук, доцент Рашковська І.В. 

 

Секція 1 «Української мови та методики навчання»,  13.30,   ауд. 11-9 

Керівник секції: доц. Волошина В.В. 

Секретар: Степанчук О.В. 

Підсекція 2 
Доповіді та повідомлення: 

1. Борисьонок Максим Олегович «Інформаційно-комп’ютерні технології як засіб 

особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів»,  науковий керівник – к.пед.н., 

доцент Чабайовська М. І. 

2. Кривонос Вадим Миколайович «Інформаційна культура як засіб виховання 

особистості молодших школярів», науковий керівник – к.пед.н., професор Каніщенко А. 

П. 

3.  Кісіль Богдана Юріївна «Розвивальне навчання – стимулюючий засіб  україномовної 

особистості молодших школярів», науковий керівник – к.пед.н., професор Каніщенко А. 

П. 

4. Прядко Карина Миколаївна «Прикметникова семантика як засіб комунікативно-

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

Каніщенко А. П. 

5. Бурбак Анна Віталіївна «Комплекс тематичних словникових вправ як засіб розвитку 

мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках літературного читання», 

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

6. Христосенко Дарина Ігорівна «Українська антропоніміка у змісті навчання як засіб 

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

Каніщенко А. П. 

7. Чернишова Катерина Володимирівна «Удосконалення мовленнєвої компетентності 

javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=u76s10v59k109y57n59r47m52s10b78i77f58g44q40l19&l=4&n=2&n1=65315&n2=65315')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=u76s10v59k109y57n59r47m52s10b78i77f58g44q40l19&l=4&n=2&n1=65325&n2=65325')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=u76s10v59k109y57n59r47m52s10b78i77f58g44q40l19&l=4&n=2&n1=65323&n2=65323')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=u76s10v59k109y57n59r47m52s10b78i77f58g44q40l19&l=4&n=2&n1=65324&n2=65324')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=u76s10v59k109y57n59r47m52s10b78i77f58g44q40l19&l=4&n=2&n1=65319&n2=65319')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=u76s10v59k109y57n59r47m52s10b78i77f58g44q40l19&l=4&n=2&n1=65321&n2=65321')
javascript:window.location.replace('/cgi-bin/shell.cgi?sesID=u76s10v59k109y57n59r47m52s10b78i77f58g44q40l19&l=4&n=2&n1=65326&n2=65326')


 15 

молодших школярів засобами диференційованого навчання», науковий керівник – 

к.пед.н., професор Каніщенко А. П. 

8. Вірченко Мирослава Михайлівна «Засоби збагачення активного словника молодших 

школярів у процесі вивчення іменника в початкових класах», науковий керівник – 

к.пед.н., професор Каніщенко А. П. 

9. Дьолог Ганна Юріївна «Інтегроване навчання у початковій школі – стимулюючий 

засіб розвитку розумового потенціалу молодших школярів», науковий керівник – 

к.пед.н., професор Каніщенко А. П. 

10. Микитенко Анастасія Миколаївна «Проблемний підхід до вивчення української мови 

– ефективний засіб розвитку розумових здібностей молодших школярів», науковий 

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

11. Поплавко Тетяна Вікторівна «Лексичне багатство активного словника як засіб 

розвитку культури мовлення першокласників», науковий керівник – к.філол.н., 

професор Семеренко Г. В. 

12. Розсоха Юлія Михайлівна «Розвиток пізнавального інтересу першокласників 

засобами увиразнення зв’язного мовлення прикметниковою лексикою», науковий 

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

13. Черняк Анастасія Василівна «Удосконалення грамотного оформлення усних і 

письмових висловлювань молодших школярів засобами вивчення граматичних 

категорій іменника», науковий керівник – к.філол.н., професор Семеренко Г. В. 

14. Трофімова Анастасія Миколаївна «Виразне читання як засіб впливу на всебічний 

розвиток молодших школярів», науковий керівник – к.філол.н., професор 

Семеренко Г. В. 

15. Саско Наталія Валеріївна «Багатозначна лексика – основа розвитку навчально-

пізнавальної активності учнів 4 класу», науковий керівник – к.філол.н., доцент Литвин 

Л.П. 

 

 

Секція 6.  «Психологія розвитку та професійного становлення 

майбутнього психолога»,  14.00,  ауд. 10-7 

Керівник секції: канд. психол. наук, доцент Кучеренко Є.В. 

Секретар: Єфанова В.Д. 

Доповіді та повідомлення: 
1. Буцко Юлія  Євгенівна «Феноменологія поняття «заздрощі» у координатах наукових 

досліджень».  Науковий керівник  - доктор педагогічних наук, професор Марусинець М. М. 

2. Вознюк Яна Геннадіївна «Дослідження зв’язку між навчальною успішністю та 

креативністю дітей підліткового віку». Науковий керівник  - доцент Євченко І. М. 

3. Єфанова Валерія Дмитрівна «Вікові особливості розвитку уваги молодших 

школярів». Науковий керівник – доцент Лапченко І. О. 

4. Івахно Ганна Олександрівна «Переживання самотності як психологічна проблема». 

Науковий керівник - Івановська О. В. 

5. Капшученко Олександр Леонідович «Особливості саногенного мислення у 

підлітків». Науковий керівник –  доцент Лапченко І. О. 

6. Карпук Вікторія Володимирівна «Вплив гендерних стереотипів на вибір професії 

юнаками та юнками». Науковий керівник - доцент Євченко І. М. 

7. Лебединська Ангеліна Юріївна «Теоретичні аспекти міжособистісних відносин у 

студентській групі», керівник – доцент Овдієнко І. М. 

8. Мостепан Катерина Василівна «Психологічна характеристика  підлітків з 

проблемами  у  спілкуванні». Науковий керівник  - доктор педагогічних наук, професор 

Марусинець М. М. 
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9. Мостепан Катерина Василівна «Психологічна характеристика підлітків з 

проблемами  у  спілкуванні». Науковий керівник – докт. пед. наук, професор Марусинець 

М.М. 

10.  Нагірна Діана Олегівна «Проекція особистісних рис та цінностей індивіда у 

віртуальній стимуляції життя», науковий керівник – канд. психол. наук, доцент  Дзюбенко 

О.А. 

11. Поправка Вікторія Віталіївна «Індивідуально-особистісні чинники формування 

комп’ютерної залежності у підлітковому віці», науковий керівник – канд. психол. наук, 

доцент  Дубініна К.В.  

12. Потеряйко Віталіна Василівна «Чинники, що зумовлюють  агресивну 

поведінку  підлітків» Наук. керівник  - доктор педагогічних наук, професор Марусинець М. 

М. 

13. Руднєва Катерина Леонідівна «Особливості переживання стресу у медичних 

працівників різних спеціалізацій». Наук. керівник - доцент Кучеренко Є.В. 

14.  Сербін Дмитро Валерійович «Хімічна залежність та її особливості в ранньому 

дорослому віці», науковий керівник – канд. психол. наук, доцент  Дубініна К.В. 

15. Стряпан Роман Олегович «Характеристика умов ігрової діяльності, що сприяють 

розвитку комунікативних умінь дітей». Науковий керівник – доцент Лапченко І. О. 

16. Теселько Анна Валентинівна «Підлітковий  алкоголізм :  причини та 

наслідки». Науковий керівник  - доктор педагогічних наук, професор Марусинець М. М. 

17. Тищенко Катерина Вячеславівна «Особливості відповідальності особистості 

юнацького віку». Науковий керівник – доцент Лапченко І. О. 

18. Штаубер Наталія Володимирівна «Шляхи попередження негативного впливу ЗМІ 

на особистість дитини» Науковий керівник - Івановська О.В. 

19. Яткевіч Тетяна Юріївна «Характеристика чинників ігрової комп’ютерної 

залежності підлітків». Науковий керівник – доцент Лапченко І. О. 

 

 

Секція 7.  «Образотворче мистецтво», 14.00;   ауд. 11-10   

Керівники секції: професор Шевнюк О.Л.; доцент Барахтян М.М.; доцент 

Красноголовець О.С.;  ст. викладач Шалварова К.С.; ст.викладач Сова О.С. 

Секретар: Линник О.І. 

Доповіді та повідомлення: 
1. Борисенко Марина Вікторівна «Методи ознайомлення учнів закладів загальної 

середньої освіти з традиційним мистецтвом Китаю», науковий керівник – проф. 

Шевнюк О.Л. 

2.  Гайдук Надія Іванівна «Система творчих завдань з пейзажу для учнів гуртків з 

образотворчого мистецтва», науковий керівник – викл. Власюк Р.Я. 

3. Деуль Поліна Олександрівна «Особливості навчання учнів основам графічних 

технік на уроках образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти», 

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

4. Заіка Валерія Вячеславівна «Специфіка навчання молодших школярів 

відображенню емоційних станів людини у портреті на уроках образотворчого 

мистецтва у закладах загальної середньої освіти», науковий керівник – ст..викл. Труш 

В.М. 

5. Карпунова Тетяна Олексіївна «Методи навчання учнів анімалістичного жанру в 

гуртковій роботі», науковий керівник – викл. Соломко І.П. 

6. Коваль Світлана Юріївна «Методи навчання учнів закладів загальної середньої 

освіти відображенню людини у русі на уроках образотворчого мистецтва», науковий 

керівник – ст..викл. Шалварова К.С. 
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7. Ковальова Карина Олександрівна «Навчання учнів початкових класів стилізації 

анімалістичних  образів», науковий керівник – викл. Карпенко В.А. 

8. Міногіна Марія Олександрівна  «Методи навчання учнів портрету на уроках 

образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти», науковий керівник 

– ст..викл. Цебенко Л.І. 

9. Морозова Анастасія Денисівна  «Навчання молодших школярів нетрадиційним 

технікам на уроках образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти», 

науковий керівник – викл. Власюк Р.Я. 

10. Обремська Дарина Анатоліївна  «Особливості навчання учнів стилізації фігури 

людинна уроках образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти», 

науковий керівник – ст.. викл. Цебенко Л.І. 

11.  Пілішко Анастасія Олегівна  «Навчання учнів закладів загальної середньої освіти 

основам техніки акварелі», науковий керівник – ст..викл. Сова О.С. 

12. Сатенко Дмитро Олексійович  «Методика навчання учнів основам однофігурної 

композиції на гурткових заняттях з образотворчого мистецтва»,  науковий керівник –  

ст..викл.  Труш В.М. 

13. Стахова Маргарита Дмитрівна  «Навчання учнів створенню міфологічних образів 

на заняттях гуртка з образотворчого мистецтва», науковий керівник – ст..викл. 

Цебенко Л.І. 

14. Шовкопляс Анна Юріївна  «Методи навчання учнів техніці ручного ткацтва у 

гуртковій роботі», науковий керівник – викл. Карпенко В.А. 

15. Гонтарук Катерина Русланівна «Особливості використання рослинних мотивів у 

навчанні  учнів на уроках образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої 

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

16. Магера Анастасія Вікторівна «Навчання учнів основам техніки гратографії на 

уроках образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти», науковий 

керівник – ст..викл. Цебенко Л.І. 

17. Стадник Анастасія Вікторівна «Методи навчання учнів композиції натюрморту на 

уроках образотворчого мистецтва у закладах загальної середньої освіти», науковий 

керівник – ст.. викл. Труш В.М. 

 

 

18 квітня 2019 року 

 

Секція 8.  «Сучасні тенденції іншомовної підготовки учнів початкової 

школи», 12.30; ауд. 11-4   

Керівники секції: к.п.н, доцент Бернацька О.В., канд..філ.наук, доцент Глоба О.В., к.п. н., 

доцент Лук’янчук М.Ф, к.п. н., доцент Комогорова М.І., доцент  Попова Л.М., доцент Пуха 

З.Д., ст.. викладач Мірошніченко О.В. 

Секретар:  викладач  Тутова Т.Б. 

Доповіді та повідомлення: 

1. Аношина Анастасія Юріївна «Формування навичок читання на основі використання 

матеріалу казок на уроках іноземної мови в початковій школі», к.п.н., доцент 

Бернацька О.В. 

2. Белова Анна Миколаївна «Використання інтерактивних технологій при навчання 

аудіюванню молодших школярів на уроках іноземної мови», науковий керівник – 

канд. пед. наук, доцент Лук`янчук С.Ф. 

3. Бондар Мирослава Іванівна «Ігрові технології навчання молодших школярів як 

засіб підвищення мотивації до вивчення іноземної мови», науковий керівник – канд. 

пед. наук, доцент Комогорова М.І. 
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4. Ковтюх Ольга Олегівна «Удосконалення навичок іншомовного мовлення молодших 

школярів інтерактивними методами навчання», науковий керівник – канд. пед. наук, 

доцент Комогорова М.І. 

5. Кирик Ярослава Василівна «Формування комунікативної компетенції методом 

рольових ігор на уроках іноземної мови в початковій школі», науковий керівник – 

канд. пед. наук, доцент Комогорова М.І. 

6. Грицай Алла Геннадіївна  «Формування навичок писемного мовлення молодших 

школярів на уроках іноземної мови за допомогою наочності», науковий керівник – 

канд. пед. наук, доцент Комогорова М.І. 

7. Михайлова Дар’я Сергіївна «Опанування іншомовним лексичним матеріалом в 

початковій школі за допомогою лексичних ігор», науковий керівник – канд. філ. наук, 

доцент Глоба О.В. 

8. Самарська Анна Миколаївна «Удосконалення навичок англомовної вимови 

молодших школярів через використання пісенного матеріалу на уроках іноземної 

мови», науковий керівник – канд. філ. наук, доцент Глоба О.В. 

9. Коваленко Тетяна Олексіївна «Реалізація виховної мети уроку іноземної мови при 

проведенні інтегрованих занять в початковій школі», науковий керівник – канд. філ. 

наук, доцент Глоба О.В. 

10. Кардаш  Олександра Юріївна «Використання інтерактивних засобів формування 

читацької компетенції молодших школярів на уроках іноземної мови», науковий 

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

11. Кардаш  Інна Олегівна_«Застосування віршів та скоромовок як основа формування 

іншомовної компетенції молодших школярів на уроках іноземної мови», 

кан.пед.наук, доцент Бернацька О.В. 

12. Павленко Тетяна Миколаївна «Формування іншомовної компетенції в мовленні 

молодшого школяра при застосуванні методу проектів», науковий керівник – ст. 

викладач  Мірошніченко О.В. 

13. Рудь Вікторія Дмитрівна «Засоби формування соціокультурної компетенції 

учнів початкової школи на уроках іноземної мови», науковий керівник – ст. 

викладач  Мірошніченко О.В. 

14. Ващенко Ірина Сергіївна «Застосування сюжетно-рольової гри у навчанні 

усного мовлення молодших школярів на уроках іноземної мови», науковий керівник 

– ст. викладач  Мірошніченко О.В. 

15. Давиденко Альона Олегівна «Використання інформаційних технологій у 

навчанні іноземної лексики учнів початкової школи», науковий керівник – ст. 

викладач  Мірошніченко О.В. 

16. Туровська Ірина Миколаївна «Використання інформаційних технологій як засіб 

формування мотивації до навчання на уроках іноземної мови в основній школі», 

науковий керівник – ст. викладач  Мірошніченко О.В. 

 

 

Секція 9.  «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 Челнокова М.С. 

Доповіді: 

1. Якимович Вікторія Миколаївна «Співпраця з батьками та громадськими 

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

науковий керівник – старший викладач Челнокова М.С. 

2. Сивобород Назар Олександрович «Особливості організації валеологічної служби у 



 19 

школі», науковий керівник – старший викладач Челнокова М.С. 

3. Керусова Оксана Вікторівна «Особливості психологічного стану жінок, хворих на 

рак молочної залози», науковий керівник – канд. біол. наук, доцент Кузьменко О.П. 

4. Ільченко Дмитро Дмитрович «Формування стійкості нервової системи до стресу», 

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Шеремет І.В. 

5. Рафальська Ірина Олександрівна «Профілактика захворювань, що передаються 

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

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Шеремет І.В. 

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

школи», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Шеремет І.В. 

 
 

 

 

 

Декан факультету педагогіки  

і психології                                                                              акад. В.І. Бондар                                                                      

 

 

Заступник декана з наукової роботи  

та міжнародних зв’язків                                                           проф. О.В.Матвієнко 

 

 

Голова Студентського наукового 

товариства факультету                                                               Р. Кондратюк  

 

 

 


