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11 квітня 2016 року 

 

актова зала центрального корпусу 

(вул. Пирогова, 9) 

 

10.20 – 10.55  Реєстрація учасників звітно-наукової конференції студентів 

«Освіта і наука – 2016».  

11.00-13.00 Відкриття Тижня студентської науки – 2016. Пленарне засідання 

звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука – 2016».. 

13.20-13.55  Реєстрація делегатів конференції Студентського наукового 

товариства імені Григорія Волинки. 

14.00-15.30 Конференція Студентського наукового товариства імені Григорія 

Волинки. 



3 

 

 

12 квітня 2016 року 

 

Пленарні засідання 

 

Факультет політології і права 

10.00, ауд. 9-7 гуманітарного корпусу 

(вул. Тургенівська 8/14) 

 

Андрусишин Богдан Іванович – декан факультету політології та права, професор 

кафедри теорії та історії держави і права Інституту політології та права, академік Української 

академії історичних наук, академік АН ВШ України, академік Української академії 

політичних наук, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 

України − «Роль студентства у налагодженні євроінтеграційних зв'язків України». 

Шитий Станіслав Ігорович − в.о. заступника декана факультету політології та права з 

навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії 

держави і права − «Історико-правові основи становлення студентської науки в Україні». 

Волощук Юлія Іванівна – вчений секретар Ради науково-технічної творчості 

студентської молоді, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук − 

«Методологія написання студентських наукових робіт» 

Шевчук Зоряна Юріївна – заступник голови Студентського наукового товариства 

факультету політології та права, студентка 3 курсу − «Права людини: становлення 

концепції», науковий керівник − кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії 

держави і права. Шитий С.І. 

Густій Михайло Михайлович – секретар Студентського наукового товариства 

факультету політології та права, студент 2 курсу − «Класичний лібералізм», науковий 

керівник − старший викладач кафедри політичних наук Козенюк А.І. 

Андрейченко Анна Валеріївна – член Студентського наукового товариства факультету 

політології та права, студентка 4 курсу − «Процес становлення громадянського суспільства в 

Україні», науковий керівник − кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук 

Волощук Ю.І.  

Янковська Анна Олександрівна – член Студентського наукового товариства факультету 

політології та права, студентка 3 курсу − «Гендерна рівність у політичних відносинах», 

науковий керівник − кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Горбатенко 

І. А. 
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Факультет іноземної філології 

 

12.30, ауд. 6-10 гуманітарного корпусу 

(вул. Тургенівська 8/14) 

 

Зернецька Алла Анатоліївна, декан факультету іноземної філології, доктор філологічних 

наук, професор – вітальне слово учасникам конференції. 

Давиденко Оксана Ярославівна – «Функціонально-стилістичні особливості 

складнопідрядних речень в сучасних німецькомовних художніх творах», науковий керівник 

– кандидат філологічних наук, Горбач О.В. 

Махонін Владислав – «Oсобенности изучения произведений фэнтези в школьном курсе 

"Литература (русская и зарубежная)"», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Мельник А.О. 

Євланова Олександра Олександрівна – «Відлуння байронізму в поемі К. Г. Махи 

"Травень"», науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Аннєнкова О.С. 

Гилюн Ольга Василівна – «Ароматизми в повісті М.О. Булгакова "Собаче серце", науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент Слива Т.В. 

Позіхайло Яна Олександрівна – «Особливості перекладу англійських рекламних текстів 

українською мовою», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Алексєєва 

О.М. 

Семенишин Олена Іванівна – «Проблеми концептуальної мовної картини світу», факультет 

української філології й літературної творчості імені А. Малишка, науковий керівник – 

доцент, кандидат психологічних наук Василенко О.М. 

Думін Яна Володимирівна – «Семантико-мотиваційна реконструкція лінгвокультурних 

типажів англійців та українців», науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

Корольова А.В. 

Ляшенко Вікторія Володимирівна – «Принципи укладання електронного словника-тезаурсу 

аксілогічно-маркованих складних слів англійської мови», науковий керівник – доктор 

філологічних наук, професор Корольова А.В. 

Дорош Оксана Володимирівна – «Метонімія як креативний засіб збагачення англійської 

мови військової сфери», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Макухіна 

Т.В. 
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Факультет корекційної педагогіки та психології 

 

12.30, ауд. 13-9 гуманітарного корпусу 

(вул. Тургенівська 8/14) 

 

Синьов Віктор Миколайович, декан ФКПП, академік  НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор – вітальне слово учасникам конференції. 

Мальцева Ірина Юріївна – «Диференціальна діагностика фонетико-фонематичного 

недорозвитку мовлення», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Марченко І. С. 

Ільмінська Олеся Олександрівна – «Використання фототерапевтичного впливу в 

корекційній роботі з аутичними дітьми», науковий керівник – доктор психологічних наук, 

професор Шульженко Д. І. 

Каліна Вікторія Лазарівна – «Баламетрика як корекційно-розвивальний засіб для дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку» , науковий керівник – старший викладач 

Заплатинська А. Б. 

Марченко Анна Андріївна – «Взаємозв’язок стилю сімейного виховання із акцентуаціями 

характеру у підлітків та їх корекція», науковий керівник – кандидат психологічних наук, 

доцент Найдьонова Г. О. 

Мишко Олеся Олександрівна – «Моральне виховання учнів з вадами слуху», науковий 

керівник – кандидат психологічних наук,  доцент Гренюк Л. С. 

Макарова Юлія Валеріївна – «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на 

уроках української мови», науковий керівник – кандидат  психологічних наук, доцент 

Гребенюк Т. М. 
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Факультет філософської освіти і науки 

 

10.00-12.00, ауд. 2-18 гуманітарного корпусу 

(вул. Тургенівська 8/14) 

 

Дробот Іван Іванович, декан факультету філософської освіти і науки, доктор історичних 

наук, професор – вітальне слово учасникам конференції.  

Темрук Олена Василівна, вчений секретар Ради НТТСМ, кандидат психологічних наук, 

доцент – «Про підсумки студентської наукової роботи у 2016 році та завдання СНТ 

факультету філософської освіти та науки на 2016 рік». 

Хоменко Глеб Володимирович, голова Студентського наукового товариства факультету 

філософської освіти і науки – співдоповідь.  

Кушніренко Ілля Андрійович – «Людське-постлюдське-симулятивне», науковий керівник – 

кандидат філософських наук, доцент Облова Л.А. 

Нежигай Ілля Олександрович – «Яблуко разбрату» в умовах економічної кризи», науковий 

керівник – кандидат філософських наук, викладач Гончаренко К.С. 

Пятковська Юлія Вікторівна – «Витоки феномену селфі: культурологічний підхід», 

науковий керівник – доктор філософських наук, професор Мєднікова Г.С. 

Кобріна Людмила Леонідівна – «Глокалізація VS глобалізація: проблеми культурної 

автономії регіонів», науковий керівник – доктор культурології, професор Більченко Є.В. 

Сташенко Валерія Леонідівна – «Організація простору в дизайні Давнього Китаю і Японії», 

науковий керівник – старший викладач, кандидат філософських наук Бугай Н.Я. 

Заєць Ірина Володимирівна – «Феномен нарцисизму в граничному бутті сучасної людини», 

науковий керівник –  доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської 

антропології Крилова С.А. 
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Факультет соціально-психологічних наук та управління 

 

13.00, конференц-зал  

(вул.Саратівська,20) 

 

 

Калінченко Аліна Олександрівна – «Соціальний портрет бізнесмена в презентації 

емпіричного дослідження», науковий керівник - кандидат філософських наук, професор 

Кісла Г.О. 

Курилишин Анастасія Віталіївна – «Психологічні особливості самопрезентації за 

допомогою соціальних мереж», науковий керівник - кандидат психологічних наук, доцент 

Паньковець В. Л. 

Гуковська Дар’я Сергіївна – «Віртуальний університет: сьогодення з нотатками 

майбутнього» , науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Щербакова Ю.Е. 

Густілін Анатолій Олегович – «Клієнт як об’єкт пізнання в теорії соціальної роботи», 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Ковчина І.М. 
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Факультет інформатики 

 

12.30, ауд. 340 центрального корпусу 

(вул. Пирогова, 9) 

 

Жабєєв Георгій Володимирович, в.о. декану факультету інформатики, кандидат 

педагогічних наук, доцент - вітальне слово учасникам конференції. 

Мельніченко Вікторія Валеріївна, голова Студентського наукового товариства – всупне 

слово учасникам конференції. 

Олексієнко Ілля Вадимович − « Електронний розклад», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Франчук В.М. 

Шевчук Сергій Сергійович − «Язык Ассемблера как инструмент понимания архитектуры 

компьютера». 
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Факультет природничо-географічної освіти та екології 

 

14.00, ауд. 418 центрального корпусу 

(вул. Пирогова, 9) 

 

Гетьман Катерина Романівна – «Проблема інтродукованих видів рослин на прикладі 

інвазійного бур'яну Борщівника Сосновського (Heracleum sosnowskyi)», науковий керівник 

доцент, кандидат біологічних наук Журавель Н.М. 

Костючик Сергій Володимирович – «Інноваційні технології в туристичній індустрії (на 

прикладі туристичного оператора «Four Gates»)», науковий керівник – викладач Герасимчук 

Л.В. 

Кузьменчук Марія Василівна – «Особливості прояву соціальної та особистісної ідентичності 

студентів педагогічних ВНЗ», науковий керівник – доцент, кандидат психологічних наук 

Виходцева О.А. 

Дядюшкіна Людмила Володимирівна – «Особливості поведінки вовків (Canis lupus L.) при 

утриманні в неволі», науковий керівник – доцент, кандидат с/г наук Лагутенко О.Т. 

Гайдай Аліна Русланівна – «Моно- і біфункціональні мезопористі кремнеземи типу SBA-15 

із залишками фосфонових кислот для селективного вилучення з навколишнього середовища 

йонів рідкісноземельних, важких і радіоактивних металів», науковий керівник – доцент, 

кандидат педагогічних наук Прибора Н.А. 
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Факультет педагогіки і психології 

 

11.00, ауд. 11-8 гуманітарного корпусу 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Шаповалов Андрій Сергійович – «Психологічні детермінанти розвитку ціннісних орієнтацій 

у студентів під час навчання у ВНЗ», науковий керівник – доктор психологічних наук, 

професор Марусинець М.М. 

Великоіваненко Яна Михайлівна – «Формування ціннісних орієнтацій в учнів 1 класу у 

процесі вивчення природознавства», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Васютіна Т.М. 

Бачинська Ірина Леонідівна – «Управління інформаційними ресурсами в дошкільному 

навчальному закладі», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

Цвєткова Г.Г. 

Легка Анастасія Володимирівна – «Методика ознайомлення з ілюструванням книги учнів в 

позашкільній роботі», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Плазовська Л.В. 

Осадченко Аліна Анатоліївна – «Методика інтерпретації літературного образу в гуртковій 

роботі з учнями», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Плазовська Л.В. 

Василенко Катерина Сергіївна – «Профілактика порушень зору у дітей», науковий керівник 

–старший викладач Фадєєв В.В. 

Ломакіна Ірина Вікторівна – «Імплементація проектних технологій в колективну навчальну 

діяльність учнів на уроці іноземної мови», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Бернацька О.В. 

Карась Наталія Петрівна – «Формування мовленнєвої компетентності учнів початкової 

школи на уроках української мови шляхом використання інтерактивних методів», науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, професор Семеренко Г.В. 

Крикун Інна Вікторівна – «Шляхи попередження конфліктних ситуацій у взаєминах дітей 

старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, доцент Гальченко В.М. 
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Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка 

 

11.00, ауд. 7-3 гуманітарного корпусу 

(вул. Тургенівська 8/14) 

 

Висоцький Анатолій Васильович – «Єдність навчання і наукової діяльності студентів –

головний принцип сучасної вищої освіти» 

Тригуба Олена Олександрівна - «До питання дефініції поняття дескрипція в лінгвістиці», 

науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент Макарець Ю.С.  

Сухарєва Ірина Анатоліївна – «Основні положення світоглядної концепції Б.-І.Антонича 

(на матеріалі збірки «Книга Лева»), науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

Блєдних Т.Ю. 

Пляс Анна Леонідівна – «Довідково-допоміжний апарат сучасних літературно-художніх 

видань», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Харитоненко О. І. 

Ткаченко Олена Геннадіївна - «Повоєнна Канада і канадійці очима радянського поета 

Андрія Малишка», науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Подобєд О.А.  

Шишевська Ірина Олександрівна – «Особливості відображення поетичного стилю 

М.Цветаєвої в українських перекладах», науковий керівник – доктор філологічних наук, 

професор, завкафедри стилістики української мови Мацько Л.І. 
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Фізико-математичний факультет 

 

12.30 ауд. 431 центрального корпусу 

(вул. Пирогова, 9) 

 

Волошина Вікторія Олегівна – «Звіт голови студентського наукового товариства Фізико-

математичного факультету за 2015-2016 н.р.»  

 

Цибульська Наталія Миколаївна – «Кільця ][ d : властивості і прикладні застосування»,  

науковий керівник – доц. О.О.Требенко 

 

Банак Роман Данилович – «Теплофізичні властивості полімерних нанокомпозитів», 

науковий керівник – акад., проф. Шут М.І. 

 

Волошина Вікторія Олегівна – «Про деякі ймовірнісні феномени, пов’язанні з 

багатовимірними сингулярними мірами», науковий керівник – проф. Торбін Г.М. 

 

Панькова Наталія Сергіївна – «Розвиток методики навчання математики у працях 

С.І. Шохор-Троцького», науковий керівник – викл. Науменко А.А. 
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Факультет історичної освіти 

 

13.00, ауд. 30  

 (вул. Освіти, 6). 

 

Сушко Олександр Олександрович, декан факультету історичної освіти, доктор історичних 

наук, професор – вітальне слово учасникам конференції. 

Вєтров Ігор Георгійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства – 

вступне слово. 

Іщенко Жанна Миколаївна, вчений секретар СНТ ФІО, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри джерелознавства – «Громадський вимір суспільно-політичних поглядів 

М.П.Драгоманова». 

Спірідонов Роман Георгійович, голова СНТФІО, студент 3-го курсу – «Геополітичне 

становище та майбутнє України у поглядах М.П.Драгоманова». 
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12 квітня 2016 року 

 

Секційні засідання 

 

Факультет мистецтв 

(вул. Тургенівська, 11) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

11.30 
ауд. ЦХЛ 

(центр хореографії лекційний) 
«Хореографія» 

 

 

 

Факультет політології та права 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

  

Час Місце проведення Назва секції 

12.30 
ауд. 9.9 

 

«Актуальні проблеми 

політичної науки» 

12.30 
ауд. 9.7 

 

«Теоретико-правові засади 

формування та розвитку 

сучасної української правової 

науки» 

 

 

Факультет історичної освіти 

 (вул. Освіти, 6) 

 

Час Місце проведення Назва секційного засідання 

13.00 ауд. 30 
«Актуальні проблеми історії 

України» 
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Інженерно-педагогічний факультет 

 

(вул. Тургенівська 8-14, вул. Леся Курбаса, 2а) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

14.00 

 

ауд. 2-17 

 

«Інформаційні технології в 

освіті» 

ауд. 5.3 «Інновації у матеріальному 

виробництві  

та сфері обслуговування» 

ауд. 4.4  «Методика навчання 

загальнотехнічних 

дисциплін» 

 

15.00  

 

 

ауд. 27 «Теоретико-методичні 

аспекти підготовки педагогів 

професійного навчання» 

 

 

 

Факультет фізичного виховання та спорту 

(вул. Тургенівська, 3/9) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

14.00 ауд. 3.48 
«Фізична реабілітація та 

фізичне виховання» 

 

 

 

Фізико-математичний факультет 

(вул. Пирогова, 9) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

15.00 ауд.456 «Вища математика» 
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Факультет соціально-психологічних наук та управління 

(вул. Освіти 6, 

вул. Саратівська, 20 ) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

14.00 

 

ауд. 57, 

вул. Освіти, 6 

«Актульні проблеми 

соціально-правового захисту 

та соціальної політики в 

Україні» 

 

ауд. 213, 

вул. Саратівська, 20 

«Актуальні проблеми 

теоретичної та 

консультативної психології» 

ауд. 201, 

вул. Саратівська, 20 

«Актуальні проблеми 

соціології» 

ауд. 316, 

вул. Саратівська, 20 

«Актуальні проблеми 

комунікації» 

ауд. 205, 

вул. Саратівська, 20 

«Актуальні проблеми 

сучасної соціальної та 

політичної психології» 

ауд. 57, 

вул. Освіти, 6 
«Соціальне підприємництво» 

 

 

 

Факультет філософської освіти і науки 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

11.00 ауд. 3-3 «Культурологія» 

12.00 ауд. 8-5 «Психологія» 

12.30 ауд. 15-7 «Історія та філософія історії» 

 

14.00 

 

ауд. 14-11 «Філософська антропологія» 

ауд. 3-2 «Дизайн» 

15.00 ауд. 2-19 «Етика та естетика» 
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Факультет педагогіки та психології 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

14.00 

 

ауд. 10-1 «Іноземні мови та методика 

їх викладання» 

ауд. 11-10 «Образотворче мистецтво» 

ауд. 11-9 «Мова та методика 

викладання в початковій 

школі» 

ауд. 11-8 «Мова та методика 

викладання в початковій 

школі» («Звичаї, традиції та 

обряди українців») 

ауд. 14-4 «Медико-біологічні та 

валеологічні основи охорони 

життя і здоров’я» 

 

 

 

Кафедра педагогічної творчості 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

14.00 ауд. 6-10 «Педагогічна творчість» 
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13 квітня 2016 року 

 

Пленарні засідання 

 

Факультет мистецтв 

14.00, ауд. 4-10 

(вул. Тургенівська, 11) 

                                    

Веретенник Світлана Миколаївна – «Педагогічні умови формування творчої самостійності 

учнів старших класів у процесі фортепіанного навчання», науковий керівник - доктор 

педагогічних наук, професор Ґуральник Н.П. 

Федоренко Ольга Олександрівна – «Формування музично-творчих здібностей учнів 

молодшого шкільного віку на матеріалі творчості П.І.Чайковського», науковий керівник - 

кандидат педагогічних наук, доцент Хоружа О.В. 

Панухник Катерина Павлівна – «Роль мультимедійних технологій в професійній діяльності 

майбутніх вчителів музичного мистецтва», науковий керівник - кандидат педагогічних наук 

Мережко Ю.В. 

Гоголь Анна Ярославівна – «Шляхи формування музично-виконавських умінь учнів 

молодших класів у хоровій діяльності», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

доцент Миколінська С.І. 

Скобун Аліна Іванівна – «Формування навичок джазового музикування студентів-баяністів 

музичного училища», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Скрипниченко В.І. 

Шинкарюк Ірина Сергіївна – «Класифікація кризових психічних станів танцівника», 

науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л.Л. 
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Інженерно-педагогічний факультет 

13 квітня 2016 року 

 

Адамчук Олег Валерійович – «Вольдорська система освіти в Україні», науковий керівник - 

кандидат педагогічних наук, доцент Агалець І.О. 

Березанська Катерина Вікторівна, Садіков Олександр Ігорович – «Поточний і 

підсумковий контроль знань учнів із креслення за допомогою тестів», науковий керівник - 

кандидат педагогічних наук, доцент Голіяд І.С. 

Березанська Катерина Вікторівна – «Розумний будинок. Система автоматизованого 

управління освітленням», науковий керівник - кандидат педагогічних наук Немченко Ю.В. 

Буснюк Ольга Вікторівна – «Міжпредметні зв'язки нарисної геометрії та креслення з 

конструюванням та моделюванням одягу», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

доцент Науменко В.Я. 

Буткова Ірина Віталіївна – «Вплив харчових добавок у продуктах харчування на організм 

людини», науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Жеплінська М.М. 

Вольський Олексій Вікторович – «Інтернет-технології в освітньому процесі: реалії та 

перспективи», науковий керівник – кандидат педагогічних нак, доцент Шевченко В.В. 

Грива Олена Антонівна − «Методичне забезпечення гурткових занять з вишивки 

стрічками», науковий керівник − кандидат педагогічних наук, доцент Кардаш Н.В. 

Довгоселець Олександр Миколайович − «Інформаційно-комунікаційні технології у 

навчально-виховному процесі майбутніх фахівців автомобільного транспорту», науковий 

керівник − доктор педагогічних наук, професор Сидорчук Л.А. 

Кравець Тетяна Василівна − «Використання тренінгів як засіб розвитку комунікативної 

компетентності фахівців у сфері ресторанного господарства», науковий керівник: викл. 

Ляшенко М.Ю. 

Левченко Марія Юріївна − «Формування практичних умінь та навичок учнів у процесі 

гурткових занять з паперопластики», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Кардаш Н.В. 

Мазурик Ірина Вікторівна − «Новітні текстильні матеріали», науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, викладач Ніколайчук С.П. 

Міщишина Анна Сергіївна −«Тенденції розвитку 3D-технологій та їхній вплив на освіту в 

Україні», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шпильовий Ю.В. 

Ткачук Максим Сергійович − «Принципи ергономічного аналізу трудової та інших видів 

діяльності людини», науковий керівник − доктор педагогічних наук., професор Сидорчук 

Л.А. 
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Секційні засідання 

 

Факультет іноземної філології 

 (вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

11.00 

 

ауд. 6-3 «Мови світу у синхронії і 

діахронії» 

ауд. 6-4 «Знання іноземних мов, як 

важливий елемент 

діалогового, наукового, 

освітнього та культурного 

простору» 

12.30 ауд. 5-7 «Актуальні аспекти 

дослідження романо-

германських мов» 

14.00 ауд. 14-12 «Актуальні проблеми 

русистики» 

 

 

 

Факультет корекційної педагогіки та психології 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

09.30 ауд. 13-6 «Спеціальна психологія та 

медицина» 

11.00 ауд. 13-8 «Сурдопедагогіка» 

13.30 ауд. 12-4 «Логопедія» 

 

14.00 

 

ауд. 12-10 «Ортопедагогіка та 

реабілітологія» 

ауд. 13-6 «Тифлопедагогіка» 
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Факультет мистецтв 

(вул. Тургенівська, 11) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

12.00 ауд. 3-9 
«Фортепіанне виконавство та 

художня культура» 

 

 

 

 

Факультет соціально-психологічних наук та управління 

(вул. Саратівська, 20, 

вул. Освіти, 6) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

12.30 

 

ауд. 42 

(вул.Освіти, 6) 

«Актуальні проблеми 

соціальної педагогіки» 

ауд. 50 

 (вул. Освіти, 6) 

«Актуальні питання 

соціально-правового захисту 

населення» 

ауд. 45 

 (вул. Освіти, 6) 

«Актуальні проблеми 

галузевої психології та 

психології управління» 

ауд. 55  

(вул.Освіти, 6) 

«Інтерактивне секційне 

засідання» 

(захід СНТ) 

 

13.00 

 

ауд. 211  

(вул. Саратівська, 20) 

«Актуальні проблеми 

економічної теорії» 

ауд. 304 

(вул.Саратівська,20) 

«Актуальні проблеми 

економічної теорії» 

14.00 ауд. 57 

(вул. Освіти, 6) 

«Актуальні проблеми 

соціальної політики в 

Україні» 
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 Факультет філософської освіти і науки 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

11.00 3-13 «Філософія» 

12.00 3-3 «Релігієзнавство» 

 

 

 

Факультет природничо-географічної освіти та екології 

(центральний корпус, вул. Пирогова, 9) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

14.00 

 

ауд. 22, 

ауд. 32  

«Економічна і соціальна  

географії» 

 

ауд. 209  «Ботаніка» 

ауд. 73-74  «Туризм» 

ауд. 415 «Хімія» 

ауд. 206 «Психолого-педагогічні 

умови формування 

гармонійно  

розвиненої особистості» 

 

ауд. 206 «Екологія та охорона 

навколишнього середовища» 

ауд. 42  «Науково-методичні засади 

розвитку природничої  

освіти в загальноосвітній та 

вищій школі» 
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Інженерно-педагогічний факультет 

  

(м. Київ, вул. Леся Курбаса, 2а) 

 
Час Місце проведення Назва секції 

14.00 ауд. 4-10 

«Теоретико-методологічні 

питання вдосконалення 

технологічної освіти та 

графічних дисциплін» 

 

 

 

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка 

(вул.. Тургенівська, 8/14) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

12.30 

 

ауд. 7-6 «Українська мова» 

ауд. 7-10 «Українська література» 

ауд. 8-1 «Історія та етнополітика» 

ауд. 8-1 

«Методика викладання 

української мови та 

літератури» 
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Фізико-математичний факультет 

(вул. Пирогова, 9) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

 

 

 

 

 

14.00 

ауд. 456 «Вища математика» 

ауд. 419 

«Математика і теорія  та 

методика навчання 

математики» 

ауд. 461 

«Експериментальна і 

теоретична фізика та 

астрономія» 

ауд. 320 
«Загальна та прикладна 

фізика» 

ауд. 334 

«Методологія та методика 

навчання фізико-

математичних дисциплін у 

вищій школі» 

 

 

 

Факультет інформатики 

 (вул. Пирогова, 9) 
 

Час Місце проведення Назва секції 

15:30 ауд. 340 «Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання» 
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14 квітня 2016 року 

 

Пленарні засідання 

 

Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації 

14.00, ауд. 5-9 

(вул. Пирогова,9) 

 

Ісаєнко Володимир Миколайович, декан факультету перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, доктор біологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи 

України, Заслужений працівник освіти України – вітальне слово учасникам конференції. 

Бойко Анна, студентка ІІ курсу, голова Студентського наукового товариства факультету 

перепідготовки та підвищення кваліфікації. 
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Секційні засідання 

 

Факультет іноземної філології 

 (вул. Пирогова 9) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

9:00 ауд. 1-14 «Освітні вимірювання» 

 

 

Факультет іноземної філології 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

11.00 ауд. 5-12 

«Нові тенденції у 

перекладознавстві та 

формуванні іншомовної 

компетенції» 

12.30 

 

ауд. 6-8 

«Актуальність питань 

методики викладання 

світової літератури» 

ауд. 5-10 

«Проблеми поетики 

російської та зарубіжної 

літератур» 

14.00 ауд. 6-12 
«Технологія формування 

комунікативної компетенції» 
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Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації 

(вул. Пирогова, 9) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

 

 

 

 

14.00 

 

 

 

 

ауд.5-9 

«Діловодство: закордонний 

досвід та реалії України» 

«Документознавство: 

сучасний стан та 

перспективи розвитку» 

«Інформаційна діяльність: 

перспективи розвитку» 

«Безпековий вимір 

інформаційної діяльності» 

 

 

Факультет мистецтв 

(вул. Тургенівська, 11) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

14.00 ауд. 3-5 «Теорія та історія музики» 

14.30 ауд. 2-4 
«Теорія та методика 

постановки голосу» 

15.30 ауд. 4-10 

«Теорія та методика 

музичної освіти, хорового 

співу і диригування» 

 

 

 

Факультет природничо-географічної освіти та екології 

(вул. Пирогова, 9) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

14.00 ауд.310 «Зоологія» 

14.00 ауд.53 
«Актуальні проблеми біології 

людини» 
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Інженерно-педагогічний факультет 

(вул. Леся Курбаса, 2а) 

14.00 ауд. 3-1 

«Дидактика вивчення фізико-

технічних дисциплін у школі 

та вищому навчальному 

закладі» 

15.00 ауд. 1 

«Зміст і методика підготовки 

фахівців 

позашкільної освіти» 

 

 

 

Фізико-математичний факультет 

(вул. Пирогова, 9) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

12.30 ауд. 314 
«Методика навчання фізики і 

астрономії» 

14.00 ауд. 448 
«Математичний аналіз та 

диференціальні рівняння» 

 

 

 

Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія 

Малишка 

(вул.. Тургенівська, 8/14) 

 

Час  Місце проведення Назва секції 

10.00 ауд. 8-12 «Журналістика» 

12.30 ауд. 8-9 
«Стилістика української 

мови» 
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Факультет мистецтв 

 

(вул. Тургенівська, 11) 

 

 

 

Факультет корекційної педагогіки та психології 

 

(вул. Тургенівська, 8/14) 

 

Час Місце проведення Назва секції 

14.00 ауд. 13-4 
«Психокорекційна 

педагогіка» 

 

 

Час Місце проведення Назва секції 

11.00 ауд. 4-13 
«Інструментальне та 

оркестрове виконавство» 
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15 квітня 2016 року 

 

(вул. Тургенівська, 8/14,3-й поверх,  

аудиторія імені Григорія Волинки) 

 

Підсумкове засідання звітно-наукової конференції «Освіта і наука – 2016» 

 


