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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

14 листопада 2019 р., 10.00 
 

ФАКУЛЬТЕТ  УКРАЇНСЬКОЇ   ФІЛОЛОГІЇ    
ТА   СОЦІАЛЬНИХ НАУК  

 

СЕКЦІЯ № 1. ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО АКАДЕМІЧНОГО  

ТА ШКІЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

Керівники – проф. Райбедюк Г. Б. 

(ауд. 406, корп.1 )  

1. Народний обряд Єньовден у традиційній етнокультурі бессарабських болгар 

(Бочковар Ю., ІІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Соколова А.В.) 

2. Формування громадянської відповідальності учнів у процесі вивчення 

сучасної української та зарубіжної літератури (Губар К., VІ к., Київський університет 

імені Бориса Грінченка, Інститут філології, науковий керівник –доц. Удовиченко Л. 

М.) 

3.  Поетика онімного постору роману Марії  Матіос «Солодка Даруся» (Дакі К., 

V к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Соколова А.В.) 

4. Компетентнісно-діяльнісна парадигма сучасного уроку української 

літератури як методична система» (Дундукова Н., VІ к., ФУФСН, науковий керівник – 

доц. Погорєлова А.Д.) 

5.  Джерела формування авторського тексту кілійського поета   Володимира 

Сімейка (Коваль М., VI к., ФУФСН, науковий керівник – проф. Райбедюк Г. Б.) 

6. Мемуарний портрет Василя Стуса (на матеріалі книги Світлани Кириченко 

«Птах піднебесний») (Крива В., ІІІ к., факультет української філології та 

журналістики, Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, науковий керівник – проф. Рарицький О. А.) 

7. Історіософські домінанти у творчості ізмаїльського поета Михайла Василюка 

(Куля О., V к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Томчук О.Ф.) 

8. Фольклорна символіка в поезії Івана Малковича (Неставальська Н., І к., 

факультет української філології та журналістики, Камʼянець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, науковий керівник – проф. Насмінчук 

Г. Й.) 

9. Архетип долі у структурі авторського тексту татарбунарської поетеси 

Галини Лисої (Титаренко В., V к., ФУФСН, науковий керівник – проф. Райбедюк Г. Б.) 

10. Сковородинівська гіпотеза буття в художньому просторі української поезії 

ХХ століття, (Узун Т., VI к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Фоміна Л. Г.) 

11. Тілесність як простір самоідентифікації авторського «Я» в ліриці 

ізмаїльської поетеси Таміли Кібкало (Усатенко І., VI к., ФУФСН, науковий керівник – 

проф. Райбедюк Г. Б.) 

12. Інтеграція як базовий принцип конструювання інновацій на уроці 

української літератури (Чорна Т., VI к., ФУФСН, науковий керівник – доц. 

Погорєлова А.Д.). 
 

СЕКЦІЯ № 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА 

Керівники – проф. Колесников А. О. 

(ауд. 403, корп. 1)  

1. Фразеологічні одиниці зі значенням працювати/ледарювати: українсько-

болгарські паралелі (Беркуця Л., V к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Циганок І. Б.) 
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2. Іменникова парадигматика в українських Південно-Бессарабських говірках 

(Бойченко Д., V к., ФУФСН, науковий керівник – проф. Колесников А. О.) 

3. Демонологічна лексика в українській мові (Гайдаржи Г., ІІ к., ФУФСН, 

науковий керівник – доц. Топчий Л.М.) 

4. Із спостережень над словозміною іменників в говірці с. Прямобалка 

Арцизького р-ну Одеської обл. (Гайдут Г., VІ к., ФУФСН, науковий керівник – проф. 

Колесников А. О.) 

5. Риси західнополіського  діалекту в українських говірках в межиріччі Дністра і 

Дунаю (Зоп Р., V к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Делюсто М. С.) 

6. Проблеми викладання української мови в полілінгвальному середовищі 

(Кравченко Н., V к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Делюсто М. С.) 

7. Проблеми удержавлення української мови в Південній Бессарабії (Кушнір Ю., 

V к., ФУФСН, науковий керівник – проф. Колесников А. О.). 

8. Взаємодія літературної і діалектної форм української мови в 

мультилінгвальній ситуації (Леусенко А., VІ к., ФУФСН, доц. Делюсто М.С.) 

9. Фразеологізми з онімним складником в українській та англійській мовах 

(Павленко Г., ФУФСН, VІ к., науковий керівник – доц. Циганок І. Б.). 

10. Сематична структура словесних символів (Петрова І., 3 к., ФУФСН, 

науковий керівник – доц. Топчий Л. М.). 

11. Специфіка використання ФО в гуморесках П. Глазового (Полюганич М., IV к., 

ФУФСН, науковий керівник – доц. Топчий Л. М.). 

12. Українсько-російська міжмовна взаємодія в межиріччі Дністра і Дунаю 

(Прокоф’єва Р., IV к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Делюсто М. С.). 

13. Тематична диференціація сленгу фікрайтерів (Титаренко Л., VІ курс, 

ФУФСН, науковий керівник – доц. Циганок І. Б.). 

 

 

СЕКЦІЯ № 3. ІСТОРІЯ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ИКЛАДАННЯ 

Керівники – доц. Чорна Л. В., к.і.н. Єрич Т. Г. 

(ауд. 306, корп. 1)  

1. Історико-краєзнавчий гурток як чинник формування в школярів цілісного 

наукового світогляду (Варсан-Карапаскал В., VІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. 

Гончарова Н.О.)  

2. Участь дворянства Бессарабського губернії в діяльності Державних дум 

Російської імперії (Воловяшко Т., VІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Церковна 

В.Г.) 

3. Держава політика в галузі охорони здоров’я в УРСР післявоєнного часу (Жук 

І., IV к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Чорна Л.В.) 

4. Газета «Роден край» як чинник збереження національної ідентичності болгар 

України (Завгородня А., VІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Чорна Л.В.) 

5. Методика використання історичних документів на уроках історії в 

загальноосвітній школі (Кугут М., IV к., ФУФСН, науковий керівник – к.і.н. Єрич Т.Г.) 

6. Болград у ХІХ ст.: етапи та особливості містобудування (Лазебна С., V к., 

ФУФСН, науковий керівник – проф. Циганенко Л.Ф.) 

7. Релігійна політика в УРСР в другій половині 40-х – 80-х рр. ХХ ст. 

(Литвинова М., IV к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Чорна Л.В.) 

8. Актуальність краєзнавчої роботи на уроках історії (Маркова Г., ІІ к., ФУФСН, 

науковий керівник – к.і.н. Єрич Т.Г.) 
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9. Образ «зовнішнього ворога» в радянській пропаганді періоду розрядки (на 

матеріалах регіонально преси) (Михайліченко А., VI к., ФУФСН, науковий керівник – 

доц. Церковна В.Г.) 

10. До питання про заснування села Мирнопілля (Михайлова І., ІІІ к.,ФУФСН, 

науковий керівник – доц. Церковна В.Г.) 

11. Таємнича постать єгипетського фараона Тутанхамона (Мокану К., І к., ПФ, 

науковий керівник – доц. Морошан Н.В.) 

12. Турецький Ізмаїл: побут та культура (XVI-XVIII ст.) (Плукчі В., І к., 

ФУФСН, науковий керівник – викл. Акчебаш А.В.) 

13. Карибська криза в міжнародних відносинах ХХ ст. (Раділов І., ІІІ к., 

ФУФСН, науковий керівник – викл. Михайлов О.І.) 

14. Діяльність органів управління м. Рені на початку ХХ ст. (Семенов М., VІ к., 

ФУФСН, науковий керівник – доц. Чорна Л.В.) 

15. Особливості правового становища євреїв Південної Бессарабії на поч. ХІХ 

ст. (Скіцан О., VІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Церковна В.Г.) 

16. Законодавча основа релігійної політики Російської імперії щодо німців-

протестантів Південної Бессарабії (ХІХ-ХХ ст.) (Фучеджи Є., V к., ФУФСН, науковий 

керівник – доц. Церковна В.Г.). 

17. Архітектура німецьких колоністів в Південній Бессарабії (Шеремет А., IV 

к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Татаринов І.Є.) 

 

 

СЕКЦІЯ № 4. УСНА ІСТОРІЯ 

Керівник – доц. Гончарова Н. О., доц. Морошан Н. В. 

(ауд. 303, корп.1)  

1. Процес розкуркулення і колективізації в українських селах Південної 

Бессарабії (на матеріалах усноісторичних досліджень сіл Кислиці та 

Першотравневого) (Кравченко Х., VІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Морошан 

Н.В.) 

2. Етнофольклорна специфіка в контексті усноісторичних досліджень (Кулагін 

Е., ІІ к., Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська 

академія», науковий керівник – доц. Гончарова Н.О.) 

3. Висвітлення подій 1946-1947 рр. на сторінках газети «Сталінець» (Маламен Т., 

І курс, ПФ, науковий керівник – доц. Морошан Н.В.) 

4. Друга світова війна у спогадах мешканців Південної Бессарабії (Міщенко В., І 

курс, ПФ, науковий керівник – доц. Морошан Н.В.) 

5. Повсякденне сільське життя в умовах Голоду 1946-1947 рр. (на прикладі с. 

Долинське Ренійського р-ону) (Попова В., ІІІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. 

Гончарова Н.О.) 

6. Село Муравлівка у часи Другої світової війни і голоду 1946-1947 рр. (Сілакова 

Ю., І к., ПФ, науковий керівник – доц. Морошан Н.В.) 

7. Події Другої світової війни і голоду 1946-1947 рр. у розповідях мешканців м. 

Ізмаїл (Славова Ю., І к., ПФ, науковий керівник – доц. Морошан Н.В.) 

8. Спогади кілійців-очевидців про Другу світову війну та голод 1946-1947 рр. 

(Стахі А., І к., ПФ, науковий керівник – доц. Морошан Н.В.) 

9. Спогади мешканців с. Саф’яни про голод 1932-1933 рр. (Тарасенко В., І к., 

ПФ, науковий керівник – доц. Морошан Н.В.)     
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10. Друга світова війна і голод 1946-1947 рр. у с. Старокозаче Білгород-

Дністровського району (Халюк Р., І к., ПФ, науковий керівник – доц. Морошан Н.В.) 

11. Проект «Країна до сьомого коліна» як результат реалізації роботи 

наукового гуртка «Методика навчання історії: інноваційні моделі» (Хрустальов О., 

Лисенко А., І к., ФУАІД, науковий керівник – к.і.н. Єрич Т.Г.) 

12. Прихована історія: голод 1946-1947 рр. у с. Утконосівка Ізмаїльського 

району (Чепой О., І к., ПФ, науковий керівник – доц. Морошан Н.В.) 

 

 

СЕКЦІЯ № 5. ПРАВОЗНАВСТВО ТА СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

Керівник – доц. Метіль А. С., доц. Запорожченко О. В. 

(ауд. 507, корп.1) 

1. Смертна кара у різних країнах світу: загальна характеристика (Арєшкіна В., ІV 

к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

2. Нові молодіжні субкультури в Україні (Ахмедова Д., ІІ к., ФУАІД, науковий 

керівник – доц. Запорожченко О.В.) 

3. Загальна характеристика хуліганства в Україні (Бабиніна І., ІІ к., ФІМ, 

науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

4. Поняття і зміст злочинної організації як одна з форм співучасті (Барбан К., ІІІ 

к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

5. Піратство та кіберзлочинність в Україні (Буюклі Н., І к., ФУАІД, науковий 

керівник – доц. Метіль А.С.) 

6. Тілесні ушкодження: кваліфікація та види (Деміденко І., ІV к., ПФ, науковий 

керівник – доц. Метіль А.С.) 

7. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства на території України 

(Замілацька А., ІІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

8. Раціональне використання та охорона земель сільськогосподарського 

призначення (Константинова М., ІV к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Метіль 

А.С.) 

9. Соціальне забезпечення дітей в Україні (Куртєва Н., ІІІ к., ФУФСН, науковий 

керівник – доц. Метіль А.С.) 

10. Захист прав дітей, що залишилися без батьківського піклування (Магальова 

Д., ІІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

11. Соціальне забезпечення недієздатних осіб різних категорій на території 

України (Михайлова І., ІІІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

12. Проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет (Павлухіна К., І к., 

ФУАІД, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

13. Позитивні та негативні аспекти децентралізації в Україні (Попова В., ІІІ к., 

ФУФСН, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

14. Актуальні питання злочинності неповнолітніх (Решетников С., І к., ФУФСН, 

науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

15. Сексуальна експлуатація жінок як різновид трафікінгу (Решетникова М., VІ 

к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

16. Правовий режим майна подружжя: особливості застосування (Станку А., ІV 

к., ПФ, науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

17. Професія нотаріус: поняття, вимоги та особливості (Терзі О., ФУФСН, 2 курс, 

науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 
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18. Форми безпосередньої демократії (Терзі О., ІІІ к., ФУФСН, науковий керівник 

– ст. викл. Іскров К.М.) 

19. Маргіналізація як соціальна проблема в сучасній Україні (Тюлю О., ФІМ, 2 

курс, науковий керівник – доц. Запорожченко О.В.) 

20. Загальна характеристика насилля над жінками (Урскі Т., І к., ФУФСН, 

науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

21. Особливості регулювання праці жінок в Україні (Флоря А., ІІ к., ФУФСН, 

науковий керівник – доц. Метіль А.С.) 

 

 

СЕКЦІЯ № 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 

Керівник – доц. Мазоха І. С. 

(ауд. 404, корп.1) 

1.  Розвиток та керування самооцінкою (Анісімова Є., ІV к., ФУФСН, науковий 

керівник – викл. Жоха С.П.) 

2.  Агрессор та жертва: Психологічні портрети учасників булінга (Брусановська  

В., ІV к., ПФ, науковий керівник – викл. Проданова О.М.) 

3.  Лідерство в студентському середовищі (Денисова Я., ІІІ к., ФУФСН, 

науковий керівник – викл. Прокофʼєва Л.О.) 

4.  Особливості психодіагностичної роботи шкільного психолога (Догар К., 

ІVк., ФУФСН, науковий керівник – доц. Мазоха І.С.) 

5.  Важливість  конфліктів в освітньому середовищі (Древаль В., ІІ к., ФІМ, 

науковий керівник – викл. Жоха С.П.) 

6. Психологічні особливості мобінгу в колективі (Євко Е., ІІІ к., ФУФСН, 

науковий керівник – Макарчук Н.О.)  

7.  Чинники зниження мотивації до навчання студентів в ЗВО (Касьяненко М., І 

к., ПФ, науковий керівник – викл. Ільїн О.І.) 

8.  Психопрофілактика шкільного насильства в початковій школі (Корольчук 

Н., V к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Васильєва О.А.) 

9.  Проблеми  адаптації дитини в дитячому колективі (Курячанська О., ПФ, V 

к., науковий керівник – доц. Радкіна В.Ф.) 

10. Особливості психокорекції страхів в молодшому шкільному віці (Кутова А., 

VІ к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Васильєва О.А.) 

11. Емпатія як фактор мотивації в професійному становленні особистості 

(Лепська Х., І к., ФУФСН, науковий керівник – викл. Пономарьова  В.Л.) 

12.  Концепція «здорового суспільства» в психоаналізі Е.Фрома (Маймістов В., І 

к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Запорожченко О.В.) 

13. Агресивна поведінка серед підлітків (Македонська Л., ІІІ к., ФУФСН, 

науковий керівнк – викл. Проданова О.М.) 

14.  Визначення особистісних якостей через графологічний метод дослідження 

(Мітакі К., І к., ФУФСН, науковий керівник – викл. Прокофʼєва Л.О.) 

15. Відношення до життя та смерті у критичних  життєвих ситуаціях (Ніколаєв 

Д., ІV к., ФУФСН, науковий керівник – викл. Пономарьова  В.Л.) 

16. Психологічні особливості адаптації студента-першокурсника до умов ЗВО 

(Рижова О., ІІ к., ФУФСН, науковий керівник – викл. Свищ Н.М.) 

17.  Психологічні проблеми прийняття групових рішень у студентському 

середовищі (Руссєва К., І к., ФУФСН, науковий керівник – доц. Запорожченко О.В.) 
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18.  Сімʼя в системі цінностей сучасного студента (Тарасенко В., VІ к., ФУФСН, 

науковий керівник – доц. Мазоха І.С.) 

19.  Особливості прояву агресії в студентському колективі (Терпан О., І к., ПФ, 

науковий керівник – Ільїн О.І.) 

20.  Превенція булінгу у підлітковому віці (Тудоран Д., ІІІ к., ФУФСН, науковий 

керівник – Макарчук Н.О.) 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ  

СЕКЦІЯ № 1 . ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 

Керівник – доц. Фурдуй С. Б. 

(ауд. 217, корп. 1) 

1. Ігрова залежність і особливості пропедевтики у підлітків (Белик О., V к., 

ПФ, науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.) 

2. Можливості використання пісочної терапії у соціальній реабілітації 

дітей с ЗПР (Бороган О., VI к., ПФ,  науковий керівник – доц.  Замашкіна О.Д.) 

3. Трудова міграція населення України як соціальна проблема  (Бурка Н., 

ІV к., ПФ,  науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.)   

4. Соціально-педагогічна робота з дітьми з вадами розвитку (Верба К., I к., 

ПФ,  науковий керівник – викл.  Нанівська Ж.Є.) 

5. Своєрідність соціальної роботи з особами без постійного місця 

проживання (Верба К., I к., ПФ,  науковий керівник – викл.  Нанівська Ж.Є.) 

6. Різновид арт-терапевтичної діяльності фахівця соціальної сфери 

(Галкіна Н.,  I к., ПФ,   науковий керівник . – викл.  Нанівська Ж.Є.) 

7. Соціалізація сучасної дитини як наукова проблема (Драхня Є., V к., ПФ,  

науковий керівник – доц.  Замашкіна О.Д.) 

8. Лялько-терапія як  метод соціально-психологічної корекції  поведінки 

дітей дошкільного віку (Константинова М., ІV к., ПФ,  науковий керівник – доц. 

Фурдуй С.Б.)   

9. Сучасний прояв насильства: булінг, мобінг, кібербулінг (Моток Н., V к., 

ПФ,  науковий керівник – доц. Фурдуй С.Б.) 

10. Технологія виявлення, попередження та профілактики конфліктних 

ситуацій в малих соціальних групах (Нікіта Д., ІV к., відділення «Початкова 

освіта», КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний коледж», науковий керівник 

– викл. С.С. Ольшанська) 

11. Проблема ціннісного ставлення до особистості: ресурси арт-терапії 

(Пєєва С., ІV к., ПФ,  науковий керівник – викл. Маніта В.О.)  

12. Феноменологія «одинокого материнства» у сучасній соціально-

педагогічній проблематиці  (Полякова С.,  VI к., ПФ,  науковий керівник – доц.  

Замашкіна О.Д.) 
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СЕКЦІЯ № 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

Керівник – доц. Ярчук Г. В.  

(ауд. 216, корп. 1) 

1. Фізична культура як засіб гармонійного розвитку особистості (Азирова Є., 

ІII к., ПФ, науковий керівник – доц. Ярчук Г.В.) 

2. Вплив фізичної культури на життєстійкість сучасної молоді  (Азман В., V к., 

ПФ, науковий керівник – доц. Ярчук Г.В.) 

3. Здоровʼязбережувальна цінність для особистості ранкової гігієнічної 

гімнастики (Атанасова Т., ІI к., ПФ, науковий керівник – викл. Радіонов О.І.) 

4. Місце рухливих ігор в системі занять молоді спортом (Бакланова Ю., ІI к., 

науковий керівник – викладач Сілаєв В.В.) 

5. Деякі теоретичні аспекти проблеми здоровʼязбережувальних технологій у 

вихованні дітей (Барбан Г., V к., ПФ, науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.) 

6. Сучасні нетрадиційні види спорту в Україні: проблеми та перспективи  

(Блоха А., ІI к., ПФ, науковий керівник – доц. Ярчук Г.В.) 

7. Вода як чинник ефективного тренування особистості (Владиченко В., ІV к., 

ПФ, науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.) 

8. Своєрідність форм фізичного виховання дітей у сучасній сім’ї (Горшкова А., 

ІI к., ПФ, науковий керівник – викладач  Радіонов О.І.) 

9. Формування здорового способу життя як пріоритет освітнього процесу 

закладу вищої освіти (Драгой Т., V к., ПФ, науковий керівник – доц. 

Баштовенко О.А.) 

10. Роль тренера в активізації спортивного дозвілля сучасної молоді 

(Желясков І., ІІІ к., ПФ, науковий керівник – викл. Силаєв В.В.) 

11. Харчування спортсменів як передумова їх спортивної кар’єри 

(Карамаврова В., ІV к., ПФ, науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.) 

12. Використання надбання Петра Францовича Лесгафта під час вивчення теорії 

і методики фізичного виховання в Білгород-Дністровському педагогічному коледжі 

(Клітко Н., ІV к., КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний коледж», науковий 

керівник – викл. Ободінська А.Л.) 

13. Фізична культура і спорт як ресурс самовдосконалення особистості 

(Лазаревич А., ІI к., ПФ, науковий керівник – викладач Сілаєв В.В.) 

14. Шляхи активізації інтереса молоді до занять волейболом (Ростріпа Д., ІI к., 

ПФ, науковий керівник – ст. викл. Житомирський Л.О.) 

15. Шляхи стимулювання сучасної молоді щодо занять фізичними вправами зі 

спортивної гімнастики (Фролова Н., ІI к., ПФ, науковий керівник – викл. 

Радіонов О.І.) 

16. Підвищення рівня рухової активності сучасної молоді (Чернявський О., І к., 

ПФ, науковий керівник – ст. викл. Житомирський Л.О.) 

17. Діагностика фізичного розвитку молоді як аспект тренерської діяльності 

фахівця (Чорногорець О., ІI к., ПФ, науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.) 
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СЕКЦІЯ № 3. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

Керівник – доц. Бухнієва О. А. 

(ауд. 324, гуртожиток 1) 

1. Розвиток художньо-естетичного смаку в учнів засобами образотворчого 

мистецтв (Божейко О., IV к., ПФ, науковий керівник – доц. Пастир І.В.) 

2. Саксофон як музичний інструмент: історія, роль у музиці (Бондаренко А,. 

ІІІ к., ПФ, науковий керівник – доц. Бухнієва О.А.) 

3. Методика комплексного виховання вокально-мовної культури людини у 

аспекті викладання хорового диригування (Єребакан Г., ІІІ к., відділення «Музичне 

мистецтво», КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний коледж», науковий керівник 

– викл. Удич О.А.) 

4. Розвиток музичного слуху дітей на уроках мистецтва у загальноосвітній школі 

(Єребакан К., IV к., ПФ, науковий керівник – доц. Сироткіна Ж.Є.) 

5. Читання з листа: змістовні і методичні аспекти (Ізотова Т,. І к., ПФ, науковий 

керівник – доц. Банкул Л.Д.) 

6. Музична терапія як здоров’язбережувальна технологія в роботі з учнями в в 

умовах НУШ (Карайван Х., ІІ к., ПФ, науковий керівник – доц. Банкул Л.Д.) 

7. Патріотичне виховання учнів засобами петряківського розпису (Костенко О., 

IV к., ПФ, науковий керівник – доц. Пастир І.В.) 

8. Особливості педагогічного спілкування вчителя з учнями на уроках 

музичного мистецтва (Лаврова Л., ІІІ к., ПФ, науковий керівник – викл. Чеботар Л.І.) 

9. Методика роботи над виконанням творчого пейзажу (Овчинікова К., IV к., ПФ, 

науковий керівник – доц. Пастир І.В.) 

10. Пленерна практика – важлива ланка в системі мистецької освіти 

(Олейникова М., ІІ к., Архітектурно-художній інститут, Одеська державна 

академія будівництва і архітектури, науковий керівник – ст.викладач Коншина А.М.) 

11. Вплив інтегрованих уроків мистецтва на музично-естетичний розвиток учнів 

(Олександрова Л., ІІ к., ПФ, науковий керівник – доц. Бухнієва О.А.) 

12. Роль композиції в творчій діяльності учнів у процесі роботи над пейзажем 

(Романовська А., IV к., ПФ, науковий керівник – доц. Пастир І.В.) 

13. Розвиток просторового мислення учнів у процесі роботи над морським 

пейзажем (Трофименко Н., IV к., ПФ, науковий керівник – доц. Пастир І.В.) 

14. Залучення відомих діячів мистецтва до формування музичної культури дітей: 

міжнародний досвід (Фуфаєв І., IV к., ПФ, науковий керівник – доц. Сироткіна Ж.Є.) 

15. Пейзажний живопис як засіб розвитку творчих здібностей учнів (Чілік В., 

IV к., ПФ, науковий керівник – доц. Пастир І.В.) 

16. Самоосвітня діяльність студентів-музикантів як передумова збагачення їх 

професійної майстерності (Чумаченко С., І к., ПФ, науковий керівник – доц. 

Банкул Л.Д.) 

 

 

СЕКЦІЯ № 4. ПОЧАТКОВА ОСВІТА: НОВІТНІ ДИДАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ 

Керівник – доц. Пенькова С.Д., к.пед.н. Мондич О.В. 

(ауд. 100а, гуртожиток 1) 

1. Феноменологія поняття «альтернативна педагогіка» в сучасному 

педагогічному дискурсі (Горшкова К., V к., ПФ, науковий керівник – доц. 

Іванова Д.Г.). 
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2. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами дидактичних 

ігор (Клопот К., V к., ПФ, науковий керівник – доц. Звєкова В.К.). 

3. Методичні особливості використання комп’ютера на уроках літературного 

читання (Куба І., VІ к., ПФ, науковий керівник – доц. Пенькова С.Д.). 

4. Робота молодших школярів з підручником як засіб забезпечення інтересу до 

навчання (Минжирян Н., V к., ПФ, науковий керівник –  доц. Пенькова С.Д.). 

5. Дидактичні можливості уроків літературного читання в контексті морального 

виховання молодших школярів (Мітєва Т., V к., ПФ, науковий керівник – доц. 

Пенькова С.Д.). 

6. Інтерактивні технології як засіб формування мотивації учіння молодших 

школярів (Моток Х., VІ к., ПФ, науковий керівник – к.пед.н. Сич Ю.І.). 

7. Освітнє середовище як чинник творчого розвитку сучасного першокласника 

(Памбук В.,VІ к., ПФ, науковий керівник – проф. Кічук Н.В.). 

8. Критичне мислення учнів початкової школи та способи його формування 

(Савчук С., V к., ПФ, з/в, науковий керівник – доц. Звєкова В.К.). 

9. Створення арт-проектів з молодшими школярами на уроках образотворчого 

мистецтва (Табакар Л., ІІ к., з/в, ПФ, науковий керівник – проф. Біла О.О.). 

10. Дидактична гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності молодших 

школярів в умовах інклюзивної освіти початкової школи (Табакова М., V к., ПФ, 

науковий керівник – к.пед.н. Лунгу Л.В.). 

11. Проектна діяльність як форма інноваційних методичних технологій навчання 

(Таку Є., VІ к., ПФ, науковий керівник – к.пед.н. Холостенко Ю.В.). 

12. Організація домашньої освіти молодших школярів (Тітомєр В., ІІ к., з/в, ПФ, 

науковий керівник – проф. Біла О.О.). 

13. Модернізація початкової математичної освіти в Україні в контексті Нової 

української школи (Цуркан Г., ІІ к., з/в, ПФ, науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.). 

 

 

СЕКЦІЯ № 5. ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ВИХОВНІ ПРІОРИТЕТИ 

Керівники – доц. Звєкова В. К., к.пед.н. Сич. Ю. І. 

(ауд. 224, гуртожиток 1) 

1. Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини              

(Дімова В., V к., ПФ, з/в, науковий керівник – доц. Звєкова В.К.). 

2. Психолого-педагогічні аспекти проведення позакласної роботи в початкових 

класах (Загарій М., V к., ПФ, науковий керівник – доц. Пенькова С.Д.). 

3. Гендерна проблематика: генезис і сучасний стан. Загальна характеристика 

поняття «гендер» та «гендерна культура» (Кузук Ю., VІ к., ПФ, з/в, науковий керівник 
– к.пед.н. Холостенко Ю.В.). 

4. Розвиток креативності дітей молодшого шкільного віку (Літянська М., VІ к., 

ПФ, науковий керівник – к.пед.н. Холостенко Ю.В.). 

5. Педагогічні умови  використання творчих завдань у процесі розвитку творчої 

уяви молодших школярів (Мельниченко О., VІ к., ПФ, з/в,  науковий керівник – 

к.пед.н. Сич Ю.І.). 

6. Ставлення сучасних першокласників до загальнолюдських цінностей 

(Михайлова Л., VІ к., ПФ, науковий керівник – проф. Кічук Н.В.). 
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7. Розвиток творчої індивідуальності молодшого школяра як результат його 

позитивної  соціалізації (Сєдова С., V к., ПФ, з/в, науковий керівник – проф. 

Кічук Н.В.). 

8. Особливості педагогічної співпраці з батьками учнів-випускників початкової 

школи (Сивак А., V к., ПФ, з/в, науковий керівник – проф. Біла О.О.). 

9. Організація роботи групи продовженого дня в умовах Нової української 

школи (Сурєва В., VІ к., ПФ, з/в,  науковий керівник – к.пед.н. Сич Ю.І.). 

10. Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в умовах 

НУШ (Тутова А., V к., ПФ, з/в, науковий керівник – доц. Звєкова В.К.). 

 

 

СЕКЦІЯ № 6. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ 

Керівники – доц. Бондар Н. М., викл. Сурганова А. В. 

(ауд. 508, корп. 1) 

1. Інтерактивні шляхи позитивної соціалізації молодшого школяра з 

вадами мовлення в інклюзивному класі (Гусячкіна Н., VІ к., ПФ, науковий 

керівник – проф. Кічук Н.В.). 

2. Формування комунікативних умінь та навичок учнів початкової школи в 

умовах інклюзивної освіти (Доброта О., V к., ПФ, з/в, науковий керівник –  

к.пед.н. Лунгу Л.В.). 

3. Використання скоромовок як ефективний прийом подолання 

мовленнєвих порушень у молодших школярів (Куцева О., ІІІ к., ПФ, науковий 

керівник – доц. Боднар Н.М.). 

4. Розвиток емоційного інтелекту дітей з особливими освітніми потребами 

засобами бібліотерапії (Ланко Г., V к., ПФ, науковий керівник – доц. Іванова 

Д.Г.). 

5. Корекційно-педагогічна робота з розвитку мовлення у дітей з 

порушенням інтелекту (Лисенко І., ІІ к., ПФ, науковий керівник – к.пед.н. 

Мондич О.В.).   

6. Теоретичні особливості емпатичної готовності майбутнього вчителя до 

професійної діяльності в умовах інклюзії (Лозова С.-М., V к., ПФ, науковий 

керівник – ст. викл. Холостенко Ю.В.). 

7. Організаційно-педагогічні умови впровадження педагогічних технологій 

в умовах інклюзивної освіти початкової школи (Манчук О., V к., ПФ, науковий 

керівник – к.пед.н. Лунгу Л.В.). 

8. Використання дидактичних ігор та вправ для формування лексичного 

словника в дітей із загальним недорозвитком мовлення (Нечипуренко Д.,  ІІІ к., 

ПФ, науковий керівник – доц. Боднар Н.М.). 

9. Взаємодія вчителя-логопеда з психологом у процесі комплексної 

реабілітації дітей з особливими потребами (Ніколаєв С., аспірант, ПФ, 

науковий керівник – проф. Біла О.О.). 

10. Особливості розвитку творчого мислення молодших школярів у класі з 

інклюзивним навчанням (Проноза Е., VІ к., ПФ, з/в, науковий керівник –                 

к.пед.н. Сич Ю.І.). 
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11. Деякі аспекти роботи з обдарованими учнями початкової школи в 

контексті інклюзивного освітнього простору (Семенова В., VІ к., ПФ, науковий 

керівник  – доц. Граматик Н.В.). 

12. Проблема подолання заїкання в дітей і дорослих (Співак Г., ІІІ к., ПФ, 

науковий керівник – доц. Боднар Н.М.). 

13. Педагогічні технології формування дитячого колективу в закладах з 

інклюзивним навчанням (Чернова В., V к., ПФ, з/в, науковий керівник – к.пед.н. 

Лунгу Л.В.). 

14. Асистент вчителя інклюзивного класу як суб’єкт соціально-

педагогічного патронажу: акценти професійної діяльності (Чігіна Л., ІV к., ПФ,   

науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.). 
 

 

 

СЕКЦІЯ № 7. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Керівник – доц. Іванова Д. Г., доц. Шевчук А. С. 

(ауд. 302, корп.1.) 

1. Арт-технологія як засіб соціально-педагогічної підтримки дітей дошкільного 

віку (Аждєр Л., VІ к., ПФ, з/в, науковий керівник – викл. Паньків Г.С.). 

2. Розвиток художньої творчості дітей дошкільного віку (Волчанова А.,                

V к., ПФ, з/в, науковий керівник – проф. Рашидов С.Ф.). 

3. Проблеми впливу сім’ї на розвиток особистості дошкільника в сучасному світі 

(Дімброва М., VІ к., ПФ, з/в, науковий керівник – проф. Рашидов С.Ф.). 

4. Ігрова діяльність як засіб соціалізації для дітей старшого дошкільного віку 

(Іваногло О., VІ к., ПФ, науковий керівник – проф. Рашидов С.Ф.). 

5. Альтернативні заклади дошкільної освіти у вимірах інноваційної педагогіки 

(Каракаш В., V к., ПФ, науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.). 

6. Розвиток критичного мислення у дітей дошкільного віку (Леонова К.,               

VІ к., ПФ, науковий керівник – проф. Рашидов С.Ф.). 

7. Форми та методи гендерної соціалізації дошкільників в умовах 

альтернативного закладу дошкільної освіти (Марінова О., V к., ПФ, науковий 

керівник – доц. Іванова Д.Г.). 

8. Спостереження як основний метод у процесі ознайомлення дошкільників з 

природою (Пуйческу Е., VІ к., ПФ, з/в, науковий керівник – ст. викл. Сиротич Н.Б.). 

9. Педагогічні умови формування моральних цінностей у дітей старшого 

дошкільного віку (Станчу Н., ІV к., ПФ, науковий керівник – доц. Іванова Д.Г.). 

10. Казка як засіб впливу на становлення особистості дитини в ранньому віці 

(Шинкар Л., VІ к., ПФ, з/в, науковий керівник – доц. Боднар Н.М.).  

11. Формування у дошкільників уявлень про професії засобами                     

сюжетно-рольових ігор (Яковлева В., VІ к., ПФ, науковий керівник – доц. 

Пенькова С.Д.). 
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ФАКУЛЬТЕТ  ІНОЗЕМНИХ  МОВ  
 

 

СЕКЦІЯ № 1. ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ 

Керівник – доц. Олейнікова Г.О. 

(ауд. 510, корп.1) 

1. Шляхи подолання труднощів під час вивчення модальних дієслів 

(Афанасьєва Н., VІ к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

2. Толерантність в британському мас-медіа (Борисова О., V к., ФІМ, науковий 

керівник – доц. Вдовенко Т.О.) 

3. Англійські неологізми як складова частина сучасної мовної картини світу 

(Бочарнікова А., V к., ФІМ, науковий керівник – доц. Четверікова О.Р.) 

4. Доцільність вживання топонімів в складі фразеологічної одиниці 

(Бурдюжа О., VІ к., ФІМ, науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

5. Функціонування суспільно-політичної лексики в сучасній англомовній пресі 
(Іорданова А., V к., ФІМ, науковий керівник – доц. Вдовенко Т.О.) 

6. Зоосемизми та їх функції у літературній англомовній казці Редьярда Кіплінга 

«Ріккі-Тіккі-Таві» (Козловська Е., VІ к., ФІМ, науковий керівник – доц. Вдовенко Т.О.) 

7. Кокні як різновид британського сленгу (Колесніченко Е., V к., ФІМ, науковий  

керівник – доц. Сорока Т.В.) 

8. Ігровий сленг як швидкий спосіб передачі інформації (Корнеєв М., ІІІ к., ФІМ, 

науковий  керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

9. Семіотика як наука про знакові системи (Македонська П., V к., ФІМ, науковий  

керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

10. Семантичні особливості тематичного поля фразеологічних одиниць 

«Мовлення» в сучасній англійській мові (Максименко Д., VІ к., ФІМ, науковий  

керівник – доц. Сорока Т.В.) 

11. Характерні риси діалогічного мовлення (Мілєєва К., VІ к., ФІМ, науковий 

керівник – доц. Вдовенко Т.О.) 

12. Графон – феномен сучасного мовного простору художнього твору 

(Никитенко Н., V к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

13. Особливості кольорової символіки в англійській лінгвокультурі (Патлатюк 

Ю., V к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

14. Використання синергетичного підходу щодо формування компетенції у 

читанні (Пашали І., VІ к., ФІМ, науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

15. Роль військової термінології в освітньому просторі за сучасних умов 

державотворення (Перегняк І., VІ к., ФІМ, науковий керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

16. Специфіка використання неологізмів з негативним значенням у трагедіях В. 

Шекспіра (Потапенко Н., VІ к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 

17. Актуалізація поняття наречена в пареміологічних одиницях сучасної 

англійської мови (Стріжак І., V к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

18. Лексичні відмінності англомовного рекламного тексту (Ткаченко О., VІ к., 

ФІМ, науковий  керівник – доц. Четверікова О.Р.) 

19. Шляхи оновлення терміносистеми Освіта в сучасній англійській мові 

(Хлопіна В., V к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

20. Лінгвостилістичний аналіз заголовків художньої прози (Шевченко Ю., VІ к., 

ФІМ, науковий  керівник – доц. Олейнікова Г.О.) 
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СЕКЦІЯ № 2 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

Керівник – доц. Сорока Т.В. 

(ауд. 512, корп. 1)  

1. Лексичні особливості Канадського варіанту англійської мови в 

перекладознавчому аспекті (Арешкина Ю., ІІІ к., ФІМ, науковий керівник – 

доц. Сорока Т.В.) 

2. Особливості перекладу рекламних текстів (Бондаренко Д., ІІІ к., ФІМ, 

науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

3. Труднощі перекладу лексичних одиниць діалекту Кокні (Дякун О., ІІІ к., ФІМ, 

науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

4. Актуальність сленгових виразів і особливості їх перекладу (Іванова Ю., ІІІ к., 

ФІМ, науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

5. Прецедентні феномени як складник ідіостилю американського письменника 

(Маринюк А., ІІ к., ПФ, науковий  керівник – доц. Делюсто М.С.) 

6. Проблеми перекладу музично-поетичних текстів з англійської мови на 

українську (Маслова Г., ІІІ к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

7. Особливості перекладу мовленнєвих відхилень від літературної норми 

(Соловйова Л., ІV к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

8. Особливості сучасного  англомовного наукового дискурсу (Федонець О., ІІ к., 

ПФ, науковий  керівник – доц. Делюсто М.С.) 

9. Англомовна спортивна термінологія та особливості її перекладу на українську 

мову (Фелічкина Н., ІІІ к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

10. Способи відтворення англійського каламбуру засобами цільової мови 

(Фортуна А., ІV к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

 

СЕКЦІЯ № 3. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КУЛЬТУР  

В ЗАКЛАДАХ  СЕРЕДНЬОЇ/ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Керівник – доц. Рябушко С.О. 

(ауд. 408, корп. 1) 

1. Особливості планування роботи вчителя англійської мови щодо формування 

аналітичної компетенції учнів з використанням мультимедійних засобів навчання 

(Боурош В., VI к., ФІМ, науковий керівник – доц. Рябушко С.О.) 

2. Особливості та труднощі перекладу назв англомовних кінофільмів як 

мультимедійного засобу навчання (Бриксіна А., ІІІ к., ФІМ, науковий  керівник – доц. 

Сорока Т.В.) 

3. Про деякі особливості використання проектних технологій навчання 

англійської мови в закладах середньої освіти (Замашкіна О., VI к., ФІМ, науковий 

керівник – доц. Рябушко С.О.) 

4. Сучасні технології навчання англійської мови: підготовка до ЗНО (Іванова Д., 

VI к., ФІМ, науковий керівник – доц. Рябушко С.О.) 

5. Формування й розвиток англомовної інтерактивної компетенції у здобувачів 

профільної школи (10-11 кл.) (Д’яченко А., V к., ФІМ, науковий керівник – доц. 

Рябушко С.О.) 

6. Планування роботи вчителя англійської мови на нестандартних уроках в 

загальноосвітніх закладах (Криворучко І., V к., ФІМ, науковий керівник – доц. 

Рябушко С.О.) 
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7. Організація діяльності вчителя англійської мови з учнями 10 класів, які 

потребують корекції у навчанні (Криворучко Р., V курс, ФІМ, науковий керівник – доц. 

Рябушко С.О.) 

8. Особливості навчання перекладу англомовних речень з нереальною умовою в 

9 класі (Пишненко Б., ІV к., ФІМ, науковий  керівник – доц. Сорока Т.В.) 

9. Методика організації й проведення відеоконференцій при вивченні 

англійської мови з учнями в 11 класі (Розворська К., V к., ФІМ, науковий керівник – 

доц. Рябушко С.О.) 

10. Результати експериментальної перевірки ефективності використання 

інтерактивних технологій у процесі навчання англійської мови дітей з обмеженими 

можливостями (Фурдуй С., V к., ФІМ, науковий керівник – доц. Рябушко С.О.) 

 

СЕКЦІЯ 4. ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ  

В СУЧАСНОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ  

ТА МЕТОДИКИ ЇХ НАВЧАННЯ 

Керівник – ст. викладач Лузанова Л.В. 

(ауд. 506, корп.1) 

1. Відображення емоцій у електронних листах сучасної німецької мови 

(Гуслякова О., IV к., ФІМ, науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.) 

2. Особливості  сленгу в сучасній німецькій мові (Звєздіна , VI к., ФІМ, науковий 

керівник – доц. Кулинич А.В.) 

3. Лінгвокультурологічні аспекти фразеологізмів-історизмів у французькій мові 

(Корженко І., VІ к., ФІМ, науковий керівник – доц.Радкіна В.Ф.) 

4. Прислів’та приказки на позначення емоцій людини в сучасній німецькій мові 

та методика їх вивчення у ЗСО (Ліке Л., IV к., ФІМ, науковий керівник – доц. 

Шавловська Т.С.) 

5. Мовні особливості в сучасній німецькій мові (Логвінова К. , IV к., ФІМ, 

науковий керівник – викладач Кулинич А.В.) 

6. Гастроніми як носії культурологічної інформації (Мітіоглу А., VІ к., ФІМ, 

науковий керівник – доц. Радкіна В.Ф.) 

7. Інтерпретація поезії Шарля Бодлера у перекладах Дмитра Павличка 

(Мунтян А., VІ к., ФІМ, науковий керівник – проф. Зимомря М.І.) 

8. Методика реалізації компетеннтністного підходу і формування іншомовної 

компетентності школярів у загальноосвітніх школах (Неклій С., VI к., ФІМ, науковий 

керівник – доц. Головіна Н.Б.)  

9. Особливості стилю французьких рекламних тестів (Ніколаєва Г., VІ к., ФІМ, 

науковий керівник – доц. Стародєдова Л.В.) 

10. Лінгвокультурологічний зміст новели Г.де Мопассана «Мадемуазель Перль» 

(Петкова С., ІІ к., ФІМ, науковий керівник – доц. Радкіна В.Ф.) 

11. Особливості вживання інфінітивних конструкцій в німецькій мові 

(Ромашок Н., IV к., ФІМ, науковий керівник – доц. Кулинич А.В.) 

12. Молодіжна лексика сучасної німецької мови та її вивчення у ЗСО 

(Сурлучану С., IV к., ФІМ, науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.) 

13. Займенники як показники гендерних ознак в романі М.Леві «Він та вона» 

(Тернова Н., VІ к., науковий керівник – доц. Радкіна В.Ф.) 

14. Особливості німецьких фразеологізмів-параформ (Шаповал А., V к., ФІМ, 

науковий керівник – доц. Головіна Н.Б.) 



 17 

15. Формування навичок аудіювання та діалогічного мовлення на уроці 

німецької мови на молодшому етапі навчання (Яковлєва К., IV к., ФІМ, науковий 

керівник – ст.викладач Лузанова Л.В.) 

16. Сучасна німецька культура як підтвердження гіпотези лінгвістичних 

відносностей (Янцос Н., V к., ФІМ, науковий керівник – викладач Кулинич А.В.) 

 

СЕКЦІЯ № 5 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ  

АСПЕКТИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Керівник – доц. Шавловська Т.С. 

(ауд. 509, корп.1) 

1. Фразеологізми з назвою квітів (культурні та дикі) у німецькій мові та 

особливості її перекладу (Волкова А., ФІМ, науковий керівник – ст.викладач 

Лузанова Л.В.) 

2. Національно-культурна специфіка німецької флористичної фразеології та 

особливості її перекладу (Гедзик В., ФІМ, науковий керівник – ст.викладач 

Лузанова Л.В.) 

3. Німецькомовний рекламний текст як відображення національної картини 

світу та особливості його перекладу (Іванова А., ФІМ, науковий керівник – 

ст.викладач Лузанова Л.В.) 

4. Переклад вигуків, модальних часток, звуконаслідувань з німецької на 

українську мову (Коптякова А., ФІМ, науковий керівник – викладач Кулинич Г.В.) 

5. Особливості перекладу німецьких гумористичних текстів на українську мову 

(Кузнєцова А., ФІМ, науковий керівник – ст.викладач Лузанова Л.В.) 

6. Фразеологізми з компонентом-кольоронімом та їх переклад  українською 

мовою (Лєбєдєва В., ФІМ, науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.)  

7.  Концепт «Unzufriedenheit» («Kritik») у німецькій лінгвокультурі: 

перекладацький аспект (Лузанова О., ІІ к., ФІМ, науковий керівник – доц. 

Шавловська Т.С.)  

8. Німецькі казкові реалії та особливості їх перекладу українською мовою 

(Пишненко Б., ФІМ, науковий керівник – ст.викладач Лузанова Л.В.) 

9. Теорія перекладознавства та первинний досвід з практики перекладу 

міжмовних омонімів (Бондаренко К., Горбенко В., Заїць А., Ніколова К., Кулинич І., 

Пономаренко М., І к., ФІМ, науковий керівник – доц. Головіна Н.Б.) 

10. Переклад німецьких дієслів суб’єктивної модальності на українську мову 

(Самшоріна Т., ФІМ, науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.)  

11. Проблеми перекладу німецьких рекламних слоганів промислових товарів 

(Фортуна А., VI к., ФІМ, науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.)  

 

СЕКЦІЯ 6. ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ 

Керівник – проф. Шевчук Т.С. 

(ауд. 308, корп. 1)  

1. Методичні рекомендації, щодо вивчення творчості Зюскінда у школі 

(Баланаєва Л., VІ к., ФІМ, науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

2. Особливості репрезентації детективної літератури (на прикладі твору Е. По 

«Вбивство на вулиці Морг») (Бурка Г., VІ к., ФІМ, науковий керівник – доц. 

Кискін О.М.) 

3. Гендерні аспекти соціальних відносин у романі М. Мітчелл «Унесені вітром» 

(Жур’ян В., VІ к., ФІМ, науковий керівник – доц. Дзіковська Л.М.)  
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4. Ефект подвійного пародіювання в оповіданні А.П. Чехова «Драма» (Іордан Д., 

ІV к., ФІМ, науковий керівник – доц. Кискін О.М.) 

5. Географічні локуси у циклі «Моя Бессарабія» Івана Дерменжі (Кирилова А., 

V к., ФІМ, науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

6. Література і живопис як об’єкт сучасних інтермедіальних студій 

(Коломійчук Л., V к., ФІМ, науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

7. Фразеологізми гендерного аспекта (Кондратюк І., ІV к., ФІМ, науковий 

керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

8. Образ рідного краю в поемі Є. Томші «Приїздіть до Бессарабії» (Муту О., 

V к., ФІМ, науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

9. Світова екранізація роману Л. Толстого «Анна Кареніна» (Паску М., ІV к., 

ФІМ, науковий керівник – доц. Дзіковська Л.М.) 

10. Радянський ідеологічний наратив у поетичній ленініані» (Попова І., VІ к., 

ФІМ, науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

11. Радянська Росія в естетичній оцінці російських поетів нон-конформістів 

Срібного століття» (Рідванов С., VІ к., ФІМ, науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

12. Жанр фентезі: ґенеза і перспективи розвитку (Свищ Н., VI к., ФІМ, науковий 

керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

13. Символіка кольору в розповіді О. Гріна «Острів Рено» (Серт К., ІІ к., ФІМ, 

науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

14. Заголовок як парадоксальний компонент в структурі романа М.Х. Шишкіна 

«Взяття Ізмаїла» (Тяка А., V к., ФІМ, науковий керівник – доц. Савоськіна Т.О.) 

15. Футурологічні передбачення в науковій фантастиці Герберта Уелса 

(Фетова О., V к., ФІМ, науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

16. Чепой Костянтин (5к.)  «Німецька фаустіана: проблеми вивчення» (Чепой К., 

V к., ФІМ, науковий керівник – доц. Дзіковська Л.М.) 

17. Роль творчості Г. Гейне у шкільній програмі (Шишман А., VІ к., ФІМ, 

науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

18. Зв’язок літератури і музики в естетичних теоріях німецьких романтиків 

(Янцос Н., V к., ФІМ, науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.) 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛІННЯ,  
АДМІНІСТРУВАННЯ  ТА  ІНФОРМАЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ  
 

СЕКЦІЯ № 1. МЕНЕДЖМЕНТ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

Керівник – доц. Яковенко О.І. 

(ауд. 201, корп. 3)  

1. Порівнянний аналіз джерел формування інвестиційних ресурсів (Апарєчи Р., V 

к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Яковенко О.І.)  

2. Фандрейзинг у закладах освіти: найпоширеніші помилки та шляхи до 

проведення успішної кампанії (Вєтрова Н., V к., ФУАІД, науковий керівник –доц. 

Яковенко О.І.)  
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3. Сутність та види конкурентних стратегій (Вєтрова Н., V к., ФУАІД, науковий 

керівник – доц. Метіль Т.К.) 

4. Практичні аспекти застосування сучасних методів пошуку та підбору 

персоналу (Грачова В., І к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Башинська М.І.) 

5. Управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі (Димченко 

А., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Башинська М.І.) 

6. Соціально-психологічні методи управління (Іваненко О., ІІ к., ПФ, науковий 

керівник – к.е.н., доц. Метіль Т.К) 

7. Особливості стратегії виходу українських підприємств на зовнішні ринки 

(Калінку В., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – проф. Степанова К.В.) 

8. Особливості організації маркетингової діяльності у сучасних умовах 

функціонування закладів освіти (Кучеренко С., VІ к., ФУАІД, науковий керівник – доц. 

Сорока Л.М.) 

9. Задачі та функції менеджеру при виборі іноземних постачальників (Сорока А., 

V к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Сорока Л.М.) 

10. Дослідження впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність 

діяльності організації (Чумак М., І к., ФУАІД, науковий керівник –доц. Яковенко О.І.) 

11. Вплив рівня сформованості корпоративної культури на рівень 

конкурентоспроможності організації (Тірон О., V к., ФУАІД, науковий керівник – доц. 

Сорока Л.М.) 

 

СЕКЦІЯ № 2. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

Керівник – доц. Сорока Л.М. 

(ауд.214, корп. 3)  

1. Податкова політика держави та її вплив на ефективність господарської 

діяльності підприємства (Арешкіна Л., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – проф. 

Степанова К.В.) 

2. Брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства 

(Деркач Л., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Метіль Т.К.) 

3. Стан та перспективи розвитку гірськолижного туризму (Димченко К., ІV к., 

ФУАІД, науковий керівник – доц. Метіль Т.К.) 

4. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні (Кальчев Г., ІV к., 

ФУАІД, науковий керівник – викл. Степанова Н.О.) 

5. Роль та значення логістики у діяльності підприємства (Карагяур А., ІV к., 

ФУАІД, науковий керівник – викл. Степанова Н.О.) 

6. Актуальні проблеми економічної ситуації в Одеській області, їх вплив на 

туристичну діяльність в регіоні (Кримський Д., І к., ФУАІД, науковий керівник – викл. 

Євсєєва Д.В.) 

7. Використання статистичних методів у плануванні асортименту продукції 

(Младінова О., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Степанова Н.О.) 

8. Фактори та способи підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства (Парасківа М., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – д.е.н., проф. 

Сосновський А.В.) 

9. Особливості інноваційного та інвестиційного розвитку підприємств в 

Україні (Сімьонова К., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Степанова Н.О.) 

10. Реклама як сучасний засіб масової комунікації (Тернов А., ІІІ к., ФУАІД, 

науковий керівник – викл. Деревенчук К.О) 



 20 

11. Туристична діяльність: Євроінтеграційні процеси (Харченко Т., ІV к., ФУАІД, 

науковий керівник – викл. Тірон О.А.) 

12. Резерви зниження собівартості продукції на підприємствах харчової 

промисловості (Федоров О., VІ к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Сорока Л.М.) 
 

СЕКЦІЯ № 3. ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

Керівник – проф. Куліненко Л.Б. 

(ауд.206, корп. 3)  

1.Застосування програми «3D-компас» для розвитку творчих здібностей 

студентів (Архіпова В., V к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Драгієва Л.В.). 

2.Педагогічний аспект творчої діяльності учнів на заняттях з технічної творчості 

в процесі трудового навчання (Богун В., VI к., ФУАІД, науковий керівник – доц. 

Букатова О.М.). 

3. Досвід інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчання 

технологій в закладах вищої освіти  (Глинка В., V к., ФУАІД, науковий керівник – доц. 

Драгієва Л.В.). 

4. Організаційні технології самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

(Каратанас І., VI к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Букатова О.М.). 

5. Технологія лазерної обробки металів  (Кімліченко О., I к., ФУАІД, науковий 

керівник – викл. Погорєлова А.М.). 

6. Дистанційне навчання школярів як інноваційний компонент навчання 

(Крижановський М., VI к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Букатова О.М.). 

7. Формування політехнічної компетентності учителів технологій у процесі 

фахової підготовки (Кунєва А.., V к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Федорова О.В.). 

8. Shou Sugi Ban  – японська технологія обробки деревини вогнем. (Ліва А., I к., 

ФУАІД, науковий керівник – викл. Погорєлова А.М.). 

9. Умови ефективного управління інноваційною діяльністю педагога (Мельник 

О., VI к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Федорова О.В.). 

10. Застосування інноваційних технологій при вивченні теми «Створення 

проектів»  (Налієва Х., V к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Федорова О.В.). 

11. Впровадження елементів робототехніки на уроках технологій  (Односум О., 

IV к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Драгієва Л.В. ) 

12. Дизайнерська діяльність школярів на уроках технологій як творчий 

компонент навчання (Плотнікова Л., V к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Яренчук 

Л.Г.). 

13. Методи та форми організаційної підготовки до використання ІКТ у 

навчальному процесі (Фронт М., VI к., ФУАІД, науковий керівник – проф. Куліненко 

Л.Б.). 

14. Дослідження змісту та особливостей дистанційної форми навчання (Яковенко 

Д., V к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Яренчук Л.Г.). 

15. Технологічна компетентність як предметна компетентність вчителя 

трудового навчання та технологій (Яновська І., VI к., ФУАІД, науковий керівник – доц. 

Букатова О.М.). 
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СЕКЦІЯ № 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

Керівник – доц. Мізюк В.А. 

(ауд.210 корп. 3)  

1. Електроні журнали й щоденники як сучасний  засіб контролю якості освітніх 

послуг (Дмитрієва М., VI к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Мізюк В.А.) 

2. Навчальна анімація та шляхи її використання у сучасній школі (Драгулова Г., 

IV к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Грендач Т.І.) 

3. Віртуальна реальність: від витоків до сьогоднішнього дня (Казаков Д., ІV к., 

ФУАІД, науковий керівник – викл. Абросімов Є.О.) 

4. Інтелект карти в освітній діяльності педагога (Куштєр Т., ІV к., ФУАІД, 

науковий керівник – викл. Пінтійська О.В.) 

5. Створення та використання ігор на уроках інформатики в початковій школі, 

як ефективний метод оволодіння інформаційно-цифровою компетентністю (Маєсеєва 

К., ІV к., ПФ, науковий керівник – викл. Пінтійська О.В.) 

6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в проектній 

діяльності учнів на уроках трудового навчання (Налієва Х., V к., ФУАІД, науковий 

керівник – викл. Грендач Т.І.) 

7. Підвищення іміджу навчального закладу за допомогою мобільних технологій 

(Односум О., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Абросімов Є.О.) 

8. Особливості сучасного веб-дизайну (Печерських І., ІІ к., ФУАІД, науковий 

керівник – викл. Дущенко О.С.) 

9. Перевірка знань учнів у сучасній цифровій школі (Пирлог Т., ІV к., ФУАІД, 

науковий керівник – викл. Дмитрієва М.В.) 

10. Мови програмування в контексті сучасного інформаційного суспільства 

(Попазова А., ІІI к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Дущенко О.С.) 

11. Ігрові підходи до формування знань учнів на уроках інформатики (Слезник 

О., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Дмитрієва М.В.) 

12. Інтерактивний навчальний плакат як сучасний дидактичний засіб навчання 

(Шевченко М., ІІI к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Мізюк В.А.) 

13. Підходи до вивчення мов програмування в загальноосвітніх навчальних 

закладах (Шевченко М., ІІI к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Дущенко О.С.) 
 

СЕКЦІЯ № 5. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ  

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ  

В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Керівник – доц. Кожухар Ж.В. 

(ауд.209, корп. 3)  

1. Особливості організаційно-управлінської діяльності кадрової служби 

(Абрамченко М., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Кожухар Ж.В.) 

2. Джерела інформації та їх класифікація (Буюклі Н., І к., ФУАІД, науковий 

керівник – викл. Щетиніна С.В.) 

3. Напрями інформаційної діяльності закладів освіти (Грендач Т., ІV к., ФУАІД, 

науковий керівник – доц. Кожухар Ж.В.) 

4. Перспективи використання хмарних технологій в електронному 

документообігу (Грибенюк А., ІІІ к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Грендач Т.І.) 

5. Становлення електронного документообігу та перспективи його розвитку 

(Грушко Т., ІІІ к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Грендач Т.І.) 
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6. Оптимізація документно-інформаційних комунікацій засобами ІТ технологій 

(Єрмоленко Н., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Кожухар Ж.В.) 

7. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень 

(Ковач М., І к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Щетиніна С.В.) 

8. Науково-інформаційна діяльність бібліотечних установ: сутнісна 

характеристика (Кожухар Т., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Кожухар Ж.В.) 

9. Використання нових інформаційних технологій у процесі автоматизації 

документообігу (Кушнір О., ІІІ к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Грендач Т.І.) 

10. Буккросинг як соціокультурне явище в сучасному суспільстві (Магальова Д., 

І к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Щетиніна С.В.) 

11. Особливості  документообігу в архівних установах (Олейнікова О., ІV к., 

ФУАІД, науковий керівник – доц. Кожухар Ж.В.) 

12. Функціональні вимоги до типової системи електронного документообігу 

(Рязанов О., ІІІ к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Грендач Т.І.) 

13. Діяльність інформаційного аналітика в сучасному інформаційному просторі 

(Стоматова А., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Кожухар Ж.В.) 

14. Електронна книга як вид документа (Урсакі Т., І к., ФУАІД, науковий 

керівник – викл. Щетиніна С.В.) 
 

СЕКЦІЯ № 6. ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРУ  

Керівник – доц. Івлієва О.М. 

(ауд.202, корп. 3)  

1. Практичне використання автоматизованого проектування SolidWorks у 

геометричному моделюванні технічних об’єктів (Архіпова В., V к., ФУАІД, науковий 

керівник – викл. Грендач Т.І.) 

2. Числа Фібоначі усюди (Гаврилов Є., ІІ к., ФУАІД, науковий керівник –доц. 

Івлієва О.М.) 

3. Математика у чотиривимірному просторі (Герасімов Є., ІІ к., ФУАІД, 

науковий керівник – доц. Івлієва О.М.) 

4. Використання веб-квестів на уроках математики (Драгієва Л., VІ к., ФУАІД, 

науковий керівник – доц. Івлієва О.М.) 

5. Математична модель закруглення залізничної колії (Залож М., ІІ к., ФУАІД, 

науковий керівник – доц. Івлієва О.М.) 

6. Електронні дидактичні матеріали в професійній діяльності вчителя 

(Караконстантин Я., ІV к., ПФ, науковий керівник – викл. Пінтійська О.В.) 

7. Сучасні підходи до організації методичної роботи у закладах загальної 

середньої освіти (Лабунець О., VІ к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Мізюк В.А.) 

8. Сучасні вимоги до уроку математики в контексті нової Української школи 

(Лисенко А, І к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Щоголєва Т.М.) 

9. Особливості застосування інформаційних технологій в процесі навчання 

математики (Римський А., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Лапшина М.І.) 

10. Використання Flash-технологій при вивченні природничих дисциплін 

(Смелянська Т., ІV к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Грендач Т.І.) 

11. Використання дидактичних ігор з математики, як засіб активізації навчальної 

діяльності учнів (Тимоєєва Ю, І к., ФУАІД, науковий керівник – викл. Щоголєва Т.М.) 

12. Застосування статистичних методів у дослідження процесу формування 

іміджу закладу освіти (Федоров О., VІ к., ФУАІД, науковий керівник – доц. Івлієва 

О.М.) 
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