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ОРГКОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯ ДЕКАДИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ  

 

 

Голова:                      Балабанов Констянтин Васильович, ректор МДУ, доктор політичних  

   наук,  професор   

 

 

 

Заступник голови:  Булатова Олена Валеріївна, перший проректор, доктор 

економічних наук, професор  

 

 

 

 

Члени оргкомітету:  

 

Вялкова І.О. - заступник декана факультету філології та масових 

комунікацій; 

Петрова І.О. - заступник декана історичного факультету, кандидат 

історичних наук; 

Мітюшкіна К.С. - заступник декана економіко-правового факультету, 

кандидат економічних наук, доцент;  

Пічахчи О.В.  - заступник декана факультету грецької філології; 

Стьопін М.Г.  - заступник декана факультету іноземних мов; 

Захарова О.В. - голова Ради молодих вчених МДУ, кандидат 

економічних наук, доцент; 

Чередніченко І.В. - завідувач відділу аспірантури. 
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ПРОГРАМА  

 

13.03.2017                       Пленарне засідання на факультеті філологїі та масових комунікацій 

14.03.– 22.03.2017          Засідання секцій факультету філології та масових комунікацій 

 

23.03.2017                         Підсумкове засідання (актовий зал), 14.30 

                      Нагородження переможців Декади студентської науки-2017   
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

План заходів 

Декади студентської науки 

 

Дата, час, аудиторія Заходи декади студентської науки 

13.03.17, 11.20 

читальний зал № 2 

Пленарне засідання 

14.03.2017, 11:20-

14:10 

Тренінгові 

 Тренінг «Тілесно-орієтована терапія: теорія та практичне 

застосування» 

Відповідальні: Ткаченко Т.А., Голдобіна Т.Є. (спеціальність 

«Практична психологія»,  ОС «Магістр І») 

15.03.2017, 11:20-

14:10  

Тренінгові 

 Тренінг «Розвиток уяви» 

Відповідальні: Гребенович Є.Ю  (спеціальність «Практична 

психологія», ОС «Магістр І») 

16.03.2017, 09.30, 

ауд. 21 

Приазовські журналістикознавчі читання  

16.03.2017, 11:20-

14:10 

Тренінгові 

 Тренінг «Я-образ сучасних жінок» 

Відповідальні: Чубарова В.І, Бицуля О.В. (спеціальність «Практична 

психологія», ОС «Магістр І») 

17.03.2017, 09.30, 

ауд. 21 

Круглий стіл на тему «Моніторинг висвітлення екологічної тематики 

на сторінках місцевих та регіональних газет» 

17.03.2017, 11:20-

14:10 

Тренінгові 

 Тренінг «Сімейні міфи та сценарії» 

Відповідальні: Омельченко Ю.С., Колебіденко М.І. (спеціальність 

«Практична психологія», ОС «Магістр І») 

20.03.2017, 11:20-

14:10 

Тренінгові 

Тренінг «Я-професіонал своє справи» 

Відповідальні: Ревякіна О.І., Яковенко І.О. (спеціальність 

«Практична психологія», ОС «Магістр І») 

21.03.2017, 11:20-

14:10 

Тренінгові 

Тренінгові вправи  «Розвиток рефлексивності як особистісного 

ресурсу саморозвитку» 

Відповідальні: Пожидаєва Г.В., Кутєпкіна Ю. С.(спеціальність 

«Практична психологія»,  ОКР «Бакалавр») 

21.03.2017, 09.30, 

ауд. 21 

Круглий стіл на тему «Жанрові та тематичні пріоритети регіональної 

журналістики». 

22.03.2017, 11:20-

14:10 

Тренінгові 

 Тренінг «Психодрама, як метод групової психотерапії» 

Відповідальні: асистент кафедри практичної психології Кулікова 

А.О., асистент кафедри практичної психології Павленко О.В. 
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Робота секцій 

Дата, час, 

аудиторія 

Назви секцій Декади студентської науки 

14.03.2017, 9.30, 

ауд. 21  

Реклама 

14.03. 2017, 

09.30, ауд. 26 

Російська філологія та переклад 

15.03.2017, 9.30, 

ауд. 21 

Public relations (Зв’язки з громадськістю) 

15.03.2017, 9.30, 

ауд. 201  

Актуальні напрями модернізації сучасної дошкільної освіти  

15.03.2017, 

11.20, ауд. 305 

Актуальні проблеми сучасної психології 

 16.03.2017, 

12.50, ауд. 21 

Інтернет, телебачення та радіо: розвиток та трансформація на 

сучасному етапі 

16.03.2017, 

09.30, ауд. 201 

Теорії та технології в галузі сучасної дошкільної освіти 

16.03.2017, 9.30, 

ауд. 21 

Теорія і практика функціонування вітчизняних ЗМІ  

17.03.2017, 

11.20, ауд. 309 

Навчання, виховання та розвиток особистості   

17.03.2017, 

12.50, ауд. 21 

 Морально-етичні аспекти підготовки журналістських матеріалів 

 

17.03.2017, 9.30, 

ауд. 21 

 Методика вузівського викладання фахових дисциплін 

17.03.2017, 

11.20, ауд.10 

СК МДУ 

Актуальні проблеми фізичного виховання 

17.03.2017, 9.30, 

ауд. 12 

Актуальні проблеми української мови 

17.03.2017, 9.30, 

ауд. 18 

Актуальні проблеми української літератури 

21.03.2017, 9.30, 

ауд. 21 

Інформаційний простір м. Маріуполь: історичний аспект 

21.03.2017, 

12.50, ауд. 21 

Регіональна журналістика в іменах: творчі портрети 

22.03.2016, 9.30, 

ауд. 21 

Актуальні проблеми друкованих ЗМІ 
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Пленарне засідання 

 

13.03.17, 11.20, читальний зал № 2 

 

• Вітальне слово декана факультету філології і масових комунікацій 

• Нагородження переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017, 

переможців конкурсу студентських реферативних та наукових робіт, конкурсу 

художнього перекладу 

• Доповіді на пленарному засіданні: 

1. Тема доповіді – «Формування навичок культурної поведінки дітей 5-6 року життя» 

Доповідач: Овсяннікова Альона (спеціальність «Дошкільна освіта», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Щербакова К.Й., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

2. Тема доповіді – «Флорономінація в говірці села Комунарівка Старобешівського 

району Донецькоі області» 

Доповідач: Тютюма Тетяна(спеціальність «Філологія (Украінська мова та 

література)», ОС «Магістр»)  

Науковий керівник: Дворянкін В.О., кандидат філологічних наук, доцент  

3. Тема доповіді- «Сетература: новий виток розвитку літературної творчості або 

втрачені тексти?» 

Доповідач: Мясоєдова Марія (спеціальність «Філологія. Мова та література 

(російська)», ОС «Магістр»)  

Науковий керівник: старший викладач Педченко О.В. 

4. Тема доповіді – «Технологія оптимізації контенту Інтернет ресурсу радіостанції в 

кризовій період» 

Доповідач: Демків Ганна (спеціальність «Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Безчотнікова С.В., доктор філологічних наук, професор 
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Секція: Реклама 

Керівник секції: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

Секретар секції: Хорош М. В., студентка 3 курсу спеціальності «Реклама та зв’язки з 

громадськістю» 

14.03.2017, 9.30, ауд. 21 

 

1. Тема доповіді – «Новітні технології в друкованій рекламі» 

Доповідач: Семенова А. С. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 3 курс) 

Науковий керівник: Рицик Ю. А., асистент кафедри соціальних комунікацій 

2. Тема доповіді – «Візуальні засоби зовнішньої реклами» 

Доповідач: Кашперська М. П. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 3 курс) 

Науковий керівник: Рицик Ю. А., асистент кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Специфіка рекламних повідомлень на радіо (на прикладі місцевих 

радіостанцій)» 

Доповідач: Светліченко А. С. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 3 курс) 

Науковий керівник: Орєхов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Функціонування реклами в пресі на прикладі журналу «Фокус» та газети 

«Комсомольська правда в Україні»» 

Доповідач: Хорош М. В. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 3 курс) 

Науковий керівник: Орєхов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

5. Тема доповіді – «Рекламна кампанія школи іноземної мови» 

Доповідач: Гулінська Ю. В. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

6. Тема доповіді – «Особливості рекламного ролику як основного жанру радіореклами» 

Доповідач: Пінчук О. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

7. Тема доповіді – «Специфіка рекламних кампаній з використанням smm» 

Доповідач: Реброва В. В. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

8. Тема доповіді – «Особливості планування рекламної кампанії автомобільного бренд» 

Доповідач: Білецький Д. С. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

9. Тема доповіді – «Специфіка реклами торговельної мережи супермаркетів» 

Доповідач: Вечір Ю. В. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 
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10. Тема доповіді – «Особливості рекламної кампанії в туризмі (на прикладі турфірми «4 

сезона»)» 

Доповідач: Краснова В. С. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

11. Тема доповіді – «Рекламна кампанія аптечної мережі (на прикладі «Травніка»)» 

Доповідач: Настояща Є. С. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

12. Тема доповіді – «Специфіка створення рекламної кампанії для спортивного магазину» 

Доповідач: Шевченко В. В. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

13. Тема доповіді – «Особливості рекламної кампанії на прикладі відкриття магазину одягу» 

Доповідач: Головченко О. В. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

14. Тема доповіді – «Специфіка створення соціальної реклами здорового способу життя» 

Доповідач: Догадаєва О. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

15. Тема доповіді – «Рекламні засоби у роздрібній торгівлі» 

Доповідач: Табатадзе П. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

16. Тема доповіді – «Організація рекламної акції брендового товару(на прикладі мережі 

магазинів «Фокстрот»)» 

Доповідач: Нестеренко В. С. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

17. Тема доповіді – «Колір в інтегрованих маркетингових комунікаціях» 

Доповідач: Дерев'янко О. А. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 3 курс) 

Науковий керівник: Рицик Ю. А., асистент кафедри соціальних комунікацій 

18. Тема доповіді – «Розробка сайту інтернет-магазину та наповнення його контентом з 

метою просування» 

Доповідач: Смотренко В. А. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

19. Тема доповіді – «Позиціонування. Сутність та види позиціонування. Помилки в 

позиціонуванні» 

Доповідач: Гриценко Т. В. (спеціальність «Журналістика. Реклама», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Іванова Т. В., професор кафедри соціальних комунікацій 



 9 

20. Тема доповіді – «Розробка рекламної кампанії соціальної спрямованості, яка сприяє 

виробленню моральної поведінки по відношенню до дітей» 

Доповідач: Охрименко Г.  А. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

 

 

Секція: Public relation (Зв'язки з громадськістю) 

Керівник секції: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

Секретар секції: Балабась М.О., студентка 4 курсу спеціальності «Реклама та зв’язки з 

громадськістю» 

15.03.2017, 9.30, ауд. 21 

 

1. Тема доповіді – «Харизма публічної особи як чинник PR-комунікації (на прикладі 

Дональда Трампа та Гілларі Клінтон)» 

Доповідач: Сачли А. Ю. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 2 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

2. Тема доповіді – «Комунікація в соціальних мережах з метою просування бенду.» 

Доповідач: Говорущенко М. Е. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 2 курс) 

Науковий керівник: Рицик Ю. А., асистент кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Digital-комунікація та її застосування в рекламних і PR-кампаніях» 

Доповідач: Супрун А. С. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 2 курс) 

Науковий керівник: Рицик Ю. А., асистент кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Творчість Є. Гапчинської у рекламних та PR-продуктах» 

Доповідач: Кирилко Г. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 2 курс) 

Науковий керівник: Рицик Ю. А., асистент кафедри соціальних комунікацій 

5. Тема доповіді – «Специфіка PR-комунікації у друкованих ЗМІ Маріуполя» 

Доповідач: Бондаренко Л. Є. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 2  курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

6. Тема доповіді – «Особливості PR в шоу-бізнесі» 

Доповідач: Стовба О. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 3 курс) 

Науковий керівник: Орєхов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

7. Тема доповіді – «Еvent-заходи як засіб внутрішньої корпоративної комунікації та їх 

просування за допомогою електронного ресурсу» 

Доповідач: Балабась М. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 
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8. Тема доповіді – «Розробка елементів фірмового стилю компанії зі сфери обслуговування 

(на прикладі служби доставки)» 

Доповідач: Данілків В. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

9. Тема доповіді – «Ребрендинг торгівельної марки як засіб виведення її на новий рівень 

розвитку (на прикладі української ТМ спортивного харчування «Вансітон»)» 

Доповідач: Щепка К. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

10. Тема доповіді – «Практична реалізація соціальних паблік рилейшнз (на прикладі кампанії 

проти дискримінації людей з особливими потребами)» 

Доповідач: Хрипченко Ю. О. (спеціальність «Реклама та зв'язки з громадськістю», 4 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

11. Тема доповіді – «Спеціальні події під час проведення PR-кампанії» 

Доповідач: Голі-Оглу С.С.(спеціальність «Журналістика. Зв'язки з громадськістю», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Іванова Т. В., професор кафедри соціальних комунікацій 

12. Тема доповіді – «Техніки просування торгівельної марки на прикладі торгівельної марки 

«NESCAFE»» 

Доповідач: Єльцова Д. В. (спеціальність «Зв'язки з громадськістю», ОС «Магістр 2» ) 

Науковий керівник: Іванова Т. В., професор кафедри соціальних комунікацій  

13. Тема доповіді – «PR-кампанія сучасної організації: план, організація, проведення (на 

прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»)» 

Доповідач: Пугач М. Р. (спеціальність «Журналістика. Зв'язки з громадськістю», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Іванова Т. В., професор кафедри соціальних комунікацій  

14. Тема доповіді – «Організація роботи  прес-служби МВС (на прикладі центрального 

відділу поліції національної поліції в Донецькій області)» 

Доповідач: Смирнов С. Д. (спеціальність «Журналістика. Зв'язки з громадськістю», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Орєхов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

15. Тема доповіді – «Пресс-служба організації в період кризи» 

Доповідач: Котлубєй Л. С. (спеціальність «Журналістика. Реклама», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Іванова Т. В., професор кафедри соціальних комунікацій 

16. Тема доповіді – «Особливості PR-кампанії сучасної організації: план, організація, 

проведення (на прикладі нафтогазових компаній України)» 



 11 

Доповідач: Кравченко Є. І. (спеціальність «Журналістика. Реклама», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Іванова Т. В., професор кафедри соціальних комунікацій 

17. Тема доповіді – «Меми та меметична війна» 

Доповідач: Руденко О. А. (спеціальність «Журналістика. Реклама», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Почепцов Г. Г., професор кафедри соціальних комунікацій 

 

 

 

Секція: Актуальні проблеми друкованих ЗМІ 

Керівник секції: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

Секретар секції: Прокопчук Е. І., студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика»  

22.03.2016, 9.30, ауд. 21 

 

1. Тема доповіді – «Розробка концепції жіночого журналу місцевої сфери розповсюдження» 

Доповідач: Чанглі Е. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

2. Тема доповіді – «Жанрове і видове розмаїття фотографій у глянсевих журналах» 

Доповідач: Донєва М. Р. (спеціальність «Журналістика», 2 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Пропаганда здорового образу життя у глянцевих виданнях для жінок на 

прикладі проекту «Я – идеал!» 

Доповідач: Доценко Н. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Кутнякова Г. І., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Особливості використання графічних способів подачі інформації на 

сторінках діловх медіа» 

Доповідач: Кащишин І. Я. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Орєхов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

5. Тема доповіді – «Функції заколовка у формі запитання у друкованому виданні» 

Доповідач: Косминський О. В. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій  

6. Тема доповіді – «Бюлетень як періодичне видання» 

Доповідач: Красозов О. О. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій  

7. Тема доповіді – «Особливості висвітлення спортивної тематики в спеціалізованих 

виданнях України (на прикладі газет «Команда», «Спорт-экспресс в Украине»)» 
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Доповідач: Кумуджиєва В. К. (спеціальність «Журналістика», 2 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій  

8. Тема доповіді – «Розробка концепції чоловічого журналу місцевої сфери 

розповсюдження» 

Доповідач: Мартинюк А. О. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій  

9. Тема доповіді – «Особливості дизайну дитячого журналу» 

Доповідач: Марченко О. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

10. Тема доповіді – «Специфіка створення друкованого видання з гендерної тематики (на 

прикладі журналу «Рівність»)» 

Доповідач: Недвігіна К. К.(спеціальність «Журналістика», курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

11. Тема доповіді – «Видання про мандри: особливості контенту та його оформлення» 

Доповідач: Охрименко М. А. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

12. Тема доповіді – «Особливості сегменту жіночих часописів медіаринку України» 

Доповідач: Папуш А. І. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., кафедри соціальних комунікацій 

13. Тема доповіді – «Подорожній нарис на сторінках газети «День»» 

Доповідач: Прокопчук Е. І. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

14. Тема доповіді – «Специфіка періодичних видань для журналістів на прикладі проекту 

«Інсайт»» 

Доповідач: Ростова В. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Кутнякова Г. І., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

15. Тема доповіді – «Специфіка інформаційно-рекламних видань про архітектуру, 

будівництво та дизайн (на прикладі проекту «Архитектурный дневник»)» 

Доповідач: Селітріннікова А. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Кутнякова Г. І., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

16. Тема доповіді – «Місце матеріалів прес-служб підприємств, організацій та установ в 

контенті міської газети (на прикладі газети «Приазовский рабочий»)» 

Доповідач: Смирнова Ю. І.(спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., кафедри соціальних комунікацій 
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Секція: Теорія і практика функціонування ЗМІ 

Керівник секції: Безчотнікова С.В., доктор філологічних наук, професор 

Секретар секції: Мальцева Г., студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» 

16.03.2017, 9.30, ауд. 21 

 

1. Тема доповіді – «Всесвітній проект «Newspapers in education»: функціонально-

організаційний аспект» 

Доповідач: Чурікова В. В. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

2. Тема доповіді – «Інформаційні економічні війни на пострадянському просторі» 

Доповідач: Чишевич О. І. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Почепцов Г. Г., професор кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Корпоративна журналістика: принципи, жанри, контент (на прикладі 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»)» 

Доповідач: Чибісова С.О. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОКР 

«Спеціаліст») 

Науковий керівник: Почепцов Г. Г., професор кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Ґонзо-журналістика як різновид нового журналізму: жанрово-стильові 

особливості» 

Доповідач: Сударенко О. О. (спеціальність «Журналістика», 3курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

5. Тема доповіді – «Відносини України та ЄС у матеріалах укранських ЗМІ» 

Доповідач: Соколюк О. В. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Почепцов Г. Г., професор кафедри соціальних комунікацій 

6. Тема доповіді – «Інформаційна безпека: визначення поняття» 

Доповідач: Лоскутова Т. (спеціальність «Журналістика», ОС «Магістр 2») 

Науковий керівник: Почепцов Г. Г., професор кафедри соціальних комунікацій 

7. Тема доповіді – «Концепція інформаційної політики України: проблеми та перспективи» 

Доповідач: Коломоєць С.В. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОКР 

«Спеціаліст») 

Науковий керівник: Почепцов Г. Г., професор кафедри соціальних комунікацій 

8. Тема доповіді – «Портретне інтерв'ю як засіб розкриття творчого досвіду на шляху 

професійного становлення (на матеріалі збірки портретних інтерв'ю з випускниками кафедри 

соціальних комунікацій Маріупольського дуржавного університету)» 

Доповідач: Жук Т. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 
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Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

9. Тема доповіді – «Авторський стиль у пресі (гендерний аспект)» 

Доповідач: Жихарева Т. Ю.  (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

10. Тема доповіді – «Формування здорового способу життя засобами журналістики (на 

прикладі матеріалів валеологічної тематики в газетах «Ильичевец-здоровье», «Дом советов», 

«Истинное здоровье»)» 

Доповідач: Гетман Н. А. (спеціальність «Журналістика», 2 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

11. Тема доповіді – «Специфіка публіцистичного стилю в колумністиці» 

Доповідач: Алдошина М. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

12. Тема доповіді – «Образ журналіста в дитячих мультиплікаційних фільмах як джерело 

формування медіаграмотності» 

Доповідач: Мальцева Г. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

13. Тема доповіді – «Музеї журналістики в Україні та світі як джерело інформації з історії 

світової та української журналістики» 

Доповідач: Колодяжний А. К. (спеціальність «Журналістика», 2 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

 

 

 

Секція: Інтернет, телебачення та радіо: розвиток та трансформація на сучасному етапі 

Керівник секції: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій  

Секретар секції: Петряєва С. О., студентка ОС «Магістр» спеціальності «Журналістика. 

Журналістика» 

16.03.2017, 12.50, ауд. 21 

 

1. Тема доповіді – «Використання новітніх комунікаційних технологій при створенні новин 

на регіональному телебаченні (на прикладі телеканалу «Маріупольське телебачення»)» 

Доповідач: Дорохова А. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Кутнякова Г. І., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

2. Тема доповіді – «Українські інформагенства в мережевому просторі (на прикладі 

інформаційних агенств УНІА, Інтерфакс-Україна)» 
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Доповідач: Гапешко Н. С. (спеціальність «Журналістика», 2 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Роль документальних фільмів в процесі руйнування стереотипів (на 

прикладі генерних стереотипів)» 

Доповідач: Гайдар А. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Становлення та розвиток радіо у м. Маріуполі (на прикладі «Радіо 

Приазов'я»)» 

Доповідач: Гнєдаш В. А. (спеціальність «Журналістика», 2 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій  

5. Тема доповіді – «Специфіка авторського стилю в телепубліцистиці» 

Доповідач: Грановська Ю. М. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій  

6. Тема доповіді – «Специфіка роботи журналіста у редакції новин каналу «МТВ»» 

Доповідач: Козлова А. І. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

7. Тема доповіді – «Особливості висвітлення місцевих новин Маріуполя у всеукраїнських 

інтернет-ЗМІ (на прикладі інтернет-видання «Українська Правда»)» 

Доповідач: Геворкян П. А. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Кутнякова Г. І., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

8. Тема доповіді – «Особливості створенняпроекту локального інтернет-ресурсу» 

Доповідач: Герасименко Я. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

9. Тема доповіді – «Жанрове розмаїття в наповненні сайтів інформаційних агентств України» 

Доповідач: Кіріна Т. К. (спеціальність «Журналістика», 2 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

10. Тема доповіді – «Ток-шоу, як жанр вітчизняного ТБ (на прикладі програми «За живе»)» 

Доповідач: Козак Є. О. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

11. Тема доповіді – «Проблеми конвергенції традиційних та новітніх медіа» 

Доповідач: Коломоєць К. С. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОКР 

«Спеціаліст») 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

12. Тема доповіді – «Календарні свята як інформаційний привід для регіональних 

телевізійних випусків новин» 
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Доповідач: Підгорная М. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

13. Тема доповіді – «Тревел-журналістика на українському телебаченні» 

Доповідач: Снєжок А. В.(спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Кутнякова Г. І., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

14. Тема доповіді – «Ведучий телепередачі: фактори популярності (на матеріалах телеканалів 

«Інтер», «Перший канал», «Бєлорусь 1»)» 

Доповідач: Петряєва С. О. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОКР «Магістр») 

Науковий керівник: Орєхов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

15. Тема доповіді – «Особливості створення портретного нарису аудіовізуальними засобами» 

Доповідач: Андрощук К. А. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Мельникова О. С., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

16. Тема доповіді – «Розробка унікального відеоконтенту для інтернет-платформи (на 

прикладі проекту про кіно «БлогБастер»)» 

Доповідач: Кім І. О. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

17. Тема доповіді – «Специфіка створення інтернет-ЗМК» 

Доповідач: Чернявський О. О. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Брадов В. В., доцент кафедри соціальних комунікацій 

 

 

 

Секція: Методика вузівського викладання фахових дисциплін 

Керівник секції: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

Секретар секції: Чишевич О. І., студент ОС «Магістр» спеціальності «Журналістика. 

Журналістика» 

17.03.2017, 9.30, ауд. 21 

 

1. Тема доповіді – «Методологічні аспекти викладення лекційного матеріалу у вищій школі з 

наукової дисципліни «БЖД журналіста»» 

Доповідач: Смирнов С. Д. (спеціальність «Журналістика. Зв'язки з громадськістю», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій  

2. Тема доповіді – «Методи та методологія наукових досліджень» 
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Доповідач: Пугач М. Р. (спеціальність «Журналістика. Зв'язки з громадськістю», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Стимулювання і мотивація навчальної діяльності студента» 

Доповідач: Михайлова Ю. В.(спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Самостійна робота як фактор результативності навчання на прикладі 

курсу «Професійні стандарти журналістики»» 

Доповідач: Кащишин І. Я. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

5. Тема доповіді – «Методика викладання медіаграмотності у контексті освоєння 

спеціальності «Журналістика» у вищому навчальному закладі» 

Доповідач: Соколюк О. В. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

6. Тема доповіді – «Організація лекційних занять з методики вузівського викладання 

спеціалізованих дисциплін про приватні ситуації і поради психолога в небезпечних ситуаціях 

для життя журналіста» 

Доповідач: Петряєва С. О. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

7. Тема доповіді – «Організація та проведення дисципліни «Моніторинг і інформаційні 

моделі ЗМК» у вищому навчальному закладі» 

Доповідач: Чишевич О. І.. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

 

 

 

Секція: Інформаційний простір м. Маріуполь: історичний аспект 

Керівник секції: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

Секретар секції: Сударенко О. О. студентка 3 курсу спеціальності «Журналістика» 

21.03.2017, 9.30, ауд. 21  

 

1. Тема доповіді – «Газета «Мариупольский портовик»: історія, контент» 

Доповідач: Козак Є. О. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І.О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

2. Тема доповіді – «Свет Маяка» - соціальна газета: структурно-тематичні особливості» 
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Доповідач: Геворкян П. А. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Історія дитячо-юнацької періодики м. Маріуполя (на прикладі газети 

«Привет, ребята!»)» 

Доповідач: Жихарева Т. Ю. (спеціальність «Журналістика»,  3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Женская логика» - перший маріупольський жіночий журнал» 

Доповідач: Логінова А. С. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялков і. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

5. Тема доповіді – «Журнал «Код города» - інформаційно-культурний глянець» 

Доповідач: Прокопчук Е. І. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

6. Тема доповіді – «Приазовський рабочий»: місце в історії Маріуполя» 

Доповідач: Ралюк Ю. В. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

7. Тема доповіді – «Мариупольское время» як приклад масової міської газети» 

Доповідач: Смирнова Ю. І. (спеціальність «Журналістика», 3курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

8. Тема доповіді – «Регіональна газета «Ильичевец»: історичний аспект» 

Доповідач: Сударенко О. О. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

9. Тема доповіді – «Газета «Голос строителя»: історичний аспект» 

Доповідач: Чурікова В. В. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

 

 

 

Секція: Регіональна журналістика в іменах: творчі портрети 

Керівник секції: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

Секретар секції: Ростова В. В., студентка 4 курсу спеціальності «Журналістика» 

21.03.2017, 12.50, ауд. 21 

 

1. Тема доповіді – «Тематичні пріоритети журналістських матеріалів Юлії Франжевої (газета 

«Ильичевец. Город»)» 

Доповідач: Андрощук К. А. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 
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Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

2. Тема доповіді – «Тематично-стильові особливості журналістських матеріалів Вікторії 

Терещенко» 

Доповідач: Чернявський О. О.(спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Творческий путь Мариупольского журналиста Николая Николаевича 

Токарского» 

Доповідач: Дорохова А. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Семен Ісаакович Гольдберг – відомий маріупольський журналіст і 

письменник» 

Доповідач: Доценко Н. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

5. Тема доповіді – «Тематична особливість матеріалів в авторській рубриці Юрія Яковича 

Некрасовського» 

Доповідач: Гайдар А. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

6. Тема доповіді – «Тематично-стильові особливості блогу Олени Калайтан на 

інформаційному порталі «MRPL.city»» 

Доповідач: Герасименко Я. С. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

7. Тема доповіді – «Життєвий і творчий шлях маріупольської журналістки Тетяни 

Ігнатченко» 

Доповідач: Недвігіна К. К. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

8. Тема доповіді – «Творчий шлях Наталії Харакоз» 

Доповідач: Папуш А. І. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

9. Тема доповіді – «Андрій Василенко: творчий портрет» 

Доповідач: Мартинюк А. О. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

10. Тема доповіді – «Журналіст Віктор Грамматиков і його внесок в становлення та розвиток 

радіомовлення Маріуполя» 

Доповідач: Ростова В. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 
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11. Тема доповіді – «Творчий шлях маріупольського журналіста Віктора Сухорукова» 

Доповідач: Селітріннікова А. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

12. Тема доповіді – «Життєвий і творчий шлях маріупольської фотожурналістки Комарової 

Аліни Валеріївни» 

Доповідач: Жук Т. В. (спеціальність «Журналістика», 4 курс) 

Науковий керівник: Вялкова І. О., старший викладач кафедри соціальних комунікацій 

 

 

Секція: Морально-етичні аспекти підготовки журналістських матеріалів 

Керівник секції: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

Секретар секції: Михайлова Ю. В., студентка ОС «Магістр» спеціальності «Журналістика. 

Журналістика» 

17.03.2017, 12.50, ауд. 21 

 

1. Тема доповіді – «Комерційна «джинса» у практиці місцевих медіа» 

Доповідач: Михайлова Ю. В. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

2. Тема доповіді – «Використання засобів масового маніпулювання (на прикладі «ТСН» та 

«П'ятого каналу»)» 

Доповідач: Бурлаченко В. С. (спеціальність «Журналістика», 2 курс) 

Науковий керівник: Нищик Г. В., асистент кафедри соціальних комунікацій 

3. Тема доповіді – «Морально-етичні аспекти підготовки журналістських матеріалів про 

терористичні акти» 

Доповідач: Жмуренко А. І. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОКР 

«Спеціаліст») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

4. Тема доповіді – «Соціальні стереотипи щодо представників ЛГБТ спільности в онлайн 

ЗМІ» 

Доповідач: Логінова А. С.  (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

5. Тема доповіді – «Роль ЗМІ у висвітленні етнічної та расової тематики (на прикладі 

публікацій журналів «Фокус», «Форбс» та «Український тиждень»)» 

Доповідач: Ралюк Ю. В. (спеціальність «Журналістика», 3 курс) 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 
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6. Тема доповіді – «Етика та мораль в контексті журналістської творчості» 

Доповідач: Свєрчкова Л. Г. (спеціальність «Журналістика. Журналістика», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Нетреба М. М., доцент кафедри соціальних комунікацій 

 

 

 

 

 

 Секція: Актуальні напрями модернізації сучасної дошкільної освіти 

Керівник секції: ДемидоваЮ.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  

дошкільної освіти 

Секретар секції: Глинянська Юлія (спеціальність «Дошкільна освіта», 3 курс) 

15.03.2017, 9.30 ауд,. 201 

 

1.Тема доповіді – «Особливості педагогічної техніки вихователя дошкільного навчального 

закладу» 

Доповідач: Князько Анастасія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

2.Тема доповіді – «Творчість в професійній діяльності вихователя дошкільного навчального 

закладу: постановка проблеми» 

Доповідач: Трещова Каріна (спеціальність «Дошкільна освіта», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

3.Тема доповіді – «Формуємо пізнавальну активність дошкільників: алгоритм педагогічної 

взаємодії» 

Доповідач: Камишанська Вікторія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

4.Тема доповіді – «Формування навичок культурної поведінки дітей 5-6 року життя» 

Доповідач: Овсяннікова Альона (спеціальність «Дошкільна освіта», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Щербакова К.Й., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти  

5. Тема доповіді – «Шляхи впровадження проектної технології у навчальний процес вищого 

навчального закладу» 
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Доповідач: Швед Марія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Щербакова К.Й., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти  

6. Тема доповіді – «Використання методів проектів в роботі з дітьми дошкільного віку» 

Доповідач: Андрєєва Людмила (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Березіна О.О., старший викладач кафедри дошкільної освіти  

7.Тема доповіді – «Мультиплікація як засіб соціалізації дошкільників»  

Доповідач: Мельниченко Катерина   (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Березіна О.О., старший викладач кафедри дошкільної освіти 

8.Тема доповіді – «Використання ІКТ в освітньому процесі з дошкільниками» 

Доповідач: Літовчук Катерина (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Березіна О.О., старший викладач кафедри дошкільної освіти  

9.Тема доповіді – «Гендерна компетентність вихователя: сутнісні характеристики» 

Доповідач: Носенко Тетяна (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Брежнєва О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти  

10. Тема доповіді – «Роль комп’ютерної гри у формуванні пізнавальної активності дітей 

старшого дошкільного віку» 

Доповідач: Охрименко Аліса (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Брежнєва О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти  

11. Тема доповіді – «Виховні та дидактичні можливості казки у загальній підготовці дітей до 

школи» 

Доповідач: Малишева Карина (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Яйленко В.Ф., старший викладач кафедри дошкільної освіти  

12. Тема доповіді – «Вплив художньої літератури на формування цінностей у дітей 

дошкільного віку» 

Доповідач: Жукова Анастасія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Яйленко В.Ф., старший викладач кафедри дошкільної освіти  

13. Тема доповіді – «Аромотерапія як засіб корекції розвитку дітей старшого дошкільного 

віку з вадами мовлення» 

Доповідач: Лігунцова Єлізавета (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Яйленко В.Ф., старший викладач кафедри дошкільної освіти  

14. Тема доповіді – «Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку на 

заняттях з образотворчої діяльності» 
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Доповідач: Шуйкова Дар'я  (спеціальність «Дошкільна освіта», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Єськова Т.Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти  

15.Тема доповіді – «Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку на заняттях 

з ручної праці» 

Доповідач: Нехорошая-Бондаренко Тетяна (спеціальність «Дошкільна освіта», 

ОС«Магістр») 

Науковий керівник: Єськова Т.Л, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти  

16. Тема доповіді – «Характеристика відповідальності як базової якості дітей старшого 

дошкільного віку» 

Доповідач: Підтикан Ольга (спеціальність «Дошкільна освіта», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Брежнєва О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти 

 

 

 

Секція: Теорії та технології в галузі сучасної дошкільної освіти 

Керівник секції: Яйленко В.Ф., старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Секретар секції: Дудник Ангеліна (спеціальність «Дошкільна освіта», 2 курс) 

16.03.2017, 9.30, ауд. 201 

 

1.Тема доповіді – «Казка як засіб морального виховання дітей п’ятого року життя» 

Доповідач: Швидченко Олена (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

2.Тема доповіді – «Про окремі види відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного 

віку та способи її формування»  

Доповідач: Кольцова Карина (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

3. Тема доповіді – «До проблеми формування позитивних взаємин дітей середнього 

дошкільного віку» 

Доповідач: Жигалова Анастасія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
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дошкільної освіти 

4.Тема доповіді – «Формування хореографічних умінь дітей 5-6 років в умовах дошкільного 

навчального закладу» 

Доповідач: Манзирєва Олеся (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

5.Тема доповіді – «Про роль вихователя в організації музичного виховання дітей 

дошкільного віку: постановка проблеми»  

Доповідач: Мержук Дар'я   (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

6.Тема доповіді – «Українські народні рухливі ігри та забави як засіб фізичного виховання 

дітей молодшого дошкільного віку» 

Доповідач: Глинянська Юлія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

7.Тема доповіді – «До проблеми розвитку самостійності старших дошкільників на заняттях з 

ручної праці» 

Доповідач: Бутріменко Карина (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

8. Тема доповіді – «Безпечна поведінка старших дошкільників на дорозі: алгоритм 

формування» 

Доповідач: Бірюкова Юлія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

9.Тема доповіді – «Театрально-ігрова діяльність як засіб розвитку творчих умінь старших 

дошкільників» 

Доповідач: Андрющенко Олена (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти 

10.Тема доповіді – «Нетрадиційні форми навчання елементам математики дітей дошкільного 

віку» 

Доповідач: Шевченко Анастасія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Брежнєва О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
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дошкільної освіти  

11.Тема доповіді – «Математичні казки як засіб формування логіко-математичних уявлень у 

дітей старшого дошкільного віку» 

Доповідач: Коваль Анастасія ((спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Брежнєва О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти  

12. Тема доповіді – «педагогічні умови розвитку пізнавального інтересу до математики у 

дошкільників» 

Доповідач: Пандазі Ольга (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Брежнєва О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти  

13.Тема доповіді – «Развитие математических спосібностей дошкільников» 

Доповідач: Сокол Анастасія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Брежнєва О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти  

14.Тема доповіді – «Оволодіння дітьми дошкільного віку засобами словотворення»  

Доповідач: Губарєва Вікторія   (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Яйленко В.Ф., старший викладач кафедри дошкільної освіти 

15.Тема доповіді – «Розвиток описувального мовлення у дітей 5 року життя» 

Доповідач: Бачуріна Ольга (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Яйленко В.Ф., старший викладач кафедри дошкільної освіти 

16.Тема доповіді – «Значення комп’ютерної грамотності для дітей старшого дошкільного 

віку» 

Доповідач: Таранець Анастасія (спеціальність «Дошкільна освіта», ОКР «Бакалавр») 

Науковий керівник: Березіна О.О., старший викладач кафедри дошкільної освіти 

 

 

 

Секція: Актуальні проблеми сучасної психології 

Керівник секції: Кулікова А.О., асистент кафедри практичної психології 

Секретар секції: Шарлай Н.О. (спеціальність «Практична психологія», IIІ курс) 

15.03.2017р., 11.20, ауд.305 

 

1. Тема доповіді – «Культурно-дозвільна діяльність як фактор соціалізації» 
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Доповідач: Голдобіна Т.Є. (спеціальність «Практична психологія», ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Варава Л.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

2. Тема доповіді – «Метафора как инструмент психологической практики» 

Доповідач: Куберська Д.П. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І») 

Науковий керівник: Тищенко Л.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

3. Тема доповіді – «Професійне самовизначення підлітків» 

Доповідач: Савченко А.В. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І») 

Науковий керівник: Варава Л.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

4. Тема доповіді – «Причини виникнення ліворукості і левшества» 

Доповідач: Омельченко Ю.С. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр I») 

Науковий керівник Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

5. Тема доповіді – «Теоретичні підходи до визначення «Я-образу» в структурі «Я-

концепції»» 

Доповідач: Єрмакова О.Є. (спеціальність «Практична психологія», ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Швалб Ю.М., доктор психологічних наук, професор. 

6. Тема доповіді – «Особливості функцій сімейних міфів.» 

Доповідач: Колебіденко М.І. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І») 

Науковий керівник: Варава Л.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

7. Тема доповіді – «Психологічна готовність вчителя до професійної  педагогічної  

діяльності» 

Доповідач: Коренєва  І.В. (спеціальність «Практична психологія», ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

8. Тема доповіді – «Страх как скрытое желание человека» 

Доповідач: Пожидаєва А.В. (спеціальність «Практична психологія», 3 курс 

ОКР«Бакалавр») 

Науковий керівник: Кулікова А.О., асистент кафедри практичної психології  

9. Тема доповіді – «Функціональна значимість особистісної безпорадності» 

Доповідач: Ткаченко Т.А. (спеціальність «Практична психологія», ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Горбань Г.О., доктор психологічних наук, професор. 
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10. Тема доповіді – «Феномен «Чайлдфрі» як свідомий вибір життєвої позиції жінок 

сучасного суспільства» 

Доповідач: Чубарова В.І. (спеціальність «Практична психологія», ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Варава Л.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

11. Тема доповіді – «Использование компьютера в развитии воссоздающего 

воображения детей» 

Доповідач: Гребенович Е.Ю. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І») 

Науковий керівник: Швалб Ю.М., доктор психологічних наук, професор. 

12. Тема доповіді – «Фотографія як спосіб формування ідентичності» 

Доповідач: Яковенко І.О. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І») 

Науковий керівник: Варава Л.А., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

13. Тема доповіді – «Трансформації в структурі самосвідомості особистості класного 

керівника в умовах сучасності» 

Доповідач: Ревякіна О.І. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І») 

Науковий керівник: Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

14. Тема доповіді – «Рольова комп’ютерна гра (RPG) як чинник впливу на особистість у 

сучасному світі» 

Доповідач: Кутєпкіна Ю.С. (спеціальність «Практична психологія», 3 курс 

ОКР«Бакалавр») 

Науковий керівник: Кулікова А.О., асистент кафедри практичної психології  

15. Тема доповіді – «Сирітство як умова деформації «Я-образу» в структурі «Я-

концепції» у підлітків» 

Доповідач: Шарлай Н.О. (спеціальність «Практична психологія», 3 курс 

ОКР«Бакалавр») 

Науковий керівник: Кулікова А.О., асистент кафедри практичної психології  

16. Тема доповіді – «Умови створення психологічного комфорту дитини в освітньому 

середовищі» 

Доповідач: Бицуля О.С. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І») 

Науковий керівник: Стуліка О.Б., кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 
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Секція: Навчання, виховання та розвиток особистості 

Керівник секції: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології 

Секретар секції: Пожидаєва Г.В.  (спеціальність «Практична психологія», 3 курс) 

17.03.2017р., 11.20, ауд.309 

 

1. Тема доповіді  - «Роль гри як виховного засобу у розвитку дитини » 

Доповідач: Веселуха А.С. (спеціальність «Практична психологія», 3 курс) 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

2. Тема доповіді - «Использование сайта PODCASTS в классах с профильным 

обучением» 

Доповідач:  Вовк Н.А. (спеціальність «Середня освіта», Мова та література 

(німецька) ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

3. Тема доповіді  -  «Неформальна мистецька освіта як чинник розвитку майбутніх 

учителів художньо-творчих колективів»  

Доповідач: Голдобіна Т.Є. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І»)  

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

4. Тема доповіді  - «Использование информационных компьютерных технологий в 

процессе развития детей дошкольного возраста» 

Доповідач: Гребенович Э.Ю.(спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І»)  

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

5.Тема доповіді - «Сучасні методи та форми навчання іноземної мови в профільному 

класі» 

Доповідач:  Іващенко І.О.(спеціальність «Середня освіта», Мова та література 

(англійська) ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

6. Тема доповіді – «Використання подкастів на заняттях з іноземної мови у 

допрофесійній підготовці учнів профільної школи». 
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Доповідач:  Комар К.С. (спеціальність «Середня освіта», Мова та література 

(англійська) ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

7. Тема доповіді – «Колектив як простір для виховання та соціалізації особистості 

дитини» 

Доповідач: Кутєпкіна Ю.С. (спеціальність «Практична психологія», 3 курс) 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

8.Тема доповіді – «Форми навчальної роботи з учнями у класах корекції» 

Доповідач: Пожидаєва Г.В.  (спеціальність «Практична психологія», 3 курс) 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

9.Тема доповіді – «Організація профільного навчання у старших класах філологічного 

спрямування» 

Доповідач:  Салівончик К.В. (спеціальність «Середня освіта», Мова та література 

(російська) ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

10.Тема доповіді – «Впровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими 

потребами: нормативно-правовий аспект» 

Доповідач:  Стрікова Ю.В. (спеціальність «Середня освіта», Мова та література 

(англійська) ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

11.Тема доповіді – «Портфоліо як віддзеркалення професійної підготовки майбутнього 

фахівця» 

Доповідач: Ткаченко Т.А. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І»)  

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

12.Тема доповіді – «Професійна орієнтованість майбутнього педагога на інноваційну 

діяльність» 

Доповідач: Чубарова В.І. (спеціальність «Практична психологія», ОС«Магістр І»)  

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 
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13.Тема доповіді - «Профільне навчання в сільській школі» 

Доповідач:  Шуба О.А. (спеціальність «Середня освіта», Мова та література 

(англійська) ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

14.Тема доповіді – «Використання блогів при вивченні іноземної мови у профільних 

класах» 

Доповідач:  Яшкова М.О. (спеціальність «Середня освіта», Мова та література 

(англійська) ОС «Магістр І») 

Науковий керівник: Мойсеєнко Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

практичної психології. 

 

 

 

Секція: Російська філологія та переклад 

Керівник секції: Голоцукова Ю.О., кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар секції: Рожченко Анастасія (спеціальність “Філологія. Переклад (українська, 

російська, польська)”, ОС “Магістр)” 

14.03. 2017, 09.30, ауд. 26 

 

1. Тема доповіді – “Концепти «доля» і «судьба» в українській та російській лексичних 

системах»”. 

Доповідач: Аношкіна С.О. (спеціальність “Філологія. Переклад (українська, російська, 

польська)”, ОС “Магістр”). 

Науковий керівник: Гусєва О.І., к. філол. н., доцент. 

2. Тема доповіді – “Лінгвокультурологічний аспект фразеологізмів”. 

Доповідач: Гнибеда Т.С. (спеціальність “Філологія. Переклад (українська, російська, 

польська)”, ОС “Магістр”). 

Науковий керівник: Ситникова О.В., к. філол. н., доцент. 

3. Тема доповіді – “Структура та зміст концепту «водка» в російському та польському 

мовознавстві”. 

Доповідач: Прелова К.М. (спеціальність “Переклад (українська, російська, польська)”, ОС 

“Магістр”). 

Науковий керівник: Ситникова О.В., к. філол. н., доцент. 
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4. Тема доповіді – “Проблема буквалізму та вільності при перекладі роману Л.М. Толстого 

«Воскресение» українською мовою”. 

Доповідач: Загрубська Е.В. (спеціальність “Переклад (українська, російська, польська) ”, ОС 

“Бакалавр”). 

Науковий керівник: Маслова Г.М., ст. викладач. 

5. Тема доповіді – “Сетература: новий виток розвитку літературної творчості або втрачені 

тексти?”. 

Доповідач: Мясоєдова М.В. (спеціальність “Філологія. Мова і література (російська) ”, ОС 

“Магістр”). 

Науковий керівник: Педченко О.В., ст. викладач. 

6. Тема доповіді – “Етноконцепти «спокій» та «мир» в українській та російській лексичних 

системах”. 

Доповідач: Бердникова З.П. (спеціальність “Філологія. Переклад (українська, російська, 

польська)”, ОС “Магістр”). 

Науковий керівник: Гусєва О.І., к. філол. н., доцент. 

7. Тема доповіді – “Проблема перекладу російських фразеологічних одиниць на українську 

мову (на матеріалі повісті М.Гоголя «Вечори близь Диканьки)”. 

Доповідач: Рожченко А.В. (спеціальність “Філологія. Переклад (українська, російська, 

польська)”, ОС “Магістр”). 

Науковий керівник: Голоцукова Ю.О., к. філол. н., доцент. 

8. Тема доповіді – “Способи перекладу молодіжних сленгізмів”. 

Доповідач: Орлова Л.В. (спеціальність “Переклад (українська, російська, польська)”, ОС 

“Магістр”). 

Науковий керівник: Гусєва О.І., к. філол. н., доцент. 

9. Тема доповіді – “Міжмовна омонімія та суміжні явища як один з факторів, що сприяють 

збагаченню лексичного фонду слов`янських мов”. 

Доповідач: Ласицька Е.В. (спеціальність “Переклад (українська, російська, польська)”, ОС 

“Магістр”). 

Науковий керівник: Голоцукова Ю.О., к. філол. н., доцент. 

 

 

 

Секція: Актуальні проблеми української літератури  

Керівник секції: Романенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології 
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Секретар: Золотарьова Катерина Володимирівна (спеціальність «Філологія (Українська 

мова та література)», ОС «Магістр») 

17.03.2017, 09.30, ауд. 18 

 

1. Тема доповіді – «Творчість Марусі Вольвачівни в контексті феміністичного дискурсу» 

Доповідач: Момот Лілія (спеціальність «Філологія (Українська мова та література)», ОКР 

«Спеціаліст») 

Науковий керівник: Романенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

2. Тема доповіді – «Повість «Таємниця княжої гори» як зразок дитячої літератури сучасної 

української письменниці Надії Гуменюк» 

Доповідач: Корнійчук Ольга (спеціальність «Українська мова та література», ОС 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Романенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології  

3. Тема доповіді – «Засудження антигуманної сутності людини у романі Г.Вдовиченко 

«Маріупольський процес» 

Доповідач: Золотарьова Катерина (спеціальність «Філологія (Українська мова та 

література)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Євмененко О.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

4. Тема доповіді – «Історичні рецепції у прозі сучасних авторів (на матеріалі роману Андрія 

Кокотюхи «Червоний»)» 

Доповідач: Єфремова Оксана (спеціальність «Філологія (Українська мова та література)»,  

ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Романенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

5. Тема доповіді – «Тема еміграції в романі Наталки Доляк «Гастарбайтерки» 

Доповідач: Чижик Катерина (спеціальність «Середня освіта (Українська мова та 

література)», ОКР «Спеціаліст») 

Науковий керівник: Хорошков М.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

6. Тема доповіді – «Творча концепція М.Драй-Хмари» 

Доповідач: Янатьєва Ірина (спеціальність «Українська мова та література», ОС «Магістр») 
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Науковий керівник: Грачова Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

філології 

7. Тема доповіді – «Проза Насті Байдаченко в контексті сучасного літературного процесу» 

Доповідач: Полудняк Валерія (спеціальність «Середня освіта (Українська мова та 

література)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Романенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

8. Тема доповіді – «Образна система сучасної української історичної прози для дітей» 

Доповідач: Курган Ірина (спеціальність «Українська мова та література», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Романенко Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

9. Тема доповіді – «Системотвірна текстово-дискурсивна категорія (інтертекстуальність) 

роману-есею «НепрОсті» Тараса Прохаська» 

Доповідач: Тютюма Тетяна (спеціальність «Філологія (Українська мова та література)», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Хорошков М.М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

 

 

 

Секція: Актуальні проблеми української мови  

Керівник секції: Мороз О.А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології 

Секретар: Тютюма Тетяна (спеціальність «Філологія (Українська мова та література)», 

ОС «Магістр») 

17.03.2017, 09.30, ауд. 12 

 

1. Тема доповіді – «Вербальні засоби вираження чуттєвого сприйняття» 

Доповідач: Тютюма Тетяна (спеціальність «Філологія (Українська мова та література)», ОС 

«Магістр») 

Науковий керівник: Семашко Т.Ф., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

2. Тема доповіді – «Структурно-семантичні і функцій ні особливості політичного інтерв’ю» 

Доповідач: Лісогор Інга (спеціальність «Середня освіта (Українська мова та література)», ОС 

«Магістр») 
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Науковий керівник: Вінтонів М.О., доктор філологічних наук, професор 

3. Тема доповіді – «Дієслова відчуття в сучасній українській мові» 

Доповідач: Сєркутан Марина (спеціальність «Середня освіта (Українська мова та 

література)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Мороз О.А., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

філології 

4. Тема доповіді – «До проблеми вивчення військової лексики сучасної української мови» 

Доповідач: Передерієва Катерина (спеціальність «Українська мова та література», ОС 

«Бакалавр») 

Науковий керівник: Дворянкін В.О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

5. Тема доповіді – «Будівельна лексика української діалектної мови як об’єкт лінгвістичного 

опису» 

Доповідач: Єфремова Оксана (спеціальність «Середня освіта (Українська мова та 

література)», ОС «Магістр») 

Науковий керівник: Дворянкін В.О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології 

 

 

 

Секція: Актуальні проблеми фізичного виховання 

Керівник секції: Павленко Є. А., старший викладач кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини. 

Секретар секції: Суржанська С. М., лаборант кафедри фізичного виховання спорту і здоров’я 

людини. 

17.03.2017, 11.20, ауд.10 СК МДУ 

 

1. Тема доповіді – «СПОРТИВНЕ ХАРЧУВАННЯ У СПОРТІ ТА ФІТНЕСІ»  

Доповідач: Коваленко Є. М., 2 курс спеціальность «Правознавство» 

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини  

2. Тема доповіді – «ПЛАВАНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»    

Доповідач: Коробка О. В., 2 курс спеціальность «Мова та література (англійська)» 

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини  



 35 

3. Тема доповіді – «ЙОГА И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ» 

Доповідач:Подопригора О. В., 2 курс спеціальность «Мова та література 

(англійська)» 

Науковий керівник  Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини  

4. Тема доповіді – «УТРЕННЯЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» 

Доповідач:Самарская А.С., 2 курс спеціальность «Мова та література (англійська)» 

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини  

5. Тема доповіді – «ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ»  

Доповідач:Лівинець А. А., 2 курс спеціальность «Дошкільне виховання» 

Науковий керівник: Павленко Є.А., старший викладач кафедри фізичного виховання 

спорту і здоров’я людини  

6. Тема доповіді – «ПРОБЛЕМИ ИНВАЛИДНОГО СПОРТА В УКРАИНЕ. 

Доповідач:Шатилов. О.О., 2 курс спеціальность «Екологія»  

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини              

7. Тема доповіді – «ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ БИОГРАФИИ ВЫДАЮЩЕХСЯ УКРАИНСКИХ 

СПОРТСМЕНОВ»  

Доповідач:Чинчин С.О., 2 курс спеціальность «Екологія»  

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини              

8. Тема доповіді – «ИСТОРИЯ АВТОСПОРТА»  

Доповідач:Голуб Ю. Д., 2 курс спеціальность «Мова та література (англійська)» 

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини              

9. Тема доповіді – «ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Доповідач:Криволап С.А., 2 курс спеціальность «Мова та література (англійська)» 

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини              

10. Тема доповіді – «ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ГАРАНТ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ» 

Доповідач:Монастирська К. О. 1 курс спеціальность «Менеджмент» 

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини              
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11. Тема доповіді – «ВИДЫ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ»  

Доповідач:Долгов А.А., 2 курс спеціальность «Міжнародні ввідносини»  

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини              

12. Тема доповіді – «ИСТОРИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»  

Доповідач:Шелуха Ю.С., 2 курс спеціальность «Правознавство» 

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини              

13. Тема доповіді – «ВЛИЯНИЕ КАРДИОТРЕНИРОВКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА» 

Доповідач:Баюрова М. Г., 2 курс спеціальность «Мова та література (українська)» 

Науковий керівник: Павленко Є.А., старший викладач кафедри фізичного виховання 

спорту і здоров’я людини 

14. Тема доповіді – «ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ  ФУТБОЛУ» 

Доповідач:Чернотович Н. Ф., 2 курс спеціальность «Мова та література (англійська)» 

Науковий керівник: Фролова О.О., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини            

15. Тема доповіді – «Кардиопатия. Причины и лечение диспластической кардиопатии» 

Доповідач: Ремеш А.А., 1 курс спеціальність «Дошкільна освіта»  

Науковий керівник: Лисецька О.Я., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини 

16. Тема доповіді – «Фізична реабілітація хворих після операцій» 

Доповідач: Тростяницька Т.А., 1 курс, спеціальність «Дошкільна освіта» 

Науковий керівник: Лисецька О.Я., асистент кафедри фізичного виховання спорту і 

здоров’я людини 
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Комп’ютерна верстка: 

 

Стуліка О.Б. 
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