Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Звітно-наукова конференція
викладачів, аспірантів і докторантів
НПУ імені М.П. Драгоманова
за підсумками наукових досліджень 2018 року

«Єдність навчання і наукових досліджень –
головний принцип університету»

13–18 травня 2019 року

Київ
2019

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

13 травня 2019 р.

11:00 – Загальноуніверситетське пленарне засідання
Актова зала центрального корпусу університету
10:00 – початок реєстрації

Регламент роботи:

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.
Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.
Участь у дискусії та обговоренні – до 5 хв.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Андрущенко В.П., доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, член-кореспондент
НАН України, ректор НПУ імені М.П Драгоманова (голова оргкомітету)
Андрусишин Б.І., доктор історичних наук, професор, декан факультету політології та права НПУ імені
М.П. Драгоманова
Баштовий В.І., кандидат педагогічних наук, професор, начальник відділу організації наукових досліджень
НПУ імені М.П. Драгоманова
Балицька Н.О., старший лаборант кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь НПУ імені
М.П. Драгоманова (секретар оргкомітету)
Боднар К.А., кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу аспірантури та докторантури НПУ
імені М.П. Драгоманова
Бондар В.І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, декан факультету педагогіки і
психології НПУ імені М.П. Драгоманова
Бондаренко В.Д., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач
кафедри богослов’я та релігієзнавства НПУ імені М.П.Драгоманова
Булах І.С., доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології НПУ імені
М.П. Драгоманова
Вернидуб Р.М., доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи
НПУ імені М.П. Драгоманова
Вєтров І.Г., кандидат історичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних
факультетів НПУ імені М.П. Драгоманова
Висоцький А.В., доктор філологічних наук, професор, декан факультету української філології та
літературної творчості імені Андрія Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова
Гамула І.А., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з перспективного розвитку та інфраструктури
НПУ імені М.П. Драгоманова
Горбачук І.Т., кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри методології та методики
навчання

фізико-математичних

дисциплін

вищої

школи,

голова

трудового

колективу

НПУ імені М.П. Драгоманова
Даниленко В.М., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова
Дробот

І.І.,

доктор

історичних

наук,

професор,

суспільствознавства НПУ імені М.П. Драгоманова
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декан

факультету

філософії

та

Євтух В.Б., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан факультету
соціально-економічної освіти НПУ імені М.П Драгоманова
Жалдак М.І., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри
теоретичних основ інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова
Зернецька А.А., доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології
НПУ імені М.П. Драгоманова
Корець

М.С.,

доктор

педагогічних

наук,

професор,

проректор

з

науково-педагогічної

та

адміністративно-господарчої роботи НПУ імені М.П. Драгоманова
Кудін

А.П.,

доктор

фізико-математичних

наук,

професор,

декан

факультету

інформатики

НПУ імені М.П. Драгоманова
Лавриненко

В.Г.,

кандидат історичних наук, професор, проректор з

міжнародних зв’язків

НПУ імені М.П. Драгоманова
Мацько Л.І., доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри стилістики
української мови факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
НПУ імені М.П. Драгоманова
Мелещенко Т.В., кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історичної освіти НПУ імені
М.П.Драгоманова
Падалка О.С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри
економіки освіти НПУ імені М.П. Драгоманова
Панченко Л. М., кандидат філософських наук, доцент, вчений секретар НПУ імені М.П. Драгоманова
Працьовитий М.В., доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного
факультету НПУ імені М.П. Драгоманова
Савельєв В.Л., доктор історичних наук, професор, декан факультету менеджменту освіти і науки НПУ
імені М.П. Драгоманова
Савенкова Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки НПУ імені
М.П. Драгоманова
Синьов В.М., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, почесний декан факультету
спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова
Сушко О.О., доктор історичних наук, професор, почесний декан факультету історичної освіти
НПУ імені М.П. Драгоманова
Тимошенко О.В., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту
НПУ імені М.П. Драгоманова
Торбін Г.М., доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ імені
М.П. Драгоманова (заступник голови оргкомітету)
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Турчинова Г.В., кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету природничо-географічної
освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова
Федоришин В.І., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія
Авдієвського
Шеремет М.К., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти
НПУ імені М.П. Драгоманова
Шут М.І., доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри
загальної і прикладної фізики НПУ імені М.П. Драгоманова

5

ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

1. Андрущенко Віктор Петрович, ректор Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, академік НАПН України,
член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор
Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету
2. Торбін Григорій Мирославович, проректор з наукової роботи НПУ імені
М.П.Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор
Науково-дослідна робота в НПУ імені М.П.Драгоманова: досягнення, виклики
та перспективи
3. Зєлєнков Анатолій Ізотович, завідувач кафедри філософії та методології науки
Білоруського державного університету, доктор філософських наук, професор
Про проблему тяглості наукових традицій в науковому пізнанні
4. Бондаренко Віктор Дмитрович, завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства
НПУ імені М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН України, доктор
філософських наук, професор
Становлення Православної Церкви України та її вплив на релігійно-церковне і
соціально-політичне життя сучасної України
5. Синьов Віктор Миколайович, почесний декан факультету спеціальної та
інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, академік НАПН України, доктор
педагогічних наук, професор
Розвиток спеціальної освіти в Україні: реалії та перспективи
6. Бігун Неля Іванівна, докторант кафедри теоретичної та консультативної
психології НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, доцент
Самодостатність як умова психологічної безпеки особистості
7. Пріц Василь Юрійович,аспірант кафедри соціальної філософії
Фундамент сучасної космології: фізичні теорії та астрономічні
спостереження
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФРЕНЦІЇ НА ФАКУЛЬТЕТАХ

Назва факультету

Факультет
іноземної філології

Факультет
педагогіки та
психології

Дата, час і місце проведення
пленарного засідання

15 травня 2019 року,
о 11:00 (ауд. 6-10)
вул. Тургенівська,
8/14

15 травня 2019 року,
об 11:00 (ауд. 11-8)
вул. Тургенівська,
8/14

15 травня 2019 року,
Факультет
політології та права

о 12:30 (ауд. 9-7)
вул. Тургенівська,
8/14

секційних засідань (за окремими програмами)
1. Кафедра англійської філології
16 травня 2019 року о 13:30 (ауд. 5-1)
2. Кафедра загального мовознавства і германістики
16 травня 2019 року о 12:00 (ауд. 6-3)
3. Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням
15 травня 2019 року о 13:30 (ауд. 6-12)
4. Кафедра методики викладання іноземних мов
16 травня 2019 року о 12:00 (ауд. 5-9)
5. Кафедра методики викладання світової літератури
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 6-7)
6. Кафедра романо-германської філології
16 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 5-7)
7. Кафедра світової літератури та теорії літератури
16 травня 2019 року о 15:00 (ауд. 5-11)
8. Кафедра слов’янських мов
15 травня 2019 року о 12:30 (ауд. 14-12)
9. Кафедра східних мов та методики викладання східних
мов
15 травня 2019 року о 13:30 (ауд. 5-2)
10. Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства та перекладу
16 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 5-12)
1. Кафедра педагогіки і методики початкового навчання
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 11-1)
2. Кафедра практичної психології
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 10-6)
3. Кафедра української мови та методики навчання
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 11-9)
4. Кафедра образотворчого мистецтва
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 10-12)
5. Кафедра іноземних мов та методики навчання
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 10-1)
6. Кафедра психології і педагогіки
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 10-8)
7. Кафедра медико-біологічних і валеологічних основ
життя та здоров’я
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 14-4)
8. Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти та
дитячої творчості
15 травня 2019 року о 14:00 (ауд. 14-7)
9. Кафедра методик та технологій дошкільної освіти
15 травня 2019 року о 12:30 (ауд. 9-12)
1. Кафедра теорії та історії держави і права
15 травня 2019року 14:00-15:30 (ауд. 9-8)
2. Кафедра політичних наук, публічного управління та
адміністрування
15 травня 2019 року 14:00-15:30 (ауд. 14-8)
3. Кафедра правознавства та галузевих юридичних
дисциплін
15 травня 2019 року 14:00-15:30 (ауд. 9-6)
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Факультет
історичної освіти

Факультет
менеджменту освіти
та науки

16 травня 2019 року,
о 12:30
вул. Освіти, 6

14 травня 2019 року,
о 12:00 (ауд. 129)
вул. Пирогова, 9

Факультет
української

14 травня 2019 року,

філології та

об 11:00 (ауд. 7-3)

літературної

вул. Тургенівська,

творчості імені

8/14

Андрія Малишка

Факультет
філософії та
суспільствознавства

13 травня 2019 року,
о 13:00 (ауд. 2-18)
вул. Тургенівська,
8/14

1. Кафедра історії України
17 травня 2019 року о 13.00 (ауд. 39)
2. Кафедра методики навчання суспільних дисциплін і
гендерної освіти
17 травня 2019 року о 10.00 (ауд. 48)
3. Кафедра міжнародних та регіональних студій
17 травня 2019 року о 12.30 (ауд. 20)
4. Кафедра історії та археології слов’ян
17 травня 2019 року о 10.00 (ауд. 27)
5. Кафедра всесвітньої історії
17 травня 2019 року о 12.30 (ауд. 31)
6. Джерелознавства та ДСІД
17 травня 2019 року о 13.30 (ауд. 30)
7. Етнології та краєзнавства
17 травня 2019 року о 10.00 (ауд. 28)
1. Кафедра методології науки та міжнародної освіти
15 травня 2019 року 12:00 (вул. Пирогова, 9, ауд. 129)
2. Кафедра соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики
15 травня 2019 року 10:00 (вул. Тургенівська,8/14, ауд. 2-12)
3. Кафедра педагогіки і психології вищої школи
15 травня 2019 року 10:00 (вул. Тургенівська,8/14, ауд. 3-9)
4. Кафедра управління, інфориаційно-аналітичної
діяльності та євроінтеграції
15 травня 2019 року 12:00 (вул. Саратівська, 20, зала засідань)
5. Кафедра освіти дорослих
15 травня 2019 року 14:00 (вул. Пирогова, 9, ауд. 5.1)
6. Кафедра етики та естетики
16 травня 2019 року 14:00 (вул. Тургенівська,8/14, ауд. 2-19)
7. Кафедра теорії та історії педагогіки
16 травня 2019 року 14:00 (вул. Тургенівська,8/14, ауд. 2-9)
1. Кафедра української літератури
14 травня 2019 року12:30 (ауд. 7-3)
2. Кафедра української мови
14 травня 2019 року 13:00 (ауд. 7-8)
3. Кафедра стилістики української мови
15 травня 2019 року 12:30 (ауд. 8-9)
4. Кафедра культури української мови
14 травня 2019 року 13:00 (ауд. 7-8)
5. Кафедра журналістики
16 травня 2019 року 12:30 (ауд. 8-13)
1. Кафедра філософії
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 3-13)
2. Кафедра богослов’я та релігієзнавства
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 3-3)
3. Кафедра історії та філософії історії
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 15-7)
4. Кафедра культурології та філософської антропології
14 травня 2019 року, 15:00 (ауд.14-11)
5. Кафедра етики та естетики
16 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 2-19)
6. Кафедра дизайну та реклами
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 3-2)
7. Кафедра психології
13 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 8-5)
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16 травня 2019 року,
Інженерно-педаго-

о 13:00

гічний факультет

(ауд. 406)
вул. Л. Курбаса, 2А

Факультет
природничо –
географічної освіти
та екології

15 травня 2019 року,
о 13:00 (ауд. 418)
вул. Пирогова, 9

15 травня 2019 року,
Факультет
соціально –
економічної освіти

о 12:00
(конференц-зала)
вул. Освіти, 6

Фізико –

14 травня 2019 року,

математичний

о 14:00 (ауд. 431)

факультет

вул. Пирогова, 9

1. Кафедра теорії і методики технологічної освіти,
креслення та комп’ютерної графіки
17 травня 2019 року, 14:00 (вул. Л. Курбаса, 2А, ауд. 4.6)
2. Кафедра інформаційних систем і технологій
15 травня 2019 року, 13:00 (вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 2.17)
3. Кафедра промислової інженерії та сервісу
17 травня 2019 року, 14:00 (вул. Л. Курбаса, 2А, кафедра
ПІС)
4. Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони
праці
15 травня 2019 року, 13:30 (вул. Л. Курбаса, 2А, ауд. 3.3)
5. Кафедра теорії і методики професійної підготовки
15травня 2019 року, 14:00 (вул. Л. Курбаса, 2А, ауд.27)
6. Кафедра позашкільної освіти
17 травня 2019 року, 15:00 (вул. Л. Курбаса, 2А,
конференцзал)
1. Кафедра хімії
17 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 415)
2. Кафедра біології
16 травня 2019 року, 12:30 (ауд. 203)
3. Кафедра географії
16 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 22)
4. Кафедра екології
16 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 53)
5. Кафедра психолого-педагогічних дисциплін
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 44)
6. Кафедра туризму
16 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 74)
7. Кафедра іноземних мов
16 травня 2019 року, 12:30 (ауд. 405)
1. Кафедра соціалогії та публічних комунікацій
15 травня 2019 року о 14:00 (вул. Освіти, 6, ауд.45)
2. Кафедра соціальної політики
15 травня 2019 року о 14:30 (вул. Освіти, 6, ауд. 43)
3. Кафедра соціальної педагогіки
15 травня 2019 року о 15:30 (вул. Освіти, 6, ауд. 42)
4. Кафедра теорії та технології соціальної роботи
15 травня 2019 року о 14:30 (вул. Освіти, 6, ауд.56,кафедра
теорії та технології соціальної роботи)
5. Кафедра економіки освіти
15 травня 2019 року о 14:00 (вул. Тургенєвська, 8/14, ауд.3-15,
кафедра економічної теорії)
1. Кафедра вищої математики
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.456)
2. Кафедра математики і теорії та методики навчання
математики
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.419)
3. Кафедра загальної та прикладної фізики
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.320)
4. Кафедра методології та методики навчання
фізико-математичних дисциплін вищої школи
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.334)
5. Кафедра математичного аналізу та диференціальних
рівнянь
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд.448)
6. Кафедра експериментальної та теоретичної фізики та
астрономії
15 травня 2019 року, 11:30 (ауд.452)
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Факультет

13 травня 2019 року,

спеціальної та

о 14:00 (ауд. 13-9)

інклюзивної освіти

вул. Тургенівська, 8/9

Факультет мистецтв

15 травня 2019 року,

імені Анатолія

о 14:00 (ауд. 3-1)

Авдієвського

вул. Тургенівська, 11

Факультет
інформатики

15 травня 2019 року,
о 15:00 (ауд. 340)
вул. Пирогова, 9

Факультет

7 травня 2019 року,

фізичного

о 10:00

виховання, спорту і

(конференц-зал)

здоров’я

вул. Тургенівська, 3/9

1. Кафедра логопедії та логопсихології
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 12-8)
2. Кафедра офтальмопедагогіки та офтальмопсихології
15 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 13-7)
3. Кафедра психокорекційної педагогіки
16 травня 2019 року, 12:00 (ауд. 13-3)
4. Кафедра спеціальної психології та медицини
16 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 13-2)
5. Кафедра сурдопедагогіки та сурдопсихології імені
М.Д.Ярмаченка
15 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 13-8)
6. Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та
реабілітології
17 травня 2019 року, 14:00 (ауд. 3- Ц)
1. Кафедра теорії та методики музичної освіти, хорового
співу і диригування
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 4-10)
2. Кафедра педагогіки мистецтва і фортепіанного
виконавства
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 3-9)
3. Кафедра інструментального та оркестрового
виконавства
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 3-10)
4. Кафедра теорії та історії музики
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 3-2)
5. Кафедра хореографії
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 4-1)
6. Кафедра теорії та методики постановки голосу
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 2-4)
1. Кафедра теоретичних основ інформатики
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 229)
2. Кафедра інформаційних технологій і програмування
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 228)
3. Кафедра комп’ютерної інженерії та освітніх
вимірювань
15 травня 2019 року, 16:00 (ауд. 1-14)
4. Кафедра програмної інженерії
16 травня 2019 року, 11:00 (ауд. 1-51)
5. Кафедра інноваційних технологій викладання
загальноосвітніх дисциплін
16 травня 2019 року, 15:30 (ауд. 338)
1. Кафедра біологічних основ фізичного виховання та
спортивних дисциплін
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-51)
2. Кафедра фізичної реабілітації
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-52)
3. Кафедра фізичного виховання і спорту
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-9)
4. Кафедра футболу
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 1-7)
5. Кафедра теорії і методики фізичного виховання
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-52)
6. Кафедра фізичного виховання та здоров’я
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-52)
7. Кафедра олімпійського та професійного спорту
8 травня 2019 року, 13:00 (ауд. 3-51)
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15 травня 2019 року,
Факультет

о 13:00

психології

(конференц-зала)
вул. Саратівська, 20

1. Кафедра теоретичної та консультативної психології
16 травня 2019 року, 14:30-16.00 (ауд. 213)
2. Кафедра психосоматики та психологічної реабілітації
16 травня 2019 року, 14:30-16.00 (ауд. 214)
3. Кафедра загальної і соціальної психології та
психотерапії
16 травня 2019 року, 14:30-16.00 (ауд. 204)
5. Кафедра політичної психології та соціально-правових
технологій
16 травня 2019 року, 14:30-16.00 (ауд. 208)

Інформація щодо розташування програм пленарних та секційних
засідань за факультетами
№

Назва факультету

1
2
3

Факультет політології і права
Факультет педагогіки та психології
Факультет психології
Факультет української філології та
літературної творчості імені
А.Малишка
Факультет філософії та
суспільствознавства
Факультет соціально-економічної
освіти
Факультет іноземної філології
Інженерно – педагогічний факультет
Фізико – математичний факультет
Факультет менеджменту освіти і науки
Факультет спеціальної та інклюзивної
освіти
Історичний факультет
Факультет фізичного виховання,
спорту і здоро’я
Факультет мистецтв імені Анатолія
Авдієвського
Факультет інформатики
Факультет природничо-географічної
освіти та екології

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

11

Пленарне
засідання
46 стор.
30 – 31 стор.
108 стор.

Секційні
засідання
47 – 51 стор.
32 – 45 стор.
110 – 115 стор.

52 стор.

53 – 59 стор.

60 стор.

61 – 72 стор.

160 стор.

161 – 168 стор.

12 стор.
73 стор.
116 стор.
126 стор.

13 – 29 стор.
74 – 81стор.
117 – 125 стор.
127 – 143 стор.

82 стор.

83 – 92 стор.

144 стор.

145 – 153 стор.

99 стор.

100 – 108 стор.

169 стор.

170 – 177 стор.

93 стор.

94 – 98 стор.

154 стор.

155 – 159 стор.

ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТСЬКИХ
ПЛЕНАРНИХ І СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
15 травня 2019 р. о 11:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 6-10
1. Ісаєва О.О., доктор педагогічних наук, професор
Шкільний підручник із зарубіжної літератури в системі інтерактивного
навчання
2. Корнієнко О.О., доктор філологічних наук, професор
Міфотворчість радянської доби: культурні герої, формування
естетичного канону
3. Іванова Л.П., доктор філологічних наук, професор
Синергетика автора и персонажа в художественном тексте
4. Кіщенко Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент
Гендерний аспект у англомовній авторській казці. Стратегія вибору
персонажів авторами казок
5. Гринюк О.С., кандидат філологічних наук, доцент
Валентність твірних основ та словотворчих афіксів віддієслівних
іменників на позначення дії сучасної німецької мови
6. Карлова В.О.,аспірант
Перстратно-адстратні латинські запозичення в давньоанглійській мові
(на матеріалі поеми «Беовульф»)
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Програма проведення кафедральних секційних засідань
Кафедра англійської філології
Лексичні, семантичні та прагматичні особливості функціонування та
викладання англійської мови
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:
Секретар засідання:

16.05.2019 р.
13:30
ауд. 5-1
к.філол.н., доц. Н.О. Стефанова
к.пед.н., доц. Г. М. Лебединець

1. Романовська Ю.Ю., кандидат філологічних наук, професор
Вплив курсу English Composition на бакалаврську підготовку і подальше
навчання студентів американських університетів
2. Титаренко О.Ю., кандидат філологічних наук, професор
Концепт POLITICS в сучасному англомовному політичному дискурсі
3. Бегека Д.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Лексична компетентність – основа підготовки майбутнього викладача
іноземної філології
4. Горохова І.В., кандидат філософських наук, доцент
Pragmatics in language change and lexical creativity
5. Третяк Л.І., доцент
Semantics of the neologism BREXIT: a lexicogrammatical approach
6. Лебединець Г.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Сучасні тенденції у формуванні англомовної граматичної
компетентності у студентів закладів вищої освіти
7. Макухіна Т.В., кандидат філологічних наук, доцент
Особливості лінгвокультурних концептів стереотипів
8. Ліпатов В.М., доцент
Canadian Vocabulary in Relation to British and American Varieties of English
9. Керножицька О.А., старший викладач
Відображення емоцій у електронних листах сучасної англійської мови
10. Гром О.І., викладач
Перспективи репрезентації концепту THOUGHT в англійській мові
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11. Маньковська О.В., викладач
Утворення нових фразових дієслів в сучасній англійській мові
12. Люлька О.О., аспірант
Деякі зміни дієслівних категорій у текстах англійської художньої
літератури
13. Цимбал Ю.О., аспірант
Методична термінолексика та її становлення у британському дискурсі
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Кафедра загального мовознавства і германістики
Корпусно-орієнтована лінгвістика у ракурсі когнітивно-дискурсивної
наукової парадигми
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:
Секретар засідання:

16.05.2019 р.
12:00
ауд. 6-3
д. філол. н., проф. А.В. Корольова
к. філол. н., доц. О.О. Балабан

1. Корольова А.В., доктор філологічних наук, професор
Картини світу етносів як результат відображення процесів і механізмів
лінгвоантропогенезу
2. Толчеєва Т.С., доктор філологічних наук, професор
Фармацевтичні номени як маркери товарних марок і брендів
3. Балабан О.О., кандидат філологічних наук, доцент
Універсальні процеси змін у лексичному значенні слів у споріднених мовах
4. Качанов В.І., кандидат військових наук, доцент
Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні
англійської мови
5. Позніхіренко Ю.І., кандидат філологічних наук, доцент
Ергоніми відонімного походження в комунікативному просторі м. Києва
6. Бінецька Д.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Методичні ресурси корпусів текстів для навчання іноземних мов
7. Машкіна О.М., кандидат філологічних наук, старший викладач
Форма інтернет-афоризму як спосіб впливу на перцептивні установки
8. Деревянко М.М., старший викладач
Інтеграційні процеси у вивченні іноземної мови
9. Назаров Б.О., викладач
Дискурсивні маркери в німецькій мові
10. Стефанова Н. О., кандидат філологічних наук, доцент
Етимологічні паралелі лексем beauty і краса та їхніх дериватів у сучасній
англійській та українській мовах
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11. Прадівлянна Л.М., доцент
Інтерсеміотичний простір сюрреалістичного вірша
12. Бобер Н.М., здоб.
Когнітивна матриця фразових дієслів на позначення емоцій людини в
англійській мови (корпусний підхід)
13. Юрченко Н.С., аспірант
Розширення лексикону мови шляхом змін у семантичній структурі
багатозначного слова
14. Вороніна-Пригодій Д. А., аспірант
Когнітивний підхід у дослідженні термінологічної номінації
15. Ружицька А. О., аспірант
Когнітивні механізми полісемії у різних мовах
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Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням
Аспекти перекладу текстів й викладання іноземних мов
за професійним спрямуванням
Дата проведення:
15.05.2019 р.
Час проведення:
13:30
Місце проведення: ауд. 6-12
Голова засідання: к.філол.н., доц. В.І. Давиденко
Секретар засідання: к.філол.н., доц. Я.В. Хижун
1. Давиденко В. І., кандидат філологічних наук, доцент
Сучасні підходи до укладання термінологічних словників
2. Артьомова Є.О., кандидат філологічних наук, доцент
Віртуальна мовна особистість у межах Інтернет-дискурсу
3. Блинова І.А., кандидат філологічних наук, доцент
Пріоритетні напрямки дискурсологічних досліджень художньої
комунікації
4. Бреславець Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент
Підвищення рівня якості освіти у ВНЗ з використанням внутрішніх
резервів у відповідь на зовнішні виклики
5. Василенко О.М., кандидат психологічних наук, доцент
Вплив організованості особистості студентів на засвоєння ними
іноземної мови
6. Дишлева С.М., кандидат філологічних наук, доцент
Семантико-синтаксична організація речень з локальними і
темпоральними компонентами в англійській мові
7. Кувшинова Н.М., кандидат філологічних наук, доцент
Диференціація терміна "запозичення"
8. Хижун Я. В., кандидат філологічних наук, доцент
Специфіка оцінювання навчальних досягнень студентів. Системи
оцінювання
9. Бондар-Фурса О.С., старший викладач
Типові проблеми електронного перекладача
10. Вознюк Л.А., викладач
Перифрази як вторинні номінації
17

Кафедра методики викладання іноземних мов
Новітні методики викладання іноземних мов
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:
Секретар засідання:

16.05.2019 р.
12:00
ауд. 5-9
к.пед.н, доц. В.В. Ніколаєнко
доц. Кодалашвілі О.Б.

1. Ніколаєнко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Використання технологій інтерактивного навчання студентів-іноземців
економічних спеціальностей українськомовної термінологічної лексики
2. Александрова Л.Г., доцент
Гвоздецька К.О., асистент
Рольова гра як ефективний засіб формування комунікативної
компетентності в діалогічному мовленні студентів 1 курсу мовного ЗВО
3. Божок О.С., кандидат педагогічних наук, доцент
Методична підготовка вчителя англійської мови в умовах
університетської освіти
4. Кодалашвілі О.Б., доцент
Сучасні методичні підходи до викладання англійської мови
5. Вітченко А.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент
Використання кейс-технології на практичних заняттях з англійської
мови у ЗВО
6. Гладка І.А., доцент
Комікси як засіб мотивації до спілкування на практичних заняттях з АМ
студентів 1 курсу
7. Гончарова Т.В., кандидат філологічних наук, доцент
Особливості аналізу лінгвістичної інформації при виконанні
студентської наукової роботи (на матеріалі дослідження групи складних
іменників із суфіксом -er на позначенні діяча)
8. Попова Л.М., доцент
Формування професійної майстерності вчителів іноземної мови в
початковій школі
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9. Семененко Г.М., кандидат філологічних наук, доцент
Тестова перевірка сформованості англомовної компетенції у читанні у
майбутніх учителів – філологів
10. Щаслива Н.С., кандидат філологічних наук, старший викладач
Технологія «мовного портфоліо» як провідний засіб підвищення
самооцінки
11. Романюк В.Л., старший викладач
Формування лексичної компетентності студентів-філологів I курсу за
допомогою інтерактивних технологій
12. Яковлєва Т.В., старший викладач
Комплексний коментар як засіб семантизації тематичної лексики у
навчанні іспанської мови в старших класах середньої школи
13. Мельник П.Ю., старший викладач
К вопросу об организации рекламних текстов в курсе
лингвокультороведения: принцип пандана
14. Микитенко А.В., викладач
Форми індивідуальної роботи на заняттях з німецької мови у процесі
формування лексичної компетентності студентів філологів
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Кафедра методики викладання світової літератури
Актуальні проблеми мовно-літературної освіти
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:
Секретар засідання:

15.05.2019 р.
14:00
ауд. 6-7
д.пед.н., проф. О. О. Ісаєва
к.пед.н., доц. А. О. Мельник

1. Клименко Ж.В., доктор педагогічних наук, професор
Літературна інфографіка як засіб розвитку читацької компетентності
учнів
2. Мірошниченко Л.Ф., доктор педагогічних наук, професор
Провідна роль літературознавства у методологічній основі шкільного
аналізу художнього твору
3. Чепурко О.М., кандидат філологічних наук, доцент
Формування національної свідомості студентів при вивченні сучасного
історичного роману (на прикладі «Чорного ворона» Василя Шкляра)
4. Мельник А.О., кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості вивчення біографії сучасного зарубіжного письменника у
старших класах загальноосвітньої школи
5. Давидюк Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Мовленнєва агресія та шляхи її подолання
6. Півнюк Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент
Психолого-фізіологічні засади дитячого читання
8. Холодна Ю.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Дискурс діалогу на уроках зарубіжної літератури
9. Бицько О.К., старший викладач
Методичні рекомендації до вивчення в школі повісті В. Бамбули
"Циганська доля – що вітер в полі"

20

Кафедра романо-германської філології
Актуальні аспекти дослідження романо-германських мов
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:
Секретар засідання:

16.05.2019 р.
14:00
ауд. 5-7
к.пед.н., доц. Л. С. Вінічук
ст.викл. А. А. Машкевич

1. Толчеєва Т.С., доктор філологічних наук, професор
Комерційна номінація та лінгвістичні аргументи захисту
інтелектуальної власності
14. Вінічук Л.С., кандидат педагогічних наук, доцент
Регіональні варіанти сучасної французької мови
15. Горбач О.В., кандидат філологічних наук, доцент
Термінологічні неологізми: особливості утворення та функціонування
(на матеріалі лексики маркетингу сучасної німецької мови)
16. Євтушенко Л.В., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
Німецька преса та її роль у соціокультурному становленні
демократичної держави
17. Єленіна З.І., доцент
Комунікативний аспект французької політичної реклами
18. Яковлєва Т.В., старший викладач
Вживання інфінітивних конструкцій в іспанському діалогічному
мовленні
19. Сокорчук В.М., старший викладач
Дериваційно-семантичні властивості суфіксів віддієслівних іменників в
німецькому науковому та офіційно-діловому дискурсі
20. Пільгуєва О.А., старший викладач
Способи композиційного утворення слів у сучасній італійській мові
21. Машкевич А.А., старший викладач
Тавтологічні сполучення як засіб стилістичного забарвлення мови
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22. Мельник П.Ю., старший викладач
Паризький «géniedeslieux»: про один із засобів залучення до нього
студентів
23. Підгаєцька С.Л., старший викладач
Лексичні особливості рекламного дискурсу в сучасній французькій мові
24. Салко О.В., старший викладач
Лінгвокультурологічні аспекти дослідження французьких рекламних
слоганів
25. Швець А.І., старший викладач
Фреймовий аналіз мотиваційної основи казкових онімів в італійській та
українській мовах
26. Дермель Н.М., старший викладач
Фоностилістичні особливості німецького тексту
27. Габрик В.Г., старший викладач
Роль інформаційних технологій в процесі викладання німецької мови у
мовному ВНЗ
28. Сорочинська І.Р., старший викладач
Особливості семантико-синтаксичного моделювання педагогічних
афоризмів
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Кафедра світової літератури та теорії літератури
Поетика і аксіологія літератури: проблеми дослідження і викладання
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:

16.05.2019 р.
15:00
ауд. 5-11
д.філол.н., проф. О.О. Корнієнко
д.філол.н., проф. Т.А. Пахарєва
Секретар засідання: к.філол.н., ст.викл. Д.Ю. Кондакова
1. Анненкова О.С., доктор філологічних наук, професор
Гетеротопії в романі Дж. Барнса «Англія, Англія»
2. Боровська О.М., кандидат філологічних наук, старший викладач
Маргінальні жанри та їх індивідуальна трансформація в літературній
творчості Миколи Львова
3. Єрьоміна-Чащина М.В., кандидат філологічних наук, викладач
Антропоморфизм как сюжетообразующий прием в произведениях
Г. Дж. Уэллса «Остров доктора Моро», М. А. Булгакова «Собачье
сердце», Дж. Оруэлла «Скотный двор»
4. Кондакова Д.Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач
Петербург как Рим в книге А. Ипполитова «Просто Рим»
5. Костюк О.М., кандидат філологічних наук, доцент
Зображувальний ряд російського роману 50-60-х рр. 19 ст. і його втілення
у книжковій ілюстрації
6. Пахарєва Т.А., доктор філологічних наук, професор
Киевский контекст стихотворения О. Мандельштама «На каменных
отрогах Пиэрии…»
7. Шевченко О.Л., старший викладач
Роль фольклору в становленні англійського романтизму
8. Штейнбук Ф.М., доктор філологічних наук, професор
Місце та роль творчості Олеся Ульяненка у сучасній українській
літературі
9. Шуберт Г.М., кандидат філологічних наук, доцент
Постмодерністська гра в мистецтві (на матеріалі роману Г. Граса
«Бляшаний барабан»)
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10. Юдін О.А., доктор філологічних наук, доцент
Гете і Пруст: роман про митця
11. Юферева О.В., доктор філологічних наук, доцент, професор
Поетика поведінки у сучасному подорожньому тексті
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Кафедра слов’янських мов
Актуальні проблеми славістики
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:
Секретар засідання:

15.05.2019 р.
12:30
ауд. 14-12
д. філол.н., проф. Ю.В. Кравцова
к. філол.н. Л.М. Проскуріна

1. Кравцова Ю.В., доктор філологічних наук, професор
Лингвометафорология как новое интегративное направление
лингвистики
2. Альохіна С.В., кандидат філологічних наук, доцент
Активизация речевой деятельности китайських студентов
3. Аскерова І.А., кандидат філологічних наук, доцент
Образ гостя і гостинності у польській пареміології (на
загальнослов’янському тлі)
4. Мирошніченко І.М., кандидат філологічних наук, старший викладач
З історії назв в’язниці в давній київській писемності та
східнослов'янських мовах. Використання міжмовної омонімії в
лінгводидактичних цілях.
5. Прискока О.В., кандидат філологічних наук, доцент
До історії слова «іклісія» в давній українській писемності
6. Проскуріна Л.М., кандидат філологічних наук, старший викладач
Лексические и синтаксические особенности авиадиспетчерской
терминологии воздушного движения
7. Слива Т.В., кандидат філологічних наук, доцент
Рефлексемы-дериваты в составе ассоциативно-семантических
структур
8. Стась Т.В., кандидат філологічних наук, доцент
Лексика подсечно-огневого земледелия называющая угодья, образованные
на месте выкорчеванного участка леса (по материалам памятников
письменности XI–XVI вв.)
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9. Тарасенко В.І., кандидат педагогічних наук, доцент
Особенности обучения тюркоязычных филологов-русистов падежной
системе русского язика
10. Закусило Д.І., асистент
Предикати зі значенням «каузація радості» в польській мові
11. Колодько Д.А., викладач
Меронимы – наименования атрибутов событий в их привативной
оппозиции

26

Кафедра східних мов та методики викладання східних мов
Орієнталістика в Україні: проблеми й перспективи розвитку
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:
Секретар засідання:

15.05.2019 р.
13:30
ауд. 5-2
д.пед.н., проф. Асадчих О.В.
к.філол.н. Аністратенко Л.С.

1. Асадчих О.В., доктор педагогічних наук, професор
Альтернативні методи оцінювання япономовної академічної
грамотності
2. Аністратенко Л.С., кандидат філологічних наук, викладач
Метафоризація як спосіб термінотворення фахової мови японського
літературознавства
3. Лавренчук М.А., викладач
Роль суфіксів у формуванні конотативних значень багатоскладових
іменників у китайській мові
4. Подзигун А.С., викладач
Стан розвитку японістики в Україні
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Кафедра прикладної лінгвістики,
порівняльного мовознавства та перекладу
Актуальні проблеми сучасного перекладознавства і зіставної лінгвістики
Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:
Голова засідання:
Секретар засідання:

16.05.2019 р.
14:00
ауд. 5-12
к.філол.н., проф. С.А. Матвєєва
лаб. І.В. Ломачевська

1. Леміш Н. Є., доктор філологічних наук, професор
Архетипні уявлення про каузальність в англійських, нідерландських,
іспанських, українських і російських прислів’ях: зіставний аспект
2. Зернецька А.А., доктор філологічних наук, професор
Вербально-комунікативна діяльність: аттрактори і точки біфуркації
3. Матвєєва С. А., кандидат філологічних наук, професор
Термін як інструмент категоризації й концептуалізації дійсності
4. Анохіна Т.О., кандидат філологічних наук, доцент
Сфера застосування приміток перекладача
5. Кононець Ю.В., кандидат філологічних наук, доцент
Маніпулятивні технології в англомовному медійному дискурсі
6. Литвинов О.О., кандидат філологічних наук, доцент
Репрезентація та відтворення метафори передачі у номінаціях зорової
поведінки персонажів при перекладі
7. Алексєєва О.М., кандидат філологічних наук, доцент
Особливості функціонування і перекладу реалій (на матеріалі кінофільмів
компанії BBC)
8. Онищук М.І., кандидат філологічних наук, доцент
Функціонування аксіологеми у дискурсі сфери надзвичайних ситуацій
9. Капранов Я.В., кандидат філологічних наук, доцент
Key Provisions of Laryngeal Theory in Indo-European *hṷekṷ- / *heuk- and
Afrasian *Hwq-.
10. Павлик Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
Семантична організація фактичних мовленнєвих актів завершення
контакту в англійській та українській мовах
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11. Орлова Ю.В., старший викладач
Архiтектонiка концепту: новий теоретико-методологiчний пiдхiд до
концептологiчних дослiджень
12. Вайноренє І.П., старший викладач
Словотвірне гніздо з вершиною “ефект” в українській та вершиною
“effect” в англійській мовах: Зіставний аспект.
13. Кравченко О.В., старший викладач
Актуальність застосування тестування у процесі викладання іноземних
мов
14. Маслова Я.В., викладач
Змішаний (пропозиційно-асоціативний) різновид мотивації біблійних
онімів
15. Желобицька Т.В., викладач
Treatment of Cultural Differences in Translation
16. Сорочинська І.Р., аспірант
Фреймовий аналіз як один з базових методів аналізу педагогічних
афоризмів (мовами дослідження)
17. Вдовиченко Л.Ф., аспірант
Особливості епонімів у французькій філософській термінології
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
15 травня 2019 р. о 11:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 11-8
1. Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор,
заступник декана з науковоїроботи та міжнародних зв’язків
Звіт про наукову роботу Факультету педагогіки і психології за 2018 рік
2. Бондар Володимир Іванович, академік НАПН України, доктор
педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки і психології
Сутність та методологія реалізації синергетичного підходу в системі
сучасного педагогічного менеджменту в освіті
3. Бондар Віталій Іванович, академік НАПН України, доктор педагогічних
наук, професор
Диференційоване навчання дітей з особливим інтелектуальним
розвитком в інтегрованих классах закладів загальної середньої освіти
4. Яценко Тамара Семенівна, дійсний член НАПН України, доктор
психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України,
завідувач кафедри глибинної психології і психолого-соціальної
реабілітації психологічного факультету Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького, завідувач лабораторії
глибинної психокорекції факультету психології і педагогіки НПУ імені
М. П. Драгоманова
Психологічний потенціал художніх полотен
5. Шапошнікова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання
Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя
початкової школи в умовах нових освітніх реформ
6. Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої
творчості
Інтерактивні методи викладання у вищій школі
7. Луценко Ірина Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри методик та технологій дошкільної освіти
Засадничі принципи дошкільної та інклюзивної освіти
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8. Шевнюк Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва
Спеціальні методи навчання образотворчого мистецтва в закладах
вищої освіти
9. Бернацька Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов та методики навчання
Навчальні стратегії як засіб удосконалення іншомовної
компетентності студентів
10. Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри практичної психології
Статті у науковометричних базах даних як показник
конкурентноспроможності викладача кафедри практичної психології
11. Лапченко Інна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри психології і педагогіки
Про готовність майбутніх практичних психологів до роботи з дітьми
із сімей АТО-ООС та внутрішньопереміщених осіб
12. Страшко Станіслав Васильович, кандидат біологічних наук, професор,
завідувач кафедри медико-біологічних і валеологічних основ життя та
здоров’я
Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019» в номінації основи
здоров’я як один із вагомих здобутків 25-річного існування шкільного
предмета з превентивної освіти
13. Семеренко Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, професор,
завідувач кафедри української мови та методики навчання
Демінутивна лексика у праслов’янській мові
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Програма проведення кафедральних секційних засідань
СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОГО
НАВЧАННЯ
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 11-1)
15 травня 2019 року о 1400
Керівник секції – професор Матвієнко О. В.
Секретар секції – доцент Васютіна Т. М.
Звіт про наукову роботу кафедри педагогіки і методики початкового
навчання за 2018 рік (завідувач кафедри педагогіки і методики початкового
навчання професор Шапошнікова І. М.)
1. Телецька Л. І., доцент
Особливості структурування інтегрованого курсу «Я досліджую
світ»
2. Васютіна Т. М., доцент
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання
сучасних картографічних посібників у професійній діяльності
3. Коханко О. Г., доцент
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до впровадження
інтегрованого навчання засобами спецкурсу
4. Лук’янченко О. М., доцент
Аксіологічні засади формування наукового світогляду майбутніх
вчителів початкової школи
5. Колесник Л. В., доцент
Міжнародний проект як шлях підвищення якості педагогічної
освіти: досвід співпраці України та Норвегії
6. Севастюк М. С., доцент
Сучасне інформаційно-освітнє середовище як джерело осмислення та
систематизації педагогічного досвіду В. О. Сухомлинського
7. Чайченко В. Ф., доцент
Математична складова підготовки майбутніх вчителів початкової
освіти
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8. Тесленко Т. В., доцент
Підготовка вчителя до організації освітнього середовища в Новій
українській школі
9. Кондратюк О. М., доцент
Підготовка майбутніх учителів до навчання молодших школярів
роботі з даними
10. Марусинець М. М., професор
Інтеграція психолого-педагогічної складової у професійній підготовці
майбутніх фахівців гуманітарного профілю
11. Себало Л. І., доцент
Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до
самооздоровлення
12. Лозенко А. П., доцент
Особливості конструювання методів навчання з урахуванням
індивідуальних особливостей функціонування півкуль головного мозку
молодших школярів
13. Григоренко В. Є., доцент
Вплив освітнього середовища на естетичне виховання молодших
школярів в умовах Нової української школи
14. Янковська І. М., доцент
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації
завдань НУШ в освітній галузі «Мистецтво»
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 10-6)
15 травня 2019 року о 1400
Керівник секції – професор Митник О.Я.
Секретар секції – лаборант Цигель А.О.
Звіт про наукову роботу кафедри практичної психології за 2018 рік
(завідувач кафедри практичної психології професор Митник О.Я.)
1. Сафін О.Д., професор
Профілактика професійного вигорання практичного психолога
2. Литвинчук Л.М., професор
Психологічні аспекти реабілітації осіб схильних до афективної
поведінки
3. Святенко Ю.О., доцент
Організаційно-методичні засади розвитку особистісної
компетентності практичного психолога
4. Каськов І.В., доцент
Психолого-педагогічні умови успішної соціально-психологічної
адаптації до навчання першокурсника
5. Томаржевська І.В., доцент
Психолого-педагогічні умови розвитку професійно значущих якостей
майбутнього практичного психолога у процесі професійної
підготовки
6. Зубалій Н.П., доцент
Психологічні чинники формування пізнавальної мотивації у
студентів практичних психологів до навчальної діяльності
7. Тітяєв В.М., доцент
Підвищення психологічної стійкості студента до впливу агресивного
інформаційного середовища в сучасних умовах
8. Гаркавенко З.О., доцент
Підготовка практичного психолога до надання
соціально-психологічної допомоги в умовах невизначеності
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9. Рашковська І.В., доцент
Формування у студентів, майбутніх психологів, вмінь та навичок з
управління конфліктами в організаціях освіти
10. Петрова А.С., старший викладач
Формування особистісної компетентності в процесі психологічного
супроводу студентів-психологів
11. Затворнюк О.М., доцент
Формування професійної ідентичності майбутнього психолога у
позааудиторній діяльності
12. Середюк Т.В., доцент
Формування комунікативних здібностей практичного психолога у
процесі навчання у ЗВО
13. Чистяк О.В., доцент
Психолого-педагогічні умови формування міжособистісних стосунків
вихованців дитячих будинків сімейного типу
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 11-9)
15 травня 2019 року о 1400
Керівник секції – професор Каніщенко А. П.
Секретар секції – ст. лаборант Степанчук О. В.
Звіт про наукову роботу кафедри української мови та методики навчання
за 2018 рік (завідувач кафедри української мови та методики навчання
професор Семеренко Г.В.)
1. Каніщенко А.П., професор
Проблемний підхід до вивчення теорії мови майбутніми учителями
2. Литвин Л.П., доцент
Фемінітиви як вияв динамічності мовної норми
3. Чабайовська М.І., доцент
Дидактико-методичне забезпечення реалізації проекту вивчення
курсу українознавства за вибором «Я люблю Україну» в 1-4 класах
4. Волошина В.В., доцент
Стилістичні функції фразеологічних засобів у наукових та
художньо-публіцистичних працях В. О. Сухомлинського
5. Топіха В.А., доцент
Удосконалення правильності мовлення засобами морфології
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 10-12)
15 травня 2019 року о 1400
Керівник секції – професор Шевнюк О. Л.
Секретар секції – ст. лаборант Линник О. І.
Звіт про наукову роботу кафедри образотворчого мистецтва за 2018 рік
(завідувач кафедри образотворчого мистецтва професор Шевнюк О.Л.)
1. Барахтян М.М., доцент
Система творчих завдань для формування комунікативної
компетентності майбутнього вчителя в процесі вивчення
«Риторики»
2. Руденко І.В., доцент
Інновації у вивченні студентами методики навчання образотворчого
мистецтва
3. Красноголовець О.С., доцент
Особливості навчання композиції в скульптурі студентів з різним
типом художнього образотворення
4. Сова О.С., старший викладач
Дуальне навчання як сучасна форма підготовки майбутніх учителів
образотворчого мистецтва
5. Шалварова К.С., старший викладач
Оволодіння композицією відкритого простору як важлива складова
підготовки майбутніх вчителів-образотворців
6. Власюк Р.Я., викладач
Специфіка навчання основам композиції за допомогою професійних
програм комп’ютерної графіки – Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
7. Труш В.М., старший викладач
Сучасні методи навчання основам живопису на пленері
8. Цебенко Л.І., старший викладач
Пластична анатомія в системі підготовки майбутніх викладачів
образотворчого мистецтва
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9. Карпенко В.А., викладач
Паперопластика як складова художнього конструювання в процесі
підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва
10. Соломко І.П., викладач
Особливості художнього мислення школярів як основи їхньої
художньо-пізнавальної діяльності
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 10-1)
15 травня 2019 року о 1400
Керівник секції – доцент Бернацька О.В.
Секретар секції – викладач Тутова Т.Б.
Звіт про наукову роботу кафедри іноземних мов та методики навчання за
2018 рік (завідувач кафедри іноземних мов та методики навчання доцент
Бернацька О.В.)
1. Мірошниченко О.В., старший викладач
Засоби побудови індивідуальних стратегій навчання
2. Пуха З.Д., доцент
How to unleash students natural power within
3. Комогорова М.І., доцент
Методичні засади формування мовних компетенцій учнів початкових
класів на уроках іноземної мови
4. Попова Л.М., доцент
Використання освітніх онлайн платформ у формуванні іншомовної
компетенції студентів закладів вищої освіти
5. Гудій С.О., доцент
Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищий школі
6. Лукянчук С.Ф., доцент
Використання інтерактивних технологій навчання іноземної мови з
метою формування комунікативного уміння усної взаємодії у
студентів
7. Тутова Т.Б., викладач
Критерії, показники та рівні готовності майбутніх вчителів
початкової школи до педагогічної взаємодії з гетерогенними групами
учнів
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 10-8)
15 травня 2019 року о 1400
Керівник секції – доцент Лапченко І.О.
Секретар секції – викладач Коростишевська І.Л.
Звіт про наукову роботу кафедри психології і педагогіки за 2018 рік
(завідувач кафедри психології і педагогіки доцент Лапченко І.О.)
1. Приходько Ю.О., професор
Мотиваційна сфера як проблема психології особистості
2. Боброва Л.Г., доцент
Особливості особистісної тривожності у підлітків
3. Дзюбенко О.А., доцент
Досвід впровадження психологами концепції Нової української
школи
4. Дубініна К.В., доцент
Емпіричне дослідження взаємозв’язку прокрастинації з вольовими
якостями студентів-психологів
5. Євченко І.М., доцент
Суверенність психологічного простору особистості
6. Кучеренко Є.В., доцент
Проблема особистісного досвіду в психологічній науці
7. Лапченко І.О., доцент
Особливості розвитку комунікативних умінь дітей у діяльності
аніматора
8. Маслюк А.М., доцент
Психологічні особливості формування патріотизму особистості
9. Овдієнко І.М., доцент
Феномен психологічного благополуччя в контексті сучасної
психологічної науки
10. Івановська О.В., старший викладач
Проблема самотності особистості у науці
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11. Коростишевська І.Л., викладач
Естетичний розвиток в структурі особистості
12. Падалка Р.Г., викладач
Розвиток професійно необхідних якостей студентів засобами
психологічного тренінгу
13. Тітова І.С., викладач
Особистісні якості як чинник професійного становлення
майбутнього спеціаліста
14. Халько М.С., викладач
Емпіричне дослідження тривожності у дітей молодшого
шкільного віку
15. Карпенко О.В., аспірант
Психологічні особливості проявів перфекціонізму у дітей
дошкільного віку
16. Лук’яненко М.М., аспірант
Дослідження ціннісно-смислової сфери у психології особистості
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ І ВАЛЕОЛОГІЧНИХ
ОСНОВ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 14-4)
15 травня 2019 року о 1400
Керівник секції – професор Страшко С.В.
Секретар секції – ст. викладач Гусєва Г. М.
Звіт про наукову роботу кафедри медико-біологічних і валеологічних
основ життя та здоров’я за 2018 рік (завідувач кафедри медико-біологічних і
валеологічних основ життя та здоров’я професор Страшко С.В.)
1. Кривич І.П., професор
Народна медицина, її валеологічні основи
2. Білик В.Г., доцент
Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у контексті
сучасної парадигми вищої освіти
3. Білик Ж.І., доцент
Оздоровчий потенціал STEM-технології
4. Мегалінська Г.П., доцент
Сікура А.Й., професор
Антибактеріальний та діагностичний потенціал рослинних
антоціанів
5. Пакербаєва Л.В., доцент
Самостійна робота як засіб формування професійної
компетентноості студентів педагогічних вузів
6. Шеремет І. В., доцент
Організація професійної підготовки майбутніх фахівців за напрямом
014 освітньою програмою «Здоров’я людини та фізична реабілітація»
7. Кузьменко О.П., доцент
Психоонкологія – новий напрямок досліджень в клінічній онкології
8. Воронцова Т.В., доцент
Використання елементів тренінгу на уроках Нової української школи
9. Стельмахівська В.П., доцент
Гігієнічні вимоги до обладнання класної кімнати в сучасних реаліях
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10. Гусева Г.М., старший викладач
Сучасні методи реабілітації дітей з дитячим церебральним
паралічем
11. Ігнатенко С.А., старший викладач
Впровадження педагогічних технологій формування культури
безпеки життєдіяльності майбутніх учителів молодших класів
12. Бітко С.М., старший викладач
Особливості оцінки стану здоров’я студентів за деякими
показниками кардіоритму
13. Челнокова М.С., старший викладач
Особливості корекції негативних психоемоційних станів учнів
молодшого шкільного віку як наслідків конфліктів у навчальному
виховному процесі
14. Олайа-Верано В.В., старший викладач
Використання показника ТІЛ для валеодіагностики
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ ТА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 14-7)
15 травня 2019 року о 1400
Керівник секції – професор Цвєткова Г.Г.
Секретар секції – ст. викладач Андрущенко Н.В.
Звіт про наукову роботу кафедри педагогіки і психології дошкільної
освіти та дитячої творчості за 2018 рік та інтеграцію наукової роботи з
навчальним процесом (завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної
освіти та дитячої творчості професор Цвєткова Г.Г.)
1. Алексеєнко-Лемовська Л.В., професор
Особливості підготовки майбутніх вихователів до організації
управлінської діяльності в системі дошкільної освіти
2. Андрущенко Н.В., старший викладач
Формування фахових компетентостей у студентів спеціальності
«Дошкільна освіта» в процесі викладання навчальної дисципліни
«Дитяча література»
3. Гальченко В.М., доцент
Особливості формування комунікативної компетентності
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.
4. Довбня С.О., доцент
Особливості підготовки майбутніх вихователів до впровадження
альтернативної технології «Образотворення» з дітьми дошкільного
віку
5. Дроздова Д.С., викладач
Особливості застосування інтерактивних методів навчання в
процесі підготовки майбутніх педагогів
6. Косенчук О.Г., доцент
Модель інформаційно-комунікативного забезпечення управління
якістю дошкільної освіти
7. Репетій С.Т., доцент
Розвиток духовності майбутнього вихователя як необхідна умова
професійного становлення
8. Шулигіна Р.А., доцент
Сучасні орієнтири формування етико-професійного світогляду
майбутнього педагога
9. Грузинська І.М., асистент
Шляхи формування творчої уяви дітей старшого дошкільного віку
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 9-12)
15 травня 2019 року о 1230
Керівник секції – професор Луценко І.О.
Секретар секції – ст. викладач Жукова Г. В.
Звіт про наукову роботу кафедри методик та технологій дошкільної освіти
за 2018 рік (завідувач кафедри методик та технологій дошкільної освіти
професор Луценко І. О.)
1. Левінець Н. В., доцент
Активізація рухової діяльності дітей дошкільного віку в інклюзивному
середовищі
2. Мордоус І. О., доцент
Цифрові технології в підготовці майбутнього педагога дошкільної
освіти
3. Корень А. М., доцент
Стратегія вирішення конфліктної ситуації в педагогічному
колективі
4. Поворознюк С. І., доцент
Використання дитячого фольклору у вихованні дітей із родин
учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб
5. Пєчка Л. Є., старший викладач
Зміст виховання особистості майбутнього педагога-дошкільника в
здоров’язбережувальному середовищі педагогічного закладу вищої
освіти
6. Жукова Г. В., старший викладач
Актуальні питання підготовки студентів до навчання англійської
мови дошкільників
7. Волощенко Н. О., старший викладач
Інтегрований підхід як умова іншомовного комунікативного розвитку
дошкільника
8. Поліщук К. М., старший викладач
Педагогічні умови використання сучасної іграшки у формуванні
світоглядних уявлень дітей старшого дошкільного віку
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ФАКУЛЬТЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПРАВА
Програма пленарного засідання
15 травня 2019 р. о 12:30
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 9-7
1. Андрусишин Богдан Іванович, декан факультету політології та права,
доктор історичних наук, професор
Модернізація методології історико-юридичної науки (на прикладі
школи «Анналів»)
2. Варзар Іван Михайлович, завідувач кафедри політичних наук, публічного
управління та адміністрування, доктор політичних наук, професор
Роздуми над політико-кратологічними концептами, що оприлюднено
президентською виборчою кампанією 2019-го року
3. Дмитренко Степан Петрович, доцент кафедри політичних наук,
публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук,
доцент
Особливості політичного протесту в сучасній Україні
4. Пєсцов Руслан Геннадійович, доцент кафедри правознавства та галузевих
юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Актуальні проблеми відновлення діяльності військових судів на
території України
5. Губань Радим Васильович, професор кафедри правознавства та галузевих
юридичних дисциплін, доктор юридичних наук, професор
Потенціал української вищої освіти в сфері миро будівництва
6. Огірко Ростислав Семенович, завідувач кафедри теорії та історії держави
і права, кандидат юридичних наук, доцент
Питання відповідальності України і Європейського Союзу за
невиконання Угоди про асоціацію між ними 2014 року
7. Шитий Станіслав Ігорович, доцент кафедри теорії та історії держави і
права, кандидат юридичних наук
Перспективи впровадження в Україні положень Загального регламенту
ЄС по захисту даних
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Програма проведення кафедральних секційних засідань
СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: завідувач кафедри теорії
та історії держави і права, кандидат юридичних
наук, доцент Огірко Р.С.
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ: лаборант кафедри теорії та
історії держави і права Галенко Т.М.(ауд.9-8)

1.

Бучма Олег Васильович, професор кафедри теорії та історії держави і
права, кандидат філософських наук, доцент

«Проблеми правового регулювання суспільно-релігійних відносин
в Україні»
2.

Деркачова Наталія Олександрівна , старший викладач кафедри
кафедри теорії та історії держави і права

«Наукові доробки Михайла Флегонтовича
Владимирського-Буданова в сфері права та державотворення»
3.

Вінокур Ольга Ярославівна, доцент кафедри теорії та історії держави і
права, кандидат юридичних наук

«Місце освітнього права в правовій системі України»
4.

Макарова Олена Василівна, доцент кафедри теорії та історії держави і
права, кандидат юридичних наук, доцент

«Права людини в сучасному світі»
5.

Мудролюбова Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри
теорії та історії держави і права

«Гендерна роль шведки Олександри Коллонтай та шведських
жінок на теренах України на початку ХХ сторіччя»
6.

Токарчук Ольга Володимирівна , доцент кафедри теорії та історії
держави і права, кандидат юридичних наук, доцент

«Концепція державності у поглядах Отто Ейхельмана»
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7.

Рішко Марія Іванівна, аспірант кафедри теорії та історії держави і права

«Шлях ефективного і якісного надання безоплатної правової
допомоги»
8.

Опенько Дзвенислава Анатоліївна , здобувач Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

«Інститут банкрутства громадян: історичний аспект та
сучасна концепція»
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СЕКЦІЯ 2
ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: завідувач кафедри
політичних наук, публічного управління та
адміністрування, доктор політичних наук, професор
Варзар І.М.
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ: лаборант кафедри
політичних наук Янковська А.О. (ауд.14-8)
1. Дмитренко Оксана Сергіївна, доцент кафедри політичних наук,
публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук,
доцент

«Публічне та державне управління: європейська практика та
вітчизняні інновації»
2. Жабінець Наталя Валеріївна, доцент кафедри політичних наук,
публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук

«Політичні цінності сучасного українського студента»
3. Ісаєнко Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри політичних
наук, публічного управління та адміністрування

«Європейський вектор реформування державної служби в
Україні»
4. Верещук Ірина Андріївна, старший викладач кафедри політичних
наук, публічного управління та адміністрування, кандидат наук з
державного управління

«Сіра зона» Європи: на шляху до європейських стандартів
розвитку державності»
5. Чижова Олена Михайлівна, професор кафедри політичних наук,
публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук,
доцент

«Прагматизм у сучасній українській політиці»
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6. Новакова Олена Вікторівна, професор кафедри політичних наук,
публічного управління та адміністрування, доктор політичних наук,
професор

«Детермінанти сучасного виборчого процесу в Україні»
7. Карнаух Анна Анатоліївна, доцент кафедри політичних наук,
публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук,
доцент

«Політична участь як обов’язкова умова політичного процесу і
діяльності»
8. Волянюк Ольга Ярославівна, доцент кафедри політичних наук,
публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук,
доцент

«Аналіз політики в контексті викликів посправди»
9. Горбатенко Ірина Анатоліївна, доцент кафедри політичних наук,
публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук,
доцент

«Політична участь як головний критерій розбудови
громадянського суспільства»
10. Зайченко Лілія Михайлівна, старший викладач кафедри політичних
наук, публічного управління та адміністрування

«Специфіка концептуального осмислення технократії в
контексті світового суспільно-політичного розвитку»
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СЕКЦІЯ 3
ПРАВОЗНАВСТВА ТА ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНІИХ ДИСЦИПЛІН
КЕРІВНИК СЕКЦІЇ: завідувач кафедри
правознавства та галузевих юридичних дисциплін,
доктор юридичних наук, професор Стеценко В.Ю.
СЕКРЕТАР СЕКЦІЇ: лаборант кафедри галузевих
юридичних дисциплін Дяченко М.О. (ауд 9-6)
1. Стеценко Валентина Юріївна, завідувачкафедри правознавства та
галузевих юридичних дисциплін, доктор юридичних наук, професор

«Правничий магістр ХХІ століття: шляхи удосконалення
підготовки в умовах реформування вищої освіти в Україні»
2. Гавронска Тетяна Володимирівна –старший викладач кафедри
правознавства та галузевих юридичних дисциплін, кандидат юридичних
наук

Забезпечення прав і свобод людини в Україні
3. Дубчак Леся Сергіївна – професор кафедри правознавства та галузевих
юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

«Конституційна функція адвокатури»
4. Купіна Людмила Францівна – професор кафедри правознавства та
галузевих юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

«Функціональні цілі норм трудового права»
5. Кононець Олена Миколаївна – доцент кафедри правознавства та
галузевих юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук

«Історія формування Державної комісії з контролю за цінами в
Україні»
6. Морозова Ольга Олексіївна – доцент кафедри правознавства та
галузевих юридичних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент

«Методика формування поняття держава»
7. Жмур Юлія Михайлівна – доцент кафедри правознавства та галузевих
юридичних дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

«Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх за
КК Німеччини»
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ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ ІМЕНІ АНДРІЯ МАЛИШКА
Програма пленарного засідання
14 травня 2019 р. о 11:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 7-3
1. Висоцький А.В., доктор філологічних наук, професор, декан факультету
української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Про стан наукової роботи на факультеті
2. Плющ М. Я., завідувач кафедри української мови, доктор філологічних
наук, професор
Структура речень з дієслівним предикатом пасивно-зворотного стану
3. Погребенник В. Ф.,доктор філологічних наук, професор
Національно-патріотичні, антиекспансіоністські мотиви поетичної
творчості «пізнього» Івана Франка
4. Мацько Л.І., доктор філологічних наук, професор
Лінгвометодичний аспект сакрального стилю мовотворчості Тараса
Шевченка
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Програма проведення секційних кафедральних засідань
Секція української мови
14 травня 2019 р.

о 13:00

Керівник секції – доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник
освіти України, завідувач кафедри української мови Плющ М.Я.
Секретар – Герасимчук Ю.А.
1. Плющ Марія Яківна, завідувач кафедри української мови, доктор
філологічних наук, професор
Структура речень з дієслівним предикатом пасивно-зворотного
стану
2. Алексеєва Світлана Геннадіївна, старший викладач
Структурно-семантичні різновиди парцельованих сурядних
компонентів
3. Багмут Ірина Віталівна, кандидат філологічних наук, доцент
Особливості функціонування виду дієслова в майбутньому часі
української мови
4. Векуа Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент
Прикметникові новотвори у сучасній українській мові
5. Висоцький Анатолій Васильович, доктор філологічних наук,
професор
Наукова і педагогічна спадщина Л.І.Мацько
6. Воловенко Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук,
доцент
Особливості використання метафори як метамовного рефлексива
у політичних текстах
7. Гаврилюк Оксана Романівна, кандидат філологічних наук, доцент
Допустово-протиставна семантика в структурі складного речення
8. Гальона Наталія Павлівна, кандидат філологічних наук, професор
Фіксований актант у структурі семантично валентності дієслова
9. Дудко Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, професор
Про ономасіологічну граматику міжрівневого типу
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10. Конєєва Олена Олексіївна, старший викладач
Валентні особливості дієслів взаємної дії в українській мові
11.

Куц Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент
Формально-граматична типологія простих речень з редукованим
суб’єктним компонентом

12. Леута Олександр Іванович, доктор філологічних наук, професор
Комплексний погляд на функції дієслова в реченні
13. Макарець Юлія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент
Соціофілософський вимір літературної норми
14. Марчило Лариса Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент
Назви спорідненості та свояцтва в актовій мові Волині XVIст.:
склад, структура, семантика
15. Овчиннікова Ірина Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент
Інструментальна синтаксема на позначення знаряддя дії в
реченнях з дієслівними предикатами дії
16. Паршак Катерина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент
Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії
17. Сулима Олеся Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент
Специфіка процесуальної семантики дієслів (психолінгвістичний
аспект)
18. Шемет Валентина Григорівна, кандидат філологічних наук,
професор
Лексико-словотвірні інновації з компонентом теле - в сучасній
українській мові
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Секція української літератури
14 травня 2019 р. 12.30

ауд.7-3

Керівник секції: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
української літератури Погребенник В. Ф.
Секретар: Ярощук В.Ю.
1. Погребенник В. Ф., доктор філологічних наук, професор
Національно-патріотичні, антиекспансіоністські мотиви поетичної
творчості «пізнього» Івана Франка
2. Александренко В. В., кандидат філологічних наук, доцент
Принципи організації художнього простору прози Дмитра Марковича:
сюжетні інваріанти дороги
3. Бикова Т. В., доктор філологічних наук, професор
Гуманістичні мотиви творчості Івана Франка
4. Блєдних Т. Ю., кандидат філологічних наук, доцент
Постаті національної історії в художньому потрактуванні поетів –
шістдесятників
5. Галак І. П., кандидат філологічних наук, доцент
Особливості хронотопу в поетиці оповідання Федора Одрача «За
Стир!»
6. Григоренко І. В., кандидат філологічних наук, доцент
Творчість Остапа Вишні під тиском сталінізму: від «Чукрену» до
«Самостійної дірки»
7. Йолкіна Л. В., кандидат філологічних наук, доцент
Концепція національного становлення особистості в романі
Р. Володимира «Нація на світанку»
8. Кобелецька О. І., , кандидат філологічних наук, доцент
Поетичні обрії Юліана Шпола
9. Ліпницька І. М., кандидат філологічних наук, професор
«Політика» Григорія Косинки як жанр «різдвяного оповідання»
10. Осьмак Н. Д., кандидат філологічних наук, професор
Фольклорні мотиви творчості Федора Одрача
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11. Савченко І. В., кандидат філологічних наук, професор
Образ тиші у драмі О.Вітра «Під прицілом тиші»
12. Урись Т. Ю., старший викладач, кандидат філологічних наук
Рецепція образу І.Франка в українській поезії ХХ-ХХІ століття
13. Жигілій Ю.М., асистент
Катастрофізм людини у художньому моделюванні української
модерної літератури початку ХХ століття
Повідомлення аспірантів:
1. Янчицька К.
Фольклоризм творчості Миколи Матієва-Мельника
2. Зозуляк Д.
Жанрові особливості роману «Страж-гора» С. Пушика
3. Радченко К.О.
Мовно-стильові особливості «київського» тексту І.Нечуя-Левицького
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Секція стилістики української мови
15 травня 2019 р.

12.30

Керівник секції – зав. каф. Мацько Л.І.
Секретар – Шеремета В.П.
1. Мацько Л.І., доктор філол. наук, професор
Лінгвометодичний аспект сакрального стилю мовотворчості Тараса
Шевченка
2. Калита О.М., кандидат філол. наук, доцент
Мовна експлікація емоційних станів людини у романі Михайла
Стельмаха «Хліб і сіль»
3. Кравець Л.В., доктор філол. наук, професор
Архетипи сучасного політичного дискурсу
4. Денискіна Г.О., кандидат філол. наук, професор
Технології редагування мови і стилю українських наукових текстів:
історія і сучасний стан
5. Ткаченко Т.В., кандидат філол. наук, доцент
Робота зі словником під час вивчення української мови як іноземної
6. Цівун Н.М., кандидат філол. наук, доцент
Стилістичний потенціал словотворчих засобів у романі Володимира
Лиса «Соло для Соломії»
7. Шеремета В.П.,кандидат філол. наук, асистент
Лексико-стилістичні особливості українського жіночого детективу
(на матеріалі роману Л. Демської «Літо психіатра»
8. Медвідь Н.С., докторант, канд. філол. наук, доцент кафедри української
мови, літератури та методики навчання Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра Довженка
Сполучникова система української ділової мови ХVII−ХVIII ст.
9. Матюшко І.О., аспірант, викладач Київського енергетичного коледжу
ДВНЗ
Лексико-граматичне вираження опозиції «свій – чужий» у романі
Василя Шкляра «Маруся»
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Секція «Культура української мови»
14 травня 2019 р.

13.00

ауд.7-8

Керівник секції: кандидат філологічних наук, професор, зав. кафедри культури
української мови Шевчук С. В.
Секретар секції: ст.викл., к. ф. н. Виноградова Ю. Б.
1. Шевчук С. В., к. ф. н., проф., зав. кафедри культури української мови
Проблема формування мовної особистості в Україні
2. Виноградова Ю. Б., ст.викл., к. ф. н.
Передумови виникнення мовного конфлікту (у контексті мовної
політики України)
3. Глущик С. В., доц., к. ф. н.
Лінгвометодологічні засади вивчення апеляційної та нотаріальної
документації Лівобережної України XVIII ст.
4. Дияк О. В., доц., к. ф. н.
Засоби візуалізації в комунікативній діяльності фахівця
5. Лобода Т. М., доц., к. п. н.
Світовий досвід у реформуванні національних правописів
6. Підкамінна Л. В., ст.викл., к. ф. н.
Процеси неологізації сучасних європейських мов
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Секція журналістики
«Проблеми гуманітарних наук у галузі "Журналістика”»
16 травня 2019

12-30

ауд. 8-13

Керівник секції: Жадько В.О., доктор філос. наук, професор, зав. кафедри
філософії
Секретар: канд. філолог. наук, доцент Харитоненко О.І.
1. Жадько В.О., доктор філос. наук, професор, зав. кафедри філософії
Ціннісна основа проектів педагогічної думки на сторінках українських
газетно-журнальних видань
2. Білорусцева Т.М., викладач
Редагування аудіовізуальних творів: особливості та проблеми
3. Куляс П.П., канд. іст. наук., доцент
Українська школа редагування (1991-2019)
4. Марків О.Т., канд.. пед.. наук, доцент
Медіаосвіта як фундаментальна складова інформаційної безпеки
5. Сидоренко Н.М., доктор філос. наук, професор
Редакторська і публіцистична діяльність Юрія Клена
6. Харитоненко О.І., канд. філолог. наук, доцент
Впровадження стратегій сторітелінгу в сучасній українській
журналістиці
7. Харчук О.В., канд. філолог. наук, доцент
Проблеми навчання редагуванню в новітніх реаліях розвитку вищої
освіти
8. Шевчук С.В., викладач
Роль медіаграмотності в сучасному світі: безпекові стратегії
формування інформаційного простору в Україні та за кордоном
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА
Програма пленарного засідання
13 травня 2019 р. о 13:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 2-18
1. І.І. Дробот, декан факультету філософської освіти і науки, доктор історичних
наук, професор
Філософсько-гуманітарна складова у підготовці вчителя у світлі завдань
концепції «Нова українська школа»
2. Л.В. Долинська, заступник декана факультету з наукової роботи та
міжнародного співробітництва, кандидат психологічних наук, професор
Підсумки наукової роботи викладачів факультету філософії та
суспільствознавства за 2018 рік та завдання і перспективи розвитку на
2019 рік
3. Ю.Г.Легенький, завідувач кафедри дизайну та реклами, доктор
філософських наук, професор
Новітні технології в дизайні ХХІ століття
4. С.І.Тицький, завідувач кафедри історії та філософії історії, кандидат
історичних наук, доцент
Буржуазний і бюрократичний сегменти кредитно-банківського сектору
економіки Правобережної України в умовах Першої світової війни
5. Б.К. Матюшко, кандидат філософських наук, професор
Нова спроба характеристики світогляду Максима Антоновича
6. С.А. Крилова, завідувач кафедри філософської антропології, доктор
філософських наук, професор
Філософська публіцистика як практична філософія у сучасному
суспільстві
7. В.Л.Хромець, кандидат філософських наук, доцент кафедри богослов’я та
релігієзнавства
Труднощі державної легалізації освітньої діяльності закладів вищої
духовної освіти
8. О.В.Строяновська, кандидат психологічних наук, професор кафедри
психології
Особливості прокрастинації як перешкоди формування розвитку
психологічної компетентності майбутнього педагога
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Програма кафедральних секційних засідань
Секція кафедри філософії
Керівник секції: Мозгова Н.Г.
Секретар секції: Глушко Т.П.
15 травня 2019р. 14.00 (ауд. 3-13)
Мозгова Н.Г. – Про стан та перспективи розвитку наукових досліджень
кафедри
1. Епістемологічні особливості логіки як формальної науки.
Н. Г. Мозгова, доктор філософських наук, професор.
2. Автор в автобіографічному наративі.
І. Г. Немчинов, доктор філософських наук, професор.
3. Глобальна дестабілізація освітніх практик: тенденції та
перспективи.
Т. П. Глушко, доктор філософських наук, професор.
4. Про стан навчання філософії в школі у світовому контексті
сучасності.
Н. Б. Адаменко, кандидат філософських наук, доцент.
5. Богдан Кістяківський як критик психологізму.
Б. К. Матюшко, кандидат філософських наук, доцент.
6. Екологічна філософія: від романтизму до прагматизму.
М. С. Назаренко, кандидат філософських наук, доцент.
7. Актуалізація знань з логіки для розвитку критичного мислення.
С.Г. Конончук, кандидат філософських наук, доцент.
8. Досвід мізософії. Акт розгубленності між буттям і небуттям.
Л. А. Облова, кандидат філософських наук, доцент.
9. Соціальні аспекти в етнографічних студіях М. Грушевського.
Г. О.Остапчук, кандидат філософських наук, доцент.
10. Екофілософія.
В. В.Пономаренко, кандидат філософських наук, доцент.
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11. Прагматика візуальних практик.
К. С. Гончаренко, кандидат філософських наук, ст.викладач.
12. П.Чубинський: класифікація чарівних казок.
І. В. Березінець, кандидат філософських наук, ст.викладач.
13. Про «Етичний сенс» в «Лекції з етики» Л.Вітгенштайна.
Є. М. Шушкевич, кандидат філософських наук, ст.викладач.
14. Філософські засади культури безпеки АЕС.
Є. О. Нікітчук, аспірантка кафедри філософії.
15. Два типи кінематографу: мімезичний транс та дієгетичний всесвіт.
А. А. Безуглий, аспірант кафедри філософії.
16. Криза сучасності як пошуки фундаментальності людського.
І.А. Кушніренко, аспірант кафедри філософії.
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Секція кафедри богослов’я та релігієзнавства
Керівник секції: професор В.Д.Бондаренко
Секретар секції: ст. лаб. Т.М.Висоцька
15 травня 2019 р. о 14:00 (ауд. 3-3)
професор В.Д. Бондаренко – Богослов’я і релігієзнавство як засоби
філософського освоєння світу
1. Наука і релігія: діалог та перспективи в сучасному світі.
Т.О.Котлярова, кандидат філософських наук, доцент.
2. Salve crux: концептуальні образи хреста у мистецтві ХХ ст.
І. Б.Остащук, доктор філософських наук, професор.
3.Створення Помісної Церкви в Україні: передумови та перші
наслідки.
Ю.П.Чорноморець, доктор філософських наук, професор.
4.Вплив роботи Й. Кривельова "Жінка і релігія" (1937) на
українську радянську науково-атеїстичну літературу.
А.М. Басаурі Зюзіна, кандидат філософських наук, доцент.
5. Українські мусульмани між релігією і політикою.
Д.В.Брильов, кандидат філософських наук, доцент.
6.До проблеми визначення основних пріоритетів державної політики
щодо релігії та церкви в Україні.
В.С.Василенко, старший викладач.
7.Миротворчі практики в Україні з залученням релігійних діячів та
організацій.
Т.А.Калениченко, кандидат філософських наук, викладач.
8.Труднощі державної легалізації освітньої діяльності закладів
вищої духовної освіти.
В.Л. Хромець, кандидат філософських наук, доцент.
9.Конфлікт понять "релігія" і "віра" в антропологічному вимірі.
Г.А.Целковський, старший викладач.
10.Становище та проблеми військового духовенства Української
Православної Церкви в період АТО.
Ю.С.Гичка, аспірант I-го року навчання.
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11.Сучасне положення християн в арабському світі з початку 2011
року до сьогодні.
З.В.Керстюк, аспірант I-го року навчання.
12.Роль освіти в становленні філософсько-релігійної концепції
свободи совісті в працях М. П. Драгоманова.
Є.А.Шарко, аспірант I-го року навчання.
13. Сергій Аверинцев про сакральну мову сучасного православ’я.
Ян Ці, аспірант 1-го року навчання.
14. Yes, the Bible prompts us to seek knowledge.
О.М.Цимбалюк, аспірант II-го року навчання.
15.Зміна есхатологічних парадигм в середовищі сучасних українських
п'ятидесятників: причини та наслідки.
В.О.Гура, аспірант II-го року навчання.
16.Законодавче регулювання міжконфесійних відносин на
Правобережній Україні у 1793 - 1830 рр.
О.В.Щетінін, аспірант II-го року навчання.
17.Західні та східні джерела впливу на літургійне богослов'я
Олександра Шмемана.
А.В.Дудченко, аспірант II-го року навчання.
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Секція кафедри історії та філософії історії
Керівник секції: доцент С.І. Тицький
Секретар секції: доцент О.П. Бакуменко
15 травня 2019 р., початок 14.00 (ауд. 15 – 7)
доц. Тицький С.І. – Звіт про науково-дослідну роботу кафедри за 2018 рік та
завдання колективу кафедри на 2019 рік
1. Світоглядна складова у підготовці вчителя в умовах «Нової
української школи».
І.І. Дробот, доктор історичних наук, професор.
2. Бюрократизація комунального господарства міст Правобережної
України другої половини ХІХ - початку ХХ століття в українській
історіографічній традиції.
С.І. Тицький, кандидат історичних наук, доцент.
1. Становлення всесвітньої історії як наукової та
дисципліни в контексті історіографічних революцій
XVIII та ХІХ ст.
О.П. Бакуменко, кандидат історичних наук, доцент.

навчальної

2. Протидія творчої інтелігенції політиці русифікації в Українській
РСР у 1960-х рр.
Д.І. Малежик, кандидат історичних наук, докторант, доцент.
3. Інформаційна політика в Україні 2018-2019 рр.: нові виклики та
перспективи.
О.А. Прохоренко, кандидат історичних наук, доцент.
4. Філософсько-історичні засади дослідження еволюції
етнополітичного простору міст України другої половини ХІХ ст. початку ХХ ст.
Н.А. Драпушко, кандидат історичних наук, старший викладач.
5. Вища комерційна освіта в Україні на початку ХХ ст.: внесок
підприємців у її розвиток.
О. М. Донік, кандидат історичних наук, доцент.
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Секція кафедри культурології та філософської антропології
Керівник секції: професор С.А. Крилова
Секретар секції: доцент Шкіль Л.Л.
14 травня 2019 р. о 15.00 (ауд. 14-11)
Крилова С.А. – стан та перспективи розвитку наукових досліджень
кафедри культурології та філософської антропології
1.
Проблема академізму у вітчизняній філософії: від замкненості
«сакральної герменевтики» до відкритості авторства.
Н.В. Хамітов, доктор філософських наук, професор.
2. Вища школа в аспекті самореалізації особистості.
В. О. Матвєєв, доктор філософських наук, професор.
3. Асоціативність сприйняття знакових мов мистецтва.
Ю.В.Юхимик, доктор філософських наук, професор.
4. Культурологічний смисл сакрального: софт-традиціоналізм як
формула діалогу традиції і постмодерну.
Є.В. Більченко, доктор культурології, професор.
5.Рауманаліз як найновіший напрям лаканівського психоаналізу:
культурологічні виміри.
О.О. Кирилова, доктор культурології, доцент.
6. Розвиток інформаційних технологій: світовий прогрес чи загроза
відчуження особистості?
Л.Л. Шкіль, кандидат філософських наук, доцент.
7. Культурна географія як необхідна складова підготовки бакалаврів
культурологів.
І.В. Гурова, кандидат історичних наук, доцент.
8. Освітня технологія дебатів в контексті підготовки фахівця
культуролога.
С.С. Русаков, кандидат філософських наук, доцент.
9. Цінність міжособистісного спілкування в умовах віртуалізації
життя.
І.П. Цимбалій, кандидат філософських наук, доцент.
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9. Особливості формування управлінської діяльності в
культурологічній галузі.
Т.В. Калита, кандидат економічних наук, доцент.
10. Деантропоморфізація трагічного наративу і пошуки нової мови
комеморації (на прикладі робіт А. Спігельмана).
А.Е. Дробович, кандидат філософських наук, доцент.
11. Концептуалізація понять «бренд» та «національний бренд».
Т. В. Заряжко, аспірант кафедри культурології та інформаційних
комунікацій НАКККіМ, асистент кафедри культурології та
філософської антропології.
12. Деструктивність та її подолання у людському бутті.
Р.О. Князєв, аспірант кафедри культурології та філософської
антропології.
13. Толерантність як консолідуючий фактор в людських відносинах.
Р.І. Кузьменко, аспірант кафедри культурології та філософської
антропології.
14. Проблема прийняття інваліда як прояв мужності.
Н.А. Мринська, аспірант кафедри культурології та філософської
антропології.
15. Методологія дослідження проблеми вибору любові в бутті сучасної
людини.
О.П. Романова, аспірант кафедри культурології та філософської
антропології.
17. Суперечність глобального та локального в бутті сучасної людини.
С.М. Шульга, аспірант кафедри культурології та філософської
антропології.
18. Гендерні стратегії політичного лідерства.
Д.Д. Дандекар, аспірант кафедри культурології та філософської
антропології.
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Секція кафедри етики та естетики
Керівник секції: професор Т.І. Андрущенко
Секретар секції: професор Дорога А.Є.
16 травня 2019 р. о 14.00 (ауд. 2-19)
професор Т. І. Андрущенко – аналіз результатів наукової роботи за 2018 рік та
перспективи наукової діяльності кафедри на 2019 рік
1. Етико-естетична освіта: виклики сучасності.
Т.І. Андрущенко, завідувач кафедри етики та естетики, доктор
філософських наук, професор.
2. Гуманістичні цінності в українській культурі.
Н.Б. Буряк-Стефанова, кандидат філософських наук, старший викладач.
3. Проблеми культурної спадщини в соціокультурних реаліях сучасної
України.
А.Є. Дорога, кандидат філософських наук, професор.
4. Викладання філософських дисциплін у сучасному навчальному процесі.
О.Ф. Коннов, кандидат філософських наук, доцент.
5. Експоненційний розвиток української етичної думки.
О.А. Лобанчук, кандидат педагогічних наук, доцент.
6. Академічна і етична думка України: історія та сучасність.
О.П. Магеря, кандидат філософських наук, доцент.
7. Етичні та естетичні принципи політики як виду людської діяльності.
К.М. Покотило, кандидат філософських наук, доцент.
8. Досвід естетичного виховання через вивчення кіномистецтва на
прикладі Варшавського університету.
С.В. Скрипнікова, кандидат філософських наук, доцент.
9. Сучасні аспекти моральної культури спілкування.
Т.Ю. Шульга, старший викладач.
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Секція кафедри психології
Керівник секції: професор Л.В. Долинська
Секретар секції: професор О.В. Строяновська
13 травня 2019р. о 14.00 (ауд. 8-5)
Долинська Л.В. – Аналіз стану та перспективи розвитку наукових досліджень
кафедри психології
1. Зміст роботи кафедри психології з впровадження
інноваційних освітніх технологій у підготовці майбутніх фахівців.
Л.В. Долинська, кандидат психологічних наук, професор, Л.П.Матяш-Заяц,
кандидат психологічних наук, доцент, О.В.Строяновська, кандидат
психологічних наук, професор.
2. Психологічні аспекти формування у студентів навички
оперування візуально-семантичними образами ієрогліфічних знаків
японської мови.
Л.В. Долинська, кандидат психологічних наук, професор, Ю.С.Наумова,
аспірантка кафедри психології.
3. Вікові особливості розвитку соціального інтелекту.
Л.В. Долинська, кандидат психологічних наук, професор, В.Ю.Роєнко,
аспірантка кафедри психології.
4. Історичний аспект проблеми розвитку самостійності в
філософських і психолого-педагогічних дослідженнях.
Л.В. Долинська, кандидат психологічних наук, професор, Д.С.Поліщук,
аспірантка кафедри психології.
5. Формування у студентів наукових понять
рефлексивної діяльносьті.
Т.М. Лисянська, кандидат психологічних наук, професор.

в

умовах

6. Ускладнення реалізації репродуктивного потенціалу жінки як
психологічна проблема.
Л.М. Ширяєва, кандидат психологічних наук, професор, Ю.А.Капустіна,
магістрантка.
7. Психологічні технології в підготовці майбутнього психолога.
Н.В. Андріяшина, кандидат психологічних наук, доцент.
8. Особистісне
становлення
студентів
спеціальностей у процесі професійної підготовки.
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філософських

О.В. Темрук, професор, кандидат психологічних наук, доцент, Д.В.Клімова,
аспірантка кафедри психології.
9. Конфліктологічна компетентність у структурі професійно
важливих якостей психолога.
Л.П. Матяш-Заяц, кандидат психологічних наук, доцент.
10. Психологічні особливості емоційного вигорання у фахівців
допомагаючих професій.
Л.П. Матяш-Заяц, кандидат психологічних наук, доцент, Т.М.Котлярчук,
магістрантка.
11. Підсистема конструктів в структурі образу-Я при само
сприйнятті у просторі якостей особистості.
І.В. Воронюк, кандидат психологічних наук, доцент.
12. Використання поведінкових особливостей дельфінів афалін під
час проведення дельфінотерапії.
А.В. Зінченко, кандидат психологічних наук, доцент.
13. Етнічні особливості ціннісно-смислової сфери сучасного
студентства.
О.В.Крюкова, кандидат психологічних наук, доцент.
14.Формування загально-навчальних дій з врахуванням вольової
регуляції дітей.
Н.В. Співак, старший викладач.
15.Шляхи розвитку невербальних засобів спілкування.
С.П. Сагайдак, старший викладач.
16. Психологічні особливості тривожності студентів за особливими
потребами.
Т.М. Горбащенко, викладач.
17. Вікові особливості прояву сором’язливості.
І.М. Степаненко, викладач.
18. Психологічні чинники формування особистості підлітка у
сімейному вихованні.
Г.А.Чернякова, аспірантка кафедри психології.
19. Проблеми батьків, які виховують дітей з СДУГ.
Н.Гончаренко, аспірантка кафедри психології.
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20. Сутність та зміст поняття «успіх» та «успішність» в сучасній
науковій психолого-педагогічній літературі.
Д.П.Лукашук, аспірантка кафедри психології.
21. Проблема стресостійкості в психології.
Г.І.Ревуцька, аспірантка кафедри психології.
22. Чинники формування життєвих перспектив в юнацькому віці.
Є.Г.Рябкова, аспірантка кафедри психології.
23. Аналіз основних підходів до розуміння поняття екологічної
свідомості особистості.
Н.М. Белоусова, аспірантка кафедри психології.
24. Використання трирівневої моделі лідерства Дж.Скуллера у
програмі розвитку лідерських властивостей старшокласників.
М.В. Черпак, аспірантка кафедри психології.
25. До проблеми психологічного стресу як чинника емоційного
вигорання матерів.
І.Г. Збродська, аспірантка кафедри психології.
26. Історичний аспект проблеми розвитку самостійності у
філософських та психолого-педагогічних дослідженнях.
Д.С.Поліщук, аспірантка кафедри психології.
27. Особливість психологічної диференціації особистості –
„полезалежність” та „поленезалежність”.
В.В.Герасименко, аспірантка кафедри психології
28. Засоби розвитку мотивації досягнення успіху.
Т.А.Довидькова, аспірантка кафедри психології.
29. Засоби формування рефлексії у підлітковому віці.
Р.Р.Подопригоріна, аспірантка кафедри психології.
30. Аналіз основних підходів до трактування суб’єктивного
благополуччя в психології.
Г.В.Халєєва, аспірантка кафедри психології.
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Секція кафедри дизайну та реклами
Керівник секції: професор Ю.Г. Легенький
Секретар секції: лаборант Охман Н. І.
15 травня 2019 р. о 14.00 (ауд. 3-2)
професор Ю.Г. Легенький – Аналіз стану та перспективи розвитку наукових
досліджень кафедри дизайну та реклами.
1. Соціальний дизайн в добу комунікативних технологій.
Ю.Г. Легенький, доктор філософських наук, профессор
2. Тілесні трансгресії моди ХХ-ХХІ століття.
Л.М. Дерман, кандидат філософських наук, викладач.
3. Сучасні методи формотворення в міському середовищі.
Н.К. Бут, старший викладач кафедри.
4. Композиція в ландшафтному дизайні ХХІ століття.
Ю.В. Кушнір, старший викладач кафедри.
6. "Я" та "Інший" як суб'єкти в сприйнятті художнього образу.
Б.В. Сковронський, кандидат філософських наук, старший викладач
кафедри.
7. Новітні техніки в живописі ХХІ століття.
В.М. Сковронський старший викладач кафедри.
8. Синтез мистецтв в сезонах С. Дягілєва як діалог культур.
А.Ю. Ареф’єва, асистент кафедри
9. Українська культура в моді ХХ століття.
М.Ю. Кобилинська, асистент кафедри
10. Новітні технології в дизайні ХХІ століття.
В.А. Мохонько, асистент кафедри.
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ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Програма пленарного засідання
16 травня 2019 р. о 13:00
пр-т. Леся Курбаса, 2а, 4-й поверх, ауд.406.
1. Кільдеров Дмитро Едуардович, кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та
комп’ютерної графіки, декан Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
Фахова підготовка вчителя трудового навчання: стан та
перспективи
2. Яшанов Сергій Микитович, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Розвиток дидактичних принципів у системі інформатичної
підготовки учителя технологій при використанні технологій
комп’ютерного моделювання
3. Волкова Аліна Анатоліївна, старший викладач, аспірантка кафедри
промислової інженерії та сервісу Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
Професійна мобільність фахівців готельно-ресторанної страви
4. Фон Будау Олексій Григорович, кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник, доцент кафедри теорії та методики професійної
підготовки Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова
Практично-прикладне значення навчальних екскурсій для підготовки
студентів зі спеціальності «015 Професійна освіта. Туризм»
5. Шевченко Володимир Вікторович, кандидат педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри загально-технічних дисциплін та охорони
праці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів засобами
комп’ютерних технологій
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Програма кафедральних секційних засідань
СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ, КРЕСЛЕННЯ ТА
КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
Голіяд Ірина Семенівна, завідувач кафедри,кандидат педагогічних наук,
професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та
комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова
ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Жерноклєєв Ігор Васильович, доктор педагогічних наук, професор кафедри
теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ У
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В
УКРАЇНІ
Кільдеров Дмитро Едуардович, кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної
графіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ФАХОВА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Кільдерова Лілія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної
графіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Лозовецька Валентина Терентіївна, доктор педагогічних наук, професор
кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної
графіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
КАР’ЄРНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
Маркусь Ірина Сергіївна, старший викладач кафедри теорії і методики
технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З ТЕХНОЛОГІЙ
Науменко Володимир Якович, кандидат технічних наук, доцент кафедри
теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
АКТИВІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТА
КРЕСЛЕННЯ ЗАВДЯКИ ЗАСТОСУВАННЮ ТВОРЧИХ
ЗАДАЧ
Олефіренко Тарас Олексійович, кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної
графіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ В
ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗВО
Семеренко Жанна Миколаївна, асистент кафедри теорії і методики
технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
РОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Трегуб Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії
і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТЕМ-ОСВІТИ У
ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ
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Чернова Тетяна Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії
і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ТРУДОВОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО
НАВЧАННЯ»
Шереметьєва Світлана Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та
комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова
ОЧІКУВАННЯ ТА ВІДЧУТТЯ. ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ВІД
НАВЧАННЯ ТА РОБОТИ
Павлов Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, професор кафедри
теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
ФОРМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ.
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СЕКЦІЯ КАФЕДРИ
ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Титова Наталія Михайлівна, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук,
професор кафедри теорії і методики професійної підготовки Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
Лебедєв Дмитро Вікторович,кандидат педагогічних наук, професоркафедри
теорії і методики професійної підготовки Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО
ПЕДАГОГАЗДАТНОГО ДО ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Субіна Оксана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
теорії і методики професійної підготовки Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ
СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ
Фон Будау Олексій Григорович,кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник, доцент кафедри теорії і методики професійної
підготовки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ПРАКТИЧНО-ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТУРИЗМ»
Ляшенко Марина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доценткафедри
теорії і методики професійної підготовки Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
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СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ
Шевченко Володимир Вікторович, кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ
КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Касперський Анатолій Володимирович,професор, кандидат
педагогічних наук, кафедри загально-технічних дисциплін та охорони праці
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН В ЄРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР У
ВІДПОВІДНОСТІ ДО БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Зикій Г.Г., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
ФОРМУВАННЯФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
ОСВІТИ
Биковський Т.В. кандидат педагогічних наук, доценткафедри
загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
STEM НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Шмалєй С. В., професор, кандидат педагогічних наук,кафедри
загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я
ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
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НижникО.В.,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
МЕТОДИКИ ПОЖЕЖНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
РОБОТИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Бакін С.О.,старший викладач кафедри загально-технічних дисциплін та
охорони праці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Закусило А.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
КOМП’ЮТЕРНИЙ СУПРОВІД ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Немченко Ю.В. , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «ТЕХНОЛОГІЇ» В КОНТЕКСТІ
ІННОВАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
Кучменко О.М.,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ
НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЧЕРЕЗ СИНТЕЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Павлюк Л.В., докторантка кафедри загально-технічних дисциплін та
охорони праці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
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Яшанов М. С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
загально-технічних дисциплін та охорони праці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧИЙ ОСВІТІ
СЕКЦІЯ КАФЕДРИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
№ ПІБ викладача

Посада, вчене
Тема доповіді
звання
завідувач
Розвиток дидактичних принципів у
1 Яшанов Сергій
Микитович
кафедри, д.п.н., системі інформатичної підготовки
ДзусСергій
професор
учителя технологій при використанні
Борисович
технологійкомп’ютерногомоделювання
к.п.н., доцент Теоретичні аспекти опанування ІКТ у
2 Бордюк
Олександр
сучасній освіті.
Миколайович
к.п.н., доцент Фізико-математична підготовка
3 Корець
Олександр
педагогів професійного навчання.
Миколайович
к.п.н., доцент Використання веб-сайтів у професійній
4 Куліш Людмила
Анатоліївна
діяльності майбутнього вчителя
д.п.н.,
Методичні засади впровадження
5 Макаренко Леся
Леонідівна
професор
веб-орієнтованих технологій в
професійну підготовку майбутніх
фахівців
к.п.н.,
Основні аспекти створення та
6 Микитенко
Альона Петрівна
старший
адміністрування веб-сайту
викладач
к.п.н., доцент Методика навчання природничих
7 Слабошевська
Тетяна
дисциплін у ЗВО з використання ЕНМК
Миколаївна
8 Федоренко Ігор к.п.н., доцент Сучасні інформаційнітехнологіїв
Васильович
системі інклюзивної освіти.
к.п.н., доцент Використання систем моделювання для
9 Шпильовий
Юрій
оптимізації комп'ютерних мереж
Вікторович
10 Яшанов Максим к.п.н., доцент Реалізація компетентнісного підходу в
Сергійович
інженерно-педагогічній освіті
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СЕКЦІЯ КАФЕДРИ ПРОМИСЛОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА СЕРВІСУ
Гуменюк Тетяна Броніславівна, доцент, канд.пед.наук, завідувач кафедри
промислової інженерії та сервісу
«Реалізація концепції поколінь у теорії і технології навчання у системі
професійної освіти»
Волкова Аліна Анатоліївна, старший викладач, аспірантка кафедри
промислової інженерії та сервісу
«Професійна мобільність фахівців готельно-ресторанної справи»
Зубар Надія Миколаївна, доцент, канд.техн.наук, професор
«Реалізація компетентнісного підходу у процесі навчання фахових
галузевих дисциплін майбутніх фахівців з готельно-ресторанної
справи»
Іщенко Світлана Михайлівна, викладач, аспірантка кафедри
загальнотехнічних дисциплін та охорони праці
«Використання інформаційних технологій у процесі навчання
дисципліни «Устаткування ресторанного господарства» майбутніми
педагогами професійного навчання за спеціалізацією «Харчові
технології»
Коваленко Ігор Васильович,канд.пед.наук, доцент
«Значенння САПР для формування компетентностей у майбутніх
фахівців з деревообробки»
Косяк Інна Василівна, доцент, канд.пед.наук, доцент
«Формування художньо-проектної компетентності у дизайнерів
одягу»
Медведенко Ірина Сергіївна,канд.пед.наук, доцент
«Підготовка конкурентноспроможних фахівців швейного профілю в
рамках дуальної освіти»
Ніколайчук Світлана Петрівна, канд.пед.наук, доцент
«Проектування змістового наповнення програми «Товарознавство
непродовольчих товарів»
Шаблій Любов Матвіївна,канд.біол.наук, доцент
«Використання проектної технології навчання на заняттях з
дисципліни «Загальні технології харчових виробництв»» у процесі
підготовки педагогічних кадрів для системи професійної
(професійно-технічної) освіти»
Шевченко Анна Ігорівна,канд.пед.наук, старший викладач
«Особливості екологічного підходу у дизайні інтер'єра»
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ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Програма пленарного засідання
13 травня 2019 р. о 14:00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 13-9
1. Шеремет М.К., декан факультету, доктор педагогічних наук, професор
Проблеми та перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні
2. Синьов В.М., почесний декан, академік
Проблеми забезпечення якісної освіти дітей з інтелектуальними
порушеннями
3. Глоба О.П., доктор педагогічних наук, професор
Інноваційні технології діагностики і корекції психофізичного стану
дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти
4. Круглик О.П., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри
сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Ярмаченка
Порушення в розвитку дитини як життєва криза батьків
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Програма секційних кафедральних засідань
Програма секційного звітного засідання
кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка
Аудиторія: 13-8
15травня 2019р. о 14.00 год.
Керівник секції: доктор психол. наук, проф. Фомічова Л.І.
Секретар секції: канд. пед. наук, доцент Малина Л.О.
Аналіз наукової роботи кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології
імені М.Д.Ярмаченка за 2018 рік – Фомічова Л.І.
ДОПОВІДІ
Звіт за наукову роботу кафедри за 2018 рік.
1. Технологізація навчального процесу засобами розвитку інтелекту дітей з
вадами слуху.
Докт. психол. наук, професор Фомічова Л.І.
2. Новітні технології в навчанні.
Докт. психол. наук, професорСмульсон М.Л.
2. TRIZ -педагогіка як інноваційний сурдопедагогічний конструкт.
Заслужений діяч мистецтва ,академік
канд. пед. наук, професор Комісаров О.В.
3. Соціальні відхилення у різних вікових групах дітей з вадами слуху.
Заслужений лікар України,
доктор мед. наук професорПроценко В.В.
4. Екологічно-просвітницька діяльність педагогів.
Докт. пед. наук, професор Шмалєй С.В.
5. Порушення в розвитку дитини як життєва криза батьків.
Докторант, канд. пед. наук, доцент Круглик О.П.
6. Особливості розуміння семантики художніх текстів учнями з
порушеннями слуху.
Канд. пед. наук, доцент Малина Л.О.
7. Теоретичні передумови інтеграції осіб з порушеннями слуху в
соціокультурне середовище.
Канд. психол. наук, доцент Гренюк Л.С.
8.Міміко-жестове мовлення в процесі навчання глухих.
Канд. психол. наук, доцент Горлачов О.С.
9. Спілкування як прояв професіоналізму діяльності педагога.
Канд. психол. наук,ст. викл. Тимофієнко Н.В.
10. Особливості оволодіння структурними компонентами мови і мовлення
учнями початкових класів з порушеннями слуху.
Ст. викл. Губар С.Ю.
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11. Доцільність дотримання орфографічних норм української мови у вимові
учнів з вадами слуху.
Ст. викл. Козлова О.М.
12. Сурдопереклад у навчальній діяльності студентів.
Аспірант Трикін О.І.
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Програма
секційного засідання звітно-наукової конференції викладачів, аспірантів і
докторантів кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології
факультету спеціальної та інклюзивної освіти
(15 травня 2019 року,13.00 год)
13.00; ауд. 13-7 гуманітарного корпусу
1. Синьова Євгенія Павлівна– доктор психологічних наук, професор; доцент

кафедри тифлопедагогіки.
Тема доповіді: «Психолого-педагогічні особливості компетентнісного
підходу у релізації завдань якісної освіти дітей з порушеннями зору».
2. Войтюк Юрій Олександрович – доцент кафедри тифлопедагогіки.

Тема доповіді: «Реалізація компетентнісного підходу у спеціальній освіті
дітей з порушеннями зору (екологічна грамотність та здорове життя)»
3. Гребенюк Тетяна Миколаївна – доцент кафедри тифлопедагогіки.

Тема доповіді «Особливості формування основних компетеностей з
української мови у дітей з порушеннями зору».
4. Медведок Лілія Григорівна – доцент кафедри тифлопедагогіки.

Тема доповіді «Культурна компетентність та особливості її формування у
дітей з порушеннями зору».
5. Сасіна Ірина Олександрівна – доцент кафедри офтальмопедагогіки та

офтальмопсихології.
Тема доповіді«Формування естетичної компетентності у дітей дошкільного
віку з порушеннями зору».
6. Серпутько Ганна Петріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри

офтальмопедагогіки та офтальмопсихології.
Тема доповіді «Формування життєвих (соціальних) компетностей у дітей з
порушеннями зору в умовах корекційно-розвиткового навчання»
7. Паламар Олена Михайлівна – доцент кафедри тифлопедагогіки.

Тема доповіді «Ключові математичні компетенції та особливості їх
формування у дітей з порушеннями зору».
8. Тімакова Юлія Вікторівна–доцент кафедри тифлопедагогіки.

Тема доповіді«Реалізація компетенції навчання впродовж життя в освіті
осіб з порушеннями зору».
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Програма секційного засідання звітно-наукової конференції
викладачів кафедри психокорекційної педагогіки, яка
відбудеться 16травня 2018 року
Аудиторія: 13-3

Год. 12.00

Керівник секції: доцент Піонтківська Г. С.
Секретар секції: доцент Ханзерук Л.О.
№
п/п
1.

Прізвище, ініціали
Піонтківська Г.С.

2.

Синьов В.М.

3.

Супрун М.О.

4.

Шульженко Д.І.

5.

Кравець Н.П.

6.

Геращенко С.І.

7.

Матющенко І.М.

8.

Ханзерук Л.О.

9.

Омельянович І.М.

10.

Чепурна Л.Г.

11.

Бондар Н.В.

12.

Бондар Є.О.

Тема доповіді
Первинна чуттєва основа грамотного письма як
передумова якісного оволодіння орфографічною
навичкою учнями з інтелектуальними порушеннями.
Актуальні проблеми розвитку спеціальної освіти в
Україні.
Нові підходи до вивчення майбутніми корекційними
педагогами історії психокорекційної педагогіки
Зміст підготовки майбутніх фахівців для корекційної
роботи з аутичними дітьми: індивідуальний та
інклюзивний ракурс
Психокорекційний вплив художньої літератури на
дітей з порушеннями інтелекту.
Активізація мовлення у дітей з інтелектуальними
порушеннями старшого дошкільного віку.
Соціальна адаптація дітей з порушенням
психофізичного розвитку в умовах інклюзивної
освіти.
Інклюзивне навчання учнів із затримкою психічного
розвитку.
Педагогічна діагностика загального розвитку
дитини з інтелектуальними порушеннями як
передумова навчання її в інклюзивних закладах
освіти.
Корекційна спрямованість підручників для дітей з
інтелектуальними порушеннями.
Особливості формування зв’язного мовлення в учнів
старших класів спеціальної школи на уроках
трудового навчання.
Формування професійних знань майбутнього
вчителя для здійснення корекційно-виховної роботи
в школі
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Програма секційного засідання кафедри логопедії та
логопсихології
Аудиторія: 12-8
15 травня 2019 року о 14:00 год.
Керівник секції: доктор пед. наук, проф. Федоренко С.В.
Секретар секції: кандидат пед. наук, доц. Марченко І.С.
ДОПОВІДІ
1. Проблеми та перспективи розвитку спеціальної освіти в Україні.
проф. Шеремет М.К.
2. Інтеграція хмарних сервісів google apps у інформаційно-освітній простір
вищого навчального закладу.
доц. Качуровська О.Б.
3. Психологічні механізми предикації та їх порушення у дітей з ТПМ.
доц. Тищенко В.В.
4. Вібраційні апарати у розвитку артикуляційної моторики дітей з ТПМ.
доц. Потапенко О.М.
5. Логопедичний супровід дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку в
умовах дошкільного логопункту.
доц. Пінчук Ю.В.
6. Психолінгвістичний підхід у вивченні складних синтаксичних конструкцій у
дітей старшого дошкільного віку з ТПМ.
доц. Швалюк Т.М.
7. Організація та зміст навчання математики учнів із ТПМ в умовах
впровадження "НУШ"
доц. Королько Н.І.
8. Клаттерінг як комунікативне порушення.
доц. Корнєв С.І.
9. Психологiчний компонент в логопедичнiй роботi.
доц. Базима Н.В.
10. Особливості комунікативного розвитку дітей дошкільного віку із алалією.
доц. Марченко І.С.
11.Особливості засвоєння фонетико-графічних умінь та навичок молодшими
школярами із порушеннями мовленнєвого розвитку.
доц. Чередніченко Н.В.
12. Дослідження зміни особистості у хворих із афазією.
доц. Козинець О.В.
13. Особливості навчальної діяльності дітей із синдромом Дауна в умовах
інклюзивного класу.
доц. Савицький А.М.
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14. Технології психокорекційної роботи в системі подолання комунікативних
порушень у дітей із ТПМ.
доц. Мартиненко І.В.
15. Особливості міжпівкульної взаємодії у дітей із мовленнєвими порушеннями
доц. Коломієць Ю.В.
16. Сучасне розуміння механізмів формування усного мовлення при дизартріях
у дітей.
проф. Конопляста С.Ю.
17. До проблеми періодизації спеціальної освіти.
ст. викл.. Ковальчук Ж.М.
18. Уніфікація як метод стандартизації початкового етапу корекції розвитку
дітей з первазивними порушеннями.
проф. Тарасун В.В.
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Програма секційного звітного засідання викладачів
кафедри спеціальної психології та медицини
Аудиторія: 13-2
16травня 2019 р. о 14:00 год.
Керівник секції: доктор психол. наук, проф Руденко Л. М.
Секретар секції: канд. мед. наук, доцент Ліссова З. І.
Аналіз наукової роботи кафедри спеціальної психології
та медицини за 2018 рік – Руденко Л. М.
ДОПОВІДІ
Звіт за наукову роботу кафедри за 2018 рік.
1. Вплив сім’ї на формування агресивності у підлітків.
докт. психол. наук, професор Руденко Л.М.
2. Нейрографіка як ефективний арт-терапевтичний метод психологічної
корекції невротичних станів у підлітків.
канд. психол. наук, доцент Кротенко В. І.
3. Самореалізація як умова професійного зростання спеціального психолога.
канд. психол. наук, професор Огороднійчук З. В.
4. Психолого-педагогічний супровід однокласників дитини з
психофізичними порушеннями в інклюзивному освітньому середовищі.
канд. психол. наук, доцент Афузова Г. В.
5. Клініко-психологічні особливості та психологічна корекція емоційних та
поведінкових порушень у підлітків.
канд. мед. наук, доцент Дем’яненко Б. Т.
6. Вимоги до знань психологів спеціальних закладів освіти при
нейропсихологічному обстеженні.
канд. психол. наук, доцент Дубовик О. М.
7. До питання дослідження різних аспектів психосексуального розвитку у
дітей із психофізичними порушеннями.
канд. психол. наук, доцент Найдьонова Г. О.
8. PANDAS синдром,сучасні погляди психологів.
канд. пед. наук, доцент Осадча Т. М.
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9. Формування професійної компетентності спеціальних (клінічних)
психологів у процесі навчання.
викладач Григоренко Т. В.
10. Актуальні тенденції професійної підготовки психологів у галузі
спеціальної освіти.
докт. пед. наук, професор Супрун Д. М.
11. Арт-терапія в системі психокорекційної допомоги дітям із ЗПР.
канд. психол. наук, доцент Федоренко М. В.
12. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в роботі
спеціального психолога.
канд. пед. наук, доцент Федоренко М. І.
13. Значення неврологічного анамнезу для діагностики та розробки
корекційної програми для дітей хворих на ДЦП.
канд. мед. наук, доцент Ліссова З. І.
14. Механізм мовлення, як узгоджена робота двох частин мовленнєвого
апарата.
канд. мед. наук, доцент Чорненька В. Д.
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ПРОГРАМА
секційного засідання звітно-наукової конференції
викладачів, докторантів та аспірантів
КАФЕДРИ ОРТОПЕДАГОГІКИ, ОРТОПСИХОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТОЛОГІЇ
ФАКУЛЬТЕТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
17.05.2019 р. о 14.00
ауд. 3-Ц
Прізвище
доповідача
Заплатинська
А.Б., к.пед.н.,
доцент
Ільїна О.В.,
ст. викладач
Глоба О.П.,
професор,
д.пед.н., доцент
Гриша Н.В.,
викладач
Яблонський А.І.,
к.псих.наук,
доцент
Родненок М.Є.,
к.пед.н.,
ст.викладач
Хворова Г.М.,
к.пед.н., доцент
Романюк А.М.,
викладач
Шевцов А.Г.,
доктор пед.н.,
професор
Панченко Т.Л.,
к.псих.н., доцент
Стасюк І.В.,
викладач

Тема доповіді
Сучасні підходи до застосування технологій раннього розвитку
дітей
Методика формувального експерименту по формуванню
психологічної готовності до професійної діяльності молодих
фахівців спеціальної та інклюзивної освіти
Інноваційні технології діагностики і корекції психофізичного
стану дітей з особливими освітніми потребами в умовах
інклюзивної освіти
Формування побутових навичок у дітей з порушеннями ОРА
засобами кулінарії
Гуманітарна експертиза у просторі інклюзивної освіти
Особливості використання технології Монтессорі-терапії у
розвитку дітей дошкільного віку з церебральним паралічем
Соціально-психологічні засади компетентного батьківства
дітей з аутизмом
Організаційно-методологічні засади
компенсаторно-корекційного навчання дітей з ПФОРА, та
методи їх використання в ресурсних центрах підтримки
інклюзивної освіти.
Психологічні засади організації інклюзивного навчання
студентів з обмеженнями життєдіяльності
Соціальна інклюзія як складова освітнього процесу в умовах
НУШ
Особливості організації навчання студентів з інвалідністю у
ВНЗ
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Вихованець
Б.О., аспір.
Гупаловська
В.А. асп.
Ачкевич С. А.,
аспір.
Чухрій І. В.,
докторант

Охоронно-педагогічний режим у навчанні та вихованні дітей з
ПОРА в умовах інклюзивної освіти
Методологічні проблеми вивчення сексуальності людини
Методи народної педагогіки в спеціальній освіті
Особливості психологічних механізмів соціальної адаптації
молоді з порушеннямиопорно-рухового апарату внаслідок
участі в АТО-ООС
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ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ
Програма пленарного засідання
15 травня 2019 р. о 15:00
вул. Пирогова, 9, ауд. 340
1. Кухар Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань
Особливості практичної підготовки магістрів спеціальності «Освітні
вимірювання»
2. Мучник М.М., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедрою
програмної інженерії
Оцінка складності розробки програм за допомогою методу «поділяй та
володарюй»
3. Франчук В.М., кандидат педагогічних наук, професор
Веб-орієнтоване віртуальне середовище Proxmox
4. Міненко О.М., викладач
Web-орієнтована інформаційна система для організації комунікацій
під час змішаного навчання
5. Усенко В.А., аспірантка кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх
вимірювань
Мобільне навчання: шляхи реалізації, переваги та організаційні
труднощі
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Програма секційних кафедральних засідань

Секційне засідання кафедри теоретичних основ інформатики
15 травня 2019 р. о 16.00, ауд. 229
(вул. Пирогова, 9, центральний корпус)
Керівник секції: академік НАПН України, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедрою Жалдак М.І.
Секретар секції: старший викладач, доцент Нестерова О.Д.
Доповіді:
Жалдак М.І., академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедрою – “Методика навчання стохастики в школі та педагогічному
університеті”.
Кузьміна Н.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент – “Досвід
впровадження дуальної системи навчання студентів
інформатичнихспеціальностей педагогічних університетів”.
Самусенко П.Ф., доктор фізико-математичних наук, доцент – “Деякі
застосування елементів теорії скінченних границь до розв’язування задач з
математичного аналізу”.
Умрик М.А., кандидат педагогічних наук, доцент – “Деякі аспекти навчання
мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх
учителів інформатики”.
Єфименко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент - “Особливості курсу
"Проектування та опрацювання баз даних" для майбутніх вчителів
інформатики”.
Франчук Н.П., кандидат педагогічних наук, доцент – “Особливості навчання
дисципліни “Моделювання комп’ютерних систем”.
Біляй Ю.П., старший викладач – “Огляд комп’ютерно-орієнтованих систем
навчання для вивчення робототехніки”.
Нестерова О.Д., старший викладач – “Питання дискретної математики в
популяризації науки”.
Рокицька О.Ю., аспірант – “Використання платформи ArduinoUno для
автоматизованих технічних систем”.
Обговорення доповідей.
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Секційне засідання кафедри інформаційних технологій і
програмування
15 травня 2019 р. о 16.00, ауд. 228
(вул. Пирогова, 9, центральний корпус)
Керівник секції: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
Рамський Ю.С.
Секретар секції: кандидат педагогічних наук, доцент Твердохліб І.А.
Доповіді:
Рамський Ю.С., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою –
“Використання хмаро-орієнтованих технологій в процесі підготовки майбутніх
учителів інформатики”.
Підгорна Т.В., доктор педагогічних наук, доцент – “Педагогічна інформатика
як складова підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах
інформатизованого навчального процесу”.
Струтинська О.В., кандидат педагогічних наук, доцент – "Особливості
добору змісту навчання блоку дисциплін “Освітня робототехніка” для
підготовки майбутніх учителів інформатики".
Твердохліб І.А., кандидат педагогічних наук, доцент – “Використання
проектних технологій при навчанні web-програмування майбутніх фахівців з
інформаційних технологій ”.
Єфименко Т.О., старший викладач – “Особливості використання програмних
засобів для навчання курсу "Комп’ютерна графіка та анімація" студентів
інформатичних спеціальностей”.
Оніщенко С.М., старший викладач – “Методична система навчання
програмування у педагогічному університеті”.
Баранов С.С., аспірант кафедри – “Добір робототехнічних платформ для
навчання основ робототехніки в школі”.
Обговорення доповідей.
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Секційне засідання кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх
вимірювань
15 травня 2019 р. о 16.00, ауд. 1-14
(вул. Пирогова, 9, центральний корпус)
Керівник секції: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою
Малежик М.П.
Секретар секції: аспірантка Трофименко Ю.С.
Доповіді:
Малежик М.П., доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедрою – "Формування компетентності конфігурування персональних
комп’ютерів майбутніх учителів інформатики".
Франчук В.М., кандидат педагогічних наук, професор – "Веб-орієнтоване
віртуальне середовище Proxmox".
Кухар Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент – "Використання
експертних методів під час проведення педагогічного експерименту".
Майданюк І.В., кандидат технічних наук, викладач кафедри -“До питання
формування функцій управління для генератора послідовностей двійкових
векторів”
Малежик П.М., кандидат фізико-математичних наук, докторант кафедри “Модель системи інтегрованого навчання комп’ютерних систем студентів
напряму підготовки 122 Комп’ютерні науки”
Малюх Є.В., аспірантка кафедри – "Навчання інформатики в закладах вищої
освіти із здобуттям ступеня молодшого бакалавра".
Усенко В.А., аспірантка кафедри – "Мобільне навчання: шляхи реалізації,
переваги та організаційні труднощі".
Обговорення доповідей.
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Секційне засідання кафедри програмної інженерії
16 травня 2019 р. о 11.00, ауд. 1-51
(вул. Пирогова, 9, центральний корпус)
Керівник секції: завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент
Мучник М.М.
Секретар секції: кандидат педагогічних наук, Кархут В.Я.
Доповіді:
Мучник М.М., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедрою –
“Оцінка складності розробки програм за допомогою методу “поділяй та
володарюй”.
Володько І.В.кандидат педагогічних наук – “Використання хмарних
технологій майбутніми фахівцями фізичного виховання і спорту”.
Кархут В.Я. кандидат педагогічних наук – "Моделювання реального
середовища розробки програмного забезпечення в рамках практичної
підготовки студентів спеціальності "Інженерія програмного забезпечення".
Бабич В.О. - “Особливості викладання дисципліни “Бази даних” студентам
спеціальності “Прикладна лінгвістика” ”.
Снігур О.М. - кандидат педагогічних наук, “Використання електронних
засобів навчального призначення в лінгвістиці”.
Ніколайчук В.Й. - “Методологія використання паттернів при моделюванні
та реалізації процесів викладання програмної інженерії”.
Терзян Т.К. - кандидат технічних наук. “Покрокове навчання
конструюванню програм”.

Обговорення доповідей.
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Секційне засідання кафедри інноваційних технологій викладання
загальноосвітніх дисциплін
16 травня 2019 р. о 15.30, ауд. 338
(вул. Пирогова, 9, центральний корпус)
Керівник секції: завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Ніколаєва Н.Г.
Секретар секції: старший викладач Хараман Н.О.
Доповіді:
Ніколаєва Н.Г.,канд.філол.н., доцент, завідувач кафедрою– “Впровадження
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний
процес”.
Бойко Н.О., кандидат філологічних наук, доцент – “Просторові параметри в
слов’янських дегідронімнихойконімах”.
Кудіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент – “Web-орієнтована
система автоматизованої перевірки мовної компетенції іноземних студентів з
української мови”.
Радчук А.О., кандидат історичних наук, доцент –
“Інформаційно-комунікаційні технології на уроках історії України”.
Хараман Н.О., кандидат філологічних наук, старший викладач “Стилетворчий чинник адресата в жанрі щоденника”.
Міненко О.М., викладач – “Web-орієнтована інформаційна система для
організації комунікацій під час змішаного навчання”.
Картуха О.О., викладач – “Особливості використання
інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці слухачів підготовчого
відділення напряму “Біологія”.
Обговорення доповідей.
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
Програма пленарного засідання
7 травня 2019 р. о 10:00
вул. Тургенівська, 3-9, конференц-зала
1. Тимошенко Олексій Валерійович, декан факультету фізичного
виховання, спорту і здоров’я, доктор педагогічних наук, професор
Звіт про наукову роботу Факультету фізичного виховання, спорту і
здоров’я за 2018 рік. Про міжнародну співпрацю НПУ імені
М.П.Драгоманова та Щецинського університету
2. Арефьєв Валерій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету
фізичного виховання та спорту
Програмування змісту диференційованого фізичного виховання
учнів основної школи
3. Дубогай Олександра Дмитрівна, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри фізичного виховання і здоров'я
факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я
Прикладні основи впровадження здоров’язбережувальної технології
«Навчання у русі» у систему «Сім’я-школа»
4. Бережна Таміла Іванівна, вчений секретар державної наукової
установи «Інститут модернізації освіти», кандидат педагогічних наук
Ретроспективний аналіз впровадження технології «Навчання у
русі» в систему здоров’я збереження учнів
5. Почечуєва Ірина Петрівна, директор гімназії № 287, м. Києва,
вчитель - методист вищої категорії, «Відмінник освіти України»,
«Відмінник Столичної освіти»
Ефективність впровадження технології «Навчання у русі» в
систему профілактики інфекційних хвороб у учнів початкової
школи
6. Охромій Галина Василівна, доктор медичних наук, професор
кафедри «Фізичної культури, спорту та здоров’я» та кафедри
«Фармації» ДВНЗ, «Український державний хіміко-технологічний
університет
Оптимізовані методології та інноваційні підходи до виконання
національної програми «Фізична активність, здоровий спосіб
життя – здоров’я нації»
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Програма кафедральних секційних засідань
СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ОЛІМПІЙСЬКОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ,
(вул. Тургенєвська, 3-9, ауд. 3-51)
8 травня 2019 року о 1300
Керівник секції – професор Волков Володимир Леонідович
Секретар секції – лаборант Нестерова Т. І.
Звіт про наукову роботу кафедри олімпійського та професійного спорту за
2018 рік (завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту професор
Медведєва Ірина Михайлівна)
1. Протокол табата в системі фізичної підготовки вчителя нової

формації для роботи в НУШ (нова українська школа)
К.пед.н., доцент кафедри Бондар Тетяна Костянтинівна
2. Рухливі та спортивні ігри як основний засіб фізичного виховання
для дітей молодшого шкільного віку
К.пед.н., доцент кафедри Галай Марія Дмитрівна
3. Здоров’я кісток як компонент жіночої спортивної тріади
К. мед.н., доцент Воловик Наталя Іванівна
4. Спортивні ігри – ефективна форма фізичного виховання
студентської молоді
К.пед.н., доцент Березовський Василь Анатолійович
Ст викладач Дорохова Олена Валентинівна
5. Теоретичні аспекти реалізації проблеми адаптації до навчальної
діяльності студентів-першокурсників педагогічних спеціальностей
у процесі фізичного виховання.
Викладач Плющакова Олена Володимирівна
6. Особливості навчання фізичних вправ професійної спрямованості
студентів педагогічних закладів засобами бадмінтону
Аспірант,
кафедри олімпійського та професійного спорту
Нестерова Тетяна Іванівна,
7. Особливості фізичної терапії юних спортсменів з порушеннями
функцій хребта на диспансерному етапі
Ст. викладач Антоневич Богдан Раймондович
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ,
(вул. Тургенєвська, 3-9, ауд. 1.7)
8 травня 2019 року о 1300
Керівник секції – професор Архипов О.А.
Секретар секції – лаборант Миненко Л. В.
Звіт про наукову роботу кафедри фізичного виховання і єдиноборств за
2018 рік
(завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, професор Архипов О.А.)
ДОПОВІДІ:
1. Сучасний стан та напрями удосконалення системи підготовки
майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації в Україні
К.пед.н., доцент Корх-Черба Оксана Володимирівна
Ст. викладач Севастьяненко Людмила Вікторівна
2. Результати експериментального дослідження виховання в молодших
підлітків прагнення до самостійності у процесі спортивно-ігрової
діяльності.
Ст. викладач Бінецький Дмитро Анатолійович
3. Застосування фітнес-технологій для підвищення фізичної
підготовленості студентів, які займаються баскетболом.
Ст. викладач Гаркава Ольга Віталіївна
Ст. викладач Недільська Алла Іванівна
4. Основи виховання цілеспрямованості учнів 7-9-х класів у
фізкультурно-оздоровчій діяльності.
Ст. викладач Касіч Наталія Петрівна
5. Сучасні технології самоконтролю рухової активності студентів в
аспекті реалізації оздоровчих завдань фізичного виховання.
Ст. викладач Редькіна Марія Анатолівна,
6. Шляхи об’єктивізації системи оцінювання студентів вищих закладів
освіти у процесі фізичного виховання.
Ст. викладач Сенкевич Валентина Анатоліївна,
Викладач Авербах Олена Анатоліївна
7. Технології розвитку фізичної працездатності майбутніх вчителів
засобами навчання плавання.
К.пед н., доцент Філатова Зоя Іванівна
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ,
(вул. Тургенєвська, 3-9, ауд. 3-52)
8 травня 2019 року о 1300
Керівник секції – професор Арефьєв Валерій Георгійович
Секретар секції – викл. Бублей Т.В.
Звіт про наукову роботу кафедри теорії і методики фізичного виховання за
2018 рік
(завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання професор
Арефьєв Валерій Георгійович)
ДОПОВІДІ:
1. Здоров’я дитини – здоров’я нації.
Доктор педагогічних наук, професор Тимошенко Олексій Валерійович
2. Розвиток швидкості і точності ігрових дій студентів у баскетболі з
використанням спеціальних тренажерів.
кандидат педагогічних наук, доцент Дьоміна Жанна Геннадіївна
3. Методичні основи суддівства за новою системою -5 до+5 у фігурному
катанні на ковзанах
Доктор педагогічних наук професор Медведєва Ірина Михайлівна
4. Філософія спорту як проблема концептуалізації й евристичність
дослідницького потенціалу
Доктор філософських наук, професор кафедри Завальнюк Олена Валентинівна
5. Алгоритм навчання фізичних вправ учнів спеціальної медичної
групи на уроках фізичної культури
Викладач Бублей Тетяна Анатоліївна,
Ст. викладач Шегімага Володимир Феліксович
6. Сучасний стан виховання цілеспрямованості старших підлітків у
фізкультурно-оздоровчій діяльності
Кандидат педагогічних наук, доцент Тимчик Микола Валерійович
7. Взаємозв’язок параметрів функціональних можливостей студентів
закладів вищої освіти в процесі фізичного виховання
К.тех.н., доцент,, викладач Мазурок Наталія Степанівна
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ФУТБОЛУ,
(вул. Тургенєвська, 3-9, ауд. 1.7)
8 травня 2019 року о 1300
Керівник секції – доцент Мішаровський Руслан Миколайович
Секретар секції – доцент Арефьева Л.П.
Звіт про наукову роботу кафедри футболу за 2018 рік (заступник
завідувача кафедри футболу, доцент Мішаровський Руслан Миколайович)
ДОПОВІДІ:
1. Теоретичні аспекти реалізації проблеми адаптації до навчальної
діяльності студентів-першокурсників педагогічних спеціальностей у
процесі фізичного виховання
К.пед.н., доцент Арефьєва Лариса Петрівна
2. Рухливі та спортивні ігри як основний засіб фізичного виховання
для дітей молодшого шкільного віку.
Доцент Питомець Олександр Петрович,
3. Методика розвитку витривалості у студенток педагогічних
спеціальностей на різних етапах навчання у закладі вищої освіти
Викладач Одаренко Микола Миколайович
Викладач Салогуб ВалеріяМихайлівна
4. Формування здорового способу життя учнів старших класів у
сучасній загальноосвітній школі
Викладач Маринчук Вікторія Володимирівна,
Викладач Кривобок Тетяна Петрівна
5. Диференційований підхід навчання рухових дій учнів молодших
класів під час занять футболом
К.пед.н., доцент Мішаровський Руслан Миколайович
К.пед.н., викладач Марущак Мар’ян Осипович
6. Формування психофізіологічних показників молодших школярів у
процесі додаткових занять гімнастичними вправами
К.пед.н., доцент Кротов Геннадій Валентинович
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА
СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН
(вул. Тургенєвська, 3-9, ауд. 3.51)
8 травня 2019 року о 1300
Керівник секції – доцент Омельчук Олена Володимирівна
Секретар секції – лаборант Кравчина Анастасія
Звіт про наукову роботу кафедри біологічних основ фізичного виховання
та спортивних дисциплін за 2018 рік (завідувач кафедри біологічних основ
фізичного виховання та спортивних дисциплін
професор Приймаков О.О.)
ДОПОВІДІ:
1. Окремі питання оптимізації нормативно-правової бази для
підвищення ефективності фізичного виховання школярів
К.пед.н., доцент Омельчук Олена Володимирівна
2. Взаємозв’язок параметрів функціональних можливостей студентів
закладів вищої освіти в процесі фізичного виховання
Д.біол. н., професор Приймаков Олександр Олександрович
3. Застосування скандинавської ходьби у фізичній терапії жінок 50-55
років після ішемічного інсульту на санаторному етапі»
К.мед.н., доцент Левицька Людмила Михайлівна
4. Особливості факторів впливу на умови виконання завдань фізичного
виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Кандидат педагогічних наук, доцент Матвієнко М.І.
5. Проблеми модернізації сучасної системи фізичного виховання
К.пед.н., доцент Масенко Лариса Володимирівна
6. Програмування змісту диференційованого фізичного виховання
учнів основної школи
Ст. викладач Михайлова Наталія Дмитрівна
7. Експрес-метод самооцінки інтегрального (фізичного, психічного,
духовного) здоров'я юних спортсменів
Ст. викладач Хохлов Анатолій Віталійович
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
(вул. Тургенєвська, 3-9, ауд. 3.52)
8 травня 2019 року о 1300
Керівник секції – професор Сущенко Л.П.
Секретар секції – лаборант Скуратівська Раїса
Звіт про наукову роботу кафедри фізичної реабілітації за 2018 рік
(завідувач кафедри фізичної реабілітації професор Сущенко Л.П.)
ДОПОВІДІ:
1. Окремі питання оптимізації нормативно-правової бази для
підвищення ефективності фізичного виховання школярів
Доктор педагогічних наук, професор Іванова Л.І
.
2. Сучасні засоби фізичної терапії дітей дошкільного віку з
функціональною недостатністю стопи на амбулаторному етапі
Доктор філософських наук, доцент Путров С.Ю.
3. Сучасні підходи до фізичної терапії жінок 35-40 років з ii ступенем
ожиріння у післялікарняному періоді
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Мерзлікіна О.А.
4. Застосування засобів фізичної реабілітації при порушеннях функції
газообміну та гемодинаміки після резекції легень
Кандидат медичних наук, доцент Коваленченко В.Ф.
5. Сутність фізичної терапії чоловіків першого зрілого віку, хворих на
туберкульоз легень на санаторному етапі: проблеми та перспективи.
Ст. викладач Соснов А.Г.
6. Науково-освітні аспекти формування позитивного ставлення
студентів гуманітарних спеціальностей до доров'язбережувальної
діяльності.
Викладач Нестеренко Т.М.
7. Про гносеологічний компонент готовості майбутніх учителів
фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній
школі
К.мед.н., доцент Качур Євгеній Юрійович
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8. Про формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної
діяльності у фітнес-індустрії.
Асистент Прима А.В.
9. Моделювання процесу формування готовності майбутніх учителів
фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій
діяльності
Викладач В’яла О.М.
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СЕКЦІЯ
КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ`Я
(вул. Тургенєвська, 3-9, ауд. 3.52)
8 травня 2019 року о 1300
Керівник секції – професор Дубогай О.Д.
Секретар секції – доцент Євтушок М.В.
Звіт про наукову роботу кафедри фізичного виховання та здоров’я за 2018
рік
(завідувач кафедри кафедри фізичного виховання та здоров’я професор
Дубогай О.Д.)
ДОПОВІДІ:
1. Протокол табата в системі фізичної підготовки вчителя нової
формації для роботи в НУШ (нова українська школа)
ст. викладач Булейченко Олена Володимирівна
2. Формування мотивації у студентів закладів вищої освіти до секційних
занять з фізичного виховання
викладач Гасимова Марія Миколаївна,
викладач Гасимов Рустам Вусалович
3. Технології розвитку фізичної працездатності майбутніх вчителів
засобами навчання плавання.
кандидат педагогічних наук, доцент Євтушок Марина Василівна
4. Ритмічна гімнастика як засіб формування гнучкості та оптимізації
психологічного благополуччя студентів спеціальної медичної групи
ст. викладач Козицька Алла Павлівна,
ст. викладач Пшенична Лариса Павлівна
5. Йога як засіб здоро’язбереження для студентів спеціально-медичної
групи у педагогічних навчальних закладах
ст. викладач ПідвальнаОлена Василівна,
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
15 травня 2019 р. о 13:00
вул. Саратівська, 20, конференц-зала
1. Булах І. С., декан факультету психології, доктор психологічних наук,
професор
Вирішення життєвої кризи як емоційна та культурна траєкторія
особистісного зростання людини
2. Андрущенко Т.В., завідувач кафедри політичної психології та
соціально-правових технологій, доктор політичних наук, професор
Роль ВНЗ у формуванні конкурентного фахівця ХХІ століття:
психологічний аспект
3. Волошина В. В., завідувач кафедри теоретичної та консультативної
психології, доктор психологічних наук, доцент
Формування професійних компетенцій майбутнього психолога
тренінгової діяльності
4. Мозгова Г. П., завідувач кафедри психосоматики та психологічної
реабілітації, доктор психологічних наук, професор
Проблеми психологічного здоров’я молоді у освітньому просторі
5. Ставицька С.О., завідувач кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії, доктор психологічних наук, професор
Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх
психологів
6. Бондарчук О. Ю., аспірант кафедри теоретичної та консультативної
психології
Ґенеза сором’язливості дошкільника
7. Пономаренко Т.І., аспірант кафедри політичної психології та
соціально-правових технології факультету психології
Емоційна зрілість особистості майбутнього психолога»
8. Ярош С.В., аспірант кафедри політичної психології та
соціально-правових технології факультету психології
Засоби впливу, що використовуються при створенні агітаційного
плакату
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9. Федоренко Л. П., викладач загальної і соціальної психології та
психотерапії загальної і соціальної психології та психотерапії
Особливості професійної готовності та професійних настанов
випускників сільських шкіл
10. Перегончук Н. П., докторант кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії
Детермінанти розвитку компетентності майбутніх психологів
11. Наконечна М. М., докторант кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії
Інтерсуб'єктна взаємодія як психологічний засіб особистісного
розвитку
12. Кушмирук Є. С., викладач кафедри психосоматики та психологічної
реабілітації
Особливості розвитку психологічного благополуччя особистості
юнацького віку
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Програма кафедральних секційних засідань
СЕКЦІЯ 1
КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
16.05.2019 р. ( ауд. 213)
Керівник секції: доктор психологічних наук, професор В.В. Волошина
Секретар секції: доктор психологічних наук, професор Л.М.Співак
ДОПОВІДІ:
Алексєєва Ю. А. –кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
теоретичної та консультативної психології. Методи психологічного
консультування з розвитку продуктивних форм віри в юнацькому віці. Освітня
програма: Психологічне консультування
Бігун Н.І. –кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної
та консультативної психології. Емоційна зрілість як компонент
самодостатності особистості.
Освітня програма: Психологічне консультування
Виходцева О.А. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
теоретичної та консультативної психології. Особливості консультування
клієнтів при перинатальних утратах.
Освітня програма: Психологічне консультування
Гоголь О.В. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
теоретичної та консультативної психології. Психотехніки візуальної
психодіагностики у роботі психолога-консультанта.
Освітня програма: Психологічне консультування
Грись А.М. – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
теоретичної та консультативної психології. Образ себе як «Критика» у
контексті роботи із почуттям провини клієнта
Освітня програма: Психологічне консультування
Гріньова О.М. - доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри
теоретичної та консультативної психології. Активізація проектування юнаками
свого майбутнього засобами АСПН
Освітня програма: Психологічне консультування
Кашпур Ю. М. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
теоретичної та консультативної психології. Символи категорії вірності у
консультативній бесіді та їх проекції на різні емоційні взаємини.
Освітня програма: Психологічне консультування
Кузьменко В.У. - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри
теоретичної та консультативної психології. Індивідуальне консультування з
питань розвитку та виховання дітей дошкільного віку з родин учасників
бойових дій та переселенців
Освітня програма: Психологічне консультування
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Лупійко Л.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та
консультативної психології. Розвиток екологічної свідомості особистості
засобами тренінгу.
Освітня програма: Психологія тренерської діяльності
Ляшенко О.А. – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри
теоретичної та консультативної психології. Специфіка вияву психологічної
позиції рівності тренера у роботі з групою.
Освітня програма: Психологія тренерської діяльності
Співак Л.М. –доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри
теоретичної та консультативної психології. Розвиток позитивної національної
ідентичності студентської молоді засобами тренінгу.
Освітня програма: Психологія тренерської діяльності
Клочек Л.В.– докторант кафедри теоретичної та консультативної психології
НПУ імені М.П.Драгоманова. Психологія соціальної справедливості у
педагогічній взаємодії
Лохвицька Л.В. – докторант кафедри теоретичної та консультативної
психології НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди». Генеза морального розвитку дошкільників.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Аітова Д. М. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.
«Почуття дорослості як психологічний чинник емансипованої поведінки
підлітків»
Бакка Ю. В. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.
«Психологічні умови розвитку самостійності особистості юнацького віку»
Бойченко І. С. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.
«Специфіка формування професійної самоідентичності майбутніх
психологів-консультантів»
Возняк О. А. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.
«Креативність як чинник професійного становлення майбутніх працівників
культури»
Жолобович А. О. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної
психології. «Самодетермінація як умова особистісного зростання юнаків»
Остапіна З. В. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.
«Психологічні аспекти жіночності в сучасному світі»
Сушко Д. Д. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.
«Співзалежна поведінка як психологічний феномен»
Чайковська Т. О. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної
психології. «Трансформація уявлень про сімейні взаємини у сучасної молоді»
Шевченко Л. П. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної
психології. «Актуальність виявлення індивідуально-психологічних чинників
емоційної адаптації дітей до медичного закладу»
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Резвих Є.І. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.
«Методологічні основи прогнозування продуктивної професійної діяльності
працівників комерційних організацій»
Котлова Л.О. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної психології.
«Генеза чесності особистості в період дорослішання»
Гладкевич М.І. – аспірант кафедри теоретичної та консультативної
психології. «Психологічні умови формування життєвих планів у юнацькому
віці»
СЕКЦІЯ 2
КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ
16.05.2019 р. (ауд. 204)
Керівник секції:доктор психологічних наук, професор С.О. Ставицька
Секретар секції: кандидат психологічних наук, доцент Т.В. Зайчикова
ДОПОВІДІ
Бушуєва Т.В. – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри
загальної і соціальної психології та психотерапії. Психологічні особливості
копінг-поведінки у різні періоди дорослості
Освітня програма: Соціальна психологія та психотерапія
Федоренко А.Ф. - заступник декана факультету психології з наукової роботи та
міжнародного співробітництва, кандидат психологічних наук, доцент.
«Специфіка ціннісно-смислового розвитку студентської молоді»
Сидоренко О.Б. - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
загальної і соціальної психології та психотерапії. Психологічні особливості
становлення особистості майбутнього психолога у закладах вищої освіти
Освітня програма: Соціальна психологія та психотерапія
Поліщук С. П. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і
соціальної психології та психотерапії. Соціальна зрілість студентів як
фактор готовності до професійної діяльності
Освітня програма: Соціальна психологія та психотерапія
Авер’янова А.Л - викладач кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії. Підходи до дослідження когнітивних стилів у психології
Освітня програма: Соціальна психологія та психотерапія
Крат Д.А.- аспірант кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії.
Роль медіа в розвитку самосвідомості юнаків
Освітня програма: Соціальна психологія та психотерапія
Зайчикова Т.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і
соціальної психології та психотерапії. Особливості застосування
гештальт-терапії у роботі з сім’ями та парами
Освітня програма: Сімейна психологія та психотерапія

112

Отич Д.Д. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної і
соціальної психології та психотерапії. Психологічні особливості впливу
релігійності батьків на розвиток релігійної свідомості осіб юнацького віку
Освітня програма: Сімейна психологія та психотерапія
Андрущенко І.Г.– викладач кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії. Ціннісно-смисловий розвиток сучасної молодої сім’ї.
Освітня програма: Сімейна психологія та психотерапія
Никоненко О.П.- докторант кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії. Становлення інтегральної індивідуальності у процесі розвитку
особистості.
Освітня програма: Сімейна психологія та психотерапія
ПОВІДОМЛЕННЯ
Некрасов А.П. - аспірант кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії. Становлення корпоративної культури в організації.
Смоліна О.С. - аспірант кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії. Адаптація студентів до навчальної діяльності.
Швецова Ю.Г. - аспірант кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії. Андрогінність та її місце в розвитку сучасної особистості.
Улько Н. М. - аспірант кафедри загальної і соціальної психології та
психотерапії. Психотравма як стимул для розвитку особистості.
СЕКЦІЯ 3
КАФЕДРИ ПСИХОСОМАТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
16.05.2019 р. (ауд. 214)
Керівник секції: доктор психологічних наук, професор Г.П. Мозгова.
Секретар секції: старший викладач О.К. Праченко.
ДОПОВІДІ
Ханецька Т. І. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
психосоматики та психологічної реабілітації. Психотехнології розвитку
культури професійного спілкування психолога.
Освітня програма: Психосоматика та психологія здоров’я
Якимчук О. І. – кандидат філософських наук, викладач кафедри
психосоматики та психологічної реабілітації. Соціально - психологічні аспекти
допомоги дітям з психосоматичними розладами.
Освітня програма: Психосоматика та психологія здоров’я
Мельничук О. Б. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
психосоматики та психологічної реабілітації. Актуальні проблеми становлення
професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери.
Освітня програма: Психосоматика та психологія здоров’я
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Вольнова Л. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
психосоматики та психологічної реабілітації. Застосування проектних
технологій у процесі підготовки майбутніх психологів
Освітня програма: Психосоматика та психологія здоров’я
Дьоміна Г. А. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
психосоматики та психологічної реабілітації. Особливості психологічної
готовності майбутніх психологів до професійної діяльності.
Освітня програма: Психосоматика та психологія здоров’я
Праченко О.К. – старший викладач кафедри психосоматики та психологічної
реабілітації. Вплив гендерної толерантності на рівень культури мовленєвого
спілкування студентів-психологів.
Освітня програма: Психологічна реабілітація
ПОВІДОМЛЕННЯ
Уваркіна К. М. – аспірант кафедри психосоматики та психологічної реабілітації.
Адаптація студентської молоді до процесу навчання у ВНЗ
Ткачук Т. О. – аспірант кафедри психосоматики та психологічної реабілітації.
Особливості комунікації в групі дітей дошкільного віку з функціональними
психосоматичними розладами
СЕКЦІЯ 4
КАФЕДРИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
16.05.2019 р. ( ауд. 208)
Керівник секції: доктор політичних наук, професор Т.В.Андрущенко
Секретар секції: старший викладач Д.М. Співак
ДОПОВІДІ
Ковчина І.М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри політичної
психології та соціально-правових технологій факультету психології.
Професійна підготовка студентів-міжнародників до майбутньої діяльності
засобами компетентного підходу.
Освітня програма: Юридична психологія
Зеленін В.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри політичної
психології та соціально-правових технологій факультету психології.
Міфодизайн як сучасний метод та психотехнологія соціального управління.
Освітня програма: Політична психологія
Чернова Л.П. –кандидат філософських наук, доцент кафедри політичної
психології та соціально-правових технологій факультету психології.
Психологічні особливості студенства, як соціально-політичноіі групи.
Освітня програма: Політична психологія
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Пасічніченко С.В. –кандидат юридичних наук, доцент кафедри політичної
психології та соціально-правових технологій факультету психології. Політична
освіта як інструмент формування політичної свідомості студентів вищих
навчальних закладів.
Освітня програма: Політична психологія
Захаренко К.В. –кандидат політичних наук, доцент кафедри політичної
психології та соціально-правових технологій факультету психології. Підготовка
майбутніх психологів до лідерства засобами самостійної роботи.
Освітня програма: Політична психологія
Панченко М.В. –кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної
психології та соціально-правових технологій факультету психології.
Психологічні орієнтири професійної комунікації студентів ВНЗ.
Освітня програма: Юридична психологія
Співак Д.М. – старший викладач кафедри політичної психології та
соціально-правових технології Факультету психології. Огляд емпіричних
досліджень з психології моралі за період з 1950 по 2010 роки (на матеріалі
зарубіжних досліджень з теми моральної поведінки).
Освітня програма: Юридична психологія
Ольшевська Я.О. – старший викладач кафедри політичної психології та
соціально-правових технології Факультету психології. Формування та
розвиток особистісно-професійної позиції молодих викладачів гуманітарних
дисциплін: псхологічний аспект.
Освітня програма: Політична психологія
ПОВІДОМЛЕННЯ
Хворостянко Н.А. – аспірант кафедри політичної психології та
соціально-правових технологій факультету психології. Роль соціальної
активності в юнацькому віці: психологічний аспект.
Мельніков О. О. – аспірант кафедри політичної психології та
соціально-правових технологій. Феномен самодетермінації особистості в
працях вітчизняних та зарубіжних дослідників.
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Програма пленарного засідання
14 травня 2019 р. о 14:00
вул. Пирогова, 9, ауд. 431
1.

Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук,
професор, декан Фізико-математичного факультету
Вступне слово

2.

Працьовитий Микола Вікторович, доктор фізико-математичних наук,
професор, декан Фізико-математичного факультету
Фрактальний аналіз неперервних функцій складної локальної
структури

3.

Торбін Григорій Мирославович, доктор фізико-математичних наук,
професор
Порівнянні і довірчі системи покриттів та їх застосування у
фрактальному аналізі

4.

Школьний Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук,
професор
Модернізація системи ЗНО з математики: реалії і перспективи

5.

Кириленко Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Планування і критерії оцінювання виробничих практик магістрів –
фізиків
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Програма кафедральних секційних засідань
СЕКЦІЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Керівник: проф. Гончаренко Я.В.
Секретар: доц. Требенко О.О.
16 травня 2019 р.
ауд. 456, початок о 1400
Звіт кафедри вищої математики про наукову роботу в 2018 р. та перспективи розвитку
наукової діяльності на 2019 р.
Завідувач кафедри, кандидат
фізико-математичних наук,
професор Я.В.Гончаренко
Наукові доповіді:
1.

Гончаренко Яніна Володимирівна, канд. фіз.-мат. наук, професор
Дивляш Наталія Вадимівна, аспірант 3-го року навч.
«Оцінка максимальної правдоподібності невідомих параметрів одного класу
сингулярних розподілів та її властивості»

2.

Біленко Валентин Іванович, канд. фіз.-мат. наук, професор
Божонок Катерина Валеріївна, канд. фіз.-мат. наук, доцент
«Апроксимаційний метод В.К. Дзядика розв'язування одного класу операторних
рівнянь»

3.

Верпатова Наталія Юріївна, канд. фіз.-мат. наук, доцент
«Елементи алгебри і теорії чисел в системі підготовки студентів фізичних
спеціальностей»

4.

Панченко Лариса Леонтіївна, канд. пед. наук, доцент
Шаповалова Наталія Валентинівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент
«Тренінгові технології навчання математичних дисциплін в педагогічому
університеті»

5.

Працьовитий Микола Вікторович, доктор фіз.-мат. наук, професор
«Фрактальний аналіз узагальненої Трибін-функції»

6.

Процак Людмила Віталіївна, канд. фіз.-мат. наук, доцент
«Ітераційний метод розв'язання сингулярної крайової задачі на півосі для
рівняння другого порядку у критичному випадку»
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7.

Ратушняк Софія Петрівна
«Розподіли значень фрактальних функцій, пов’язаних з 𝑄2 -зображенням дійсних
чисел»

8.

Працьовитий Микола Вікторович, доктор фіз.-мат. наук, професор
Требенко Дмитро Якович, канд. фіз.-мат. наук, доцент
Требенко Оксана Олександрівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент
«Про кваліметричний підхід до оцінювання курсових робіт з алгебри і геометрії»

9.

Требенко Оксана Олександрівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент
«Структура скінченних нільпотентних груп із примарною циклічною
NSC-підгрупою»
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СЕКЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Керівник: к. ф.-м. н., доц. Нікіфоров Р.О.
Секретар: доц. Пафик С.П.
15 травня 2019 р.
ауд. 448, початок о 1400

1. Нікіфоров Роман Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
«Динамічний підхід до означення та дослідження множин суттєво
анормальних чисел»
2. Безкрила Світлана Іванівна, старший викладач
«Про одну нерівність для модулів неперервності дробового порядку,
породжених півгрупою операторів»
3. Білоцький Микола Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
«Деякі властивості досконалих та транслятивних справа матричних методів
підсумовування»
4. Деканов Станіслав Якович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
«Вивчення функцій дійсної змінної з використанням СКМ Mathematica»
5. Колесник Тамара Всеволодівна, кандидат фізико-математичних наук, професор
«Похідна і задачі з параметрами в шкільному курсі математики»
6. Пихтар Микола Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент
«Сучасний стан підготовки студента - майбутнього вчителя математики до
гурткової роботи з математики фізико-математичного відділення МАН»
7. Пафик Сергій Петрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
«Побудова асимптотичного розв'язку задачі Коші для лінійної сингулярно
збуреної системи диференціальних рівнянь вищого порядку з виродженнями»
8. Сидорук Лілія Олександрівна, асистент
«Про проблему сингулярності випадкових величин з незалежними символами
F-розкладу та S-Q∞- розкладу»
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9. Васькова Ольга Миколаївна, аспірант
«Розклади Кантора та перетворення,
Хаусдорфа-Безиковича»

які

зберігають

розмірність

10. Іванишин Олександр Володимирович, аспірант
«Про сингулярність та фрактальні властивості розподілів випадкових
величин з марківськими Q-символами»
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СЕКЦІЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Керівник: к. п. н., проф. Швець В. О.
Секретар: к. п. н., доц. Забранський В. Я.
15 травня 2019 р.
ауд. 419, початок о 1400
1. Швець Василь Олександрович, кандидат педагогічних наук, професор.
«Поняття площі поверхні геометричного тіла в курсі стереометрії старшої
профільної школи»
2. Бевз Валентина Григорівна, доктор педагогічних наук, професор.
«Освітні інновації в закладах загальної середньої освіти України»
3. Волянська Олена Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
«Особливості курсу «Методика навчання математики» старшої школи для
бакалаврів за новою програмою»
4. Дремова Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент.
«Науковість і доступність означень математичних понять в шкільному курсі
математики»
5. Забранський Віталій Ярославович, кандидат педагогічних наук, доцент.
«Реалізація технології розвитку критичного мислення учнів на уроках
математики»
6. Лук’янова Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
«Особливості підготовки студентів до проведення інтегрованих уроків в курсі
методики математики»
7. Яценко Світлана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
«Формування ключових компетентностей на уроках математики як шлях
реалізації ідей особистісно-орієнтованого навчання учнів»
8. Соколовська Ірина Степанівна, старший викладач.
«Моделювання та пошук розв’язання задач на доведення в середовищі
GeoGebra»
9. Науменко Алла Анатоліївна, викладач.
«Переваги «Перевернутого навчання»»
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10. Кручко Ірина Михайлівна, аспірантка.
«Приклади застосування методу кейсів та STEM технологій при вивченні
елементів теорії ймовірності, комбінаторики та математичної статистики в
шкільному курсі математики»
11. Юрцунів Ульяна Миронівна, аспірантка.
«Про доцільність і можливість навчання алгебри учнів основної школи з
використанням мобільних додатків»
12. Бородкіна Христина Сергіївна, аспірантка.
«Удосконалення дослідницької діяльності учнів основної школи в умовах
використання інформаційних технологій »
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СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ
Керівник секції: професор М.І. Шут
Секретар секції: аспірант Рокицька Г.В.
15 травня 2019 р. ауд. 320,
початок о 14-00
Звіт кафедри загальної та прикладної фізики про наукову роботу в 2028/19 н.р. та
перспектива розвитку наукової діяльності на 2019/20 н.р.
Завідувач кафедри, академік НАПН України,
доктор фізико-математичних наук,
професор М.І.Шут
Доповіді
1. Благодаренко Людмила Юріївна, доктор пед. наук, професор
«Якісна фізична освіта в Україні. Здобутки та перспективи»
2. Січкар Тарас Григорович, канд. фіз.-мат. наук, професор
«Дослідження процесу впливу ультрафіолетового опромінення на процеси
тверднення епоксидних полімерах»
3. Рокицький Максим Олександрович, канд. фіз.-мат. наук, доцент
«Матричні композиційні системи з розвиненими поверхнями розподілу»
4. Козеренко Сергій Іванович, канд. пед. наук, доцент
«Радіоелектроніка в сучасній підготовці вчителя фізики»
5. Мініч Людмила Валентинівна, канд. пед. наук, доцент
«Організація навчально-виховного процесу з фізики в основній школі»
6. Василенко Сергій Леонідович, канд. пед. наук, доцент
«Дослідження електропровідності епоксидних полімерів, наповнених
металевими наповнювачами»
7. Рокицька Галина Василівна, аспірант
«Теплофізичні та релаксаційні властивості полімерних композиційних систем
пентапласт – йодид срібла»
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СЕКЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
Керівник: к. ф.-м. н., доц. Філоненко М.М.
Секретар: к. п- н., доц. Кириленко О.І.
15 травня 2019 р.
ауд. 452, початок о 1130

1. Філоненко Михайло Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
«Напівпровідникові наноструктури: формулювання, властивості,
застосування»
2.

Вернидуб Роман Михайлович, доктор філософських наук, проректор з
навчально-методичної роботи Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої
політики

«Особливості радіаційного впливу на фізичні властивості в бінарних
напівпровідникових сполуках»
3 . Кириленко Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент
«Планування і критерії оцінювання виробничих практик магістрів -фізиків»
4. Павлова Наталія Юріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент
«Дослідження смуги люмінесценції 630 нм в монокристалах селеніду цинку»
5. Бойко Григорій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент
«Особливості викладання комп’ютерної астрономії для майбутніх вчителів
математики»
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СЕКЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩОЇ ШКОЛИ
Керівник: к. ф.-м. н., професор Горбачук І.Т..
Секретар: ст.викладач Мусієнко Ю.А.
16 травня 2019 р.
ауд. 334, початок о 1400

1. Горбачук Іван Тихонович, кандидат фізико-математичних наук, професор;
Горбачук Василь Олександрович, асистент
«Нідерланди. Система освіти»
2. Кондратьєв Юрій Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор;
«Еволюція станів у моделі континуальної міграції. Доповнення»
3. Лисенко Ірина Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент «Розподіли
значень неперервних сингулярних функцій канторівського типу»
4. Сушко Олександра Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент;
Гончаренко Яніна Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук,
професор
«Модернізація підходів до організації науково-дослідницької діяльності
студентів освітнього ступеня магістр»
5. Новіцька Таміла Валентинівна, кандидат філософських наук, доцент
«Трансдисциплінарні підходи в освітньому процесі підготовки фахівців
математичних спеціальностей педагогічних університетів»
6. Луценко Вадим Юрійович, кандидат технічних наук, доцент
«Визначення характеристик термоелектричного генератора в
нестаціонарному тепловому полі»
7. Гаврилюк Михайло Михайлович, спеціаліст І кат.
«Використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання у підготовці
сучасного вчителя фізики та астрономії»
8. Пудченко Сергій Анатолійович, завідувач лабораторії «Спецфізпрактикум для
магістрів»
«Науково-дослідницька діяльність професора В.П.Дущенка»
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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
Програма пленарного засідання
14 травня 2019 р. о 12:00
вул. Пирогова, 9, ауд. 129
1. Савельєв Володимир Леонідович, доктор історичних наук, декан
факультету менеджменту освіти та науки
Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір
2. Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, доцент,
професор кафедри методології науки та міжнародної освіти, заступник
декана з наукової роботи
Грантова наукова діяльність факультету менеджменту освіти та
науки у 2018-2019 н.р.
3. Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та
євроінтеграції
Системний аналіз в управлінні соціальним хаосом
4. АндрущенкоТетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри етики та естетики.
Етико-естетична освіта: виклики сучасності
5. Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук, завідувач
кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.
Формування демократичних цінностей студентської молоді в умовах
сучасних системних трансформацій
6. Слабко Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри освіти дорослих.
Вплив інформаційних технологій на формування
проектно-технологічної культури особистості вчителя в системі
неперервної освіти
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Програма кафедральних секційних засідань
Секційне засідання
кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
15 травня 2019 року, 10.00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 2-12
Керівник: Вашкевич Віктор Миколайович, доктор філософських наук,
завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
ФУТУРОЛОГІЧНЕ БАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ПОЛІТИЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
Андрущенко Віктор Петрович, академік НАПН України, доктор філософських наук,
ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор
кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики.

ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ
Вернидуб Роман Михайлович, доктор філософських наук, проректор з
навчально-методичної роботи Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова, професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

РЕІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕМІЩЕНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ:
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
Терепищий Сергій Олександрович, доктор філософських наук, голова Ради молодих
вчених Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професор
кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

ГІБРИДНІСТЬ ЯК КОНЦЕПТ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Гомілко Ольга Євгенівна, доктор філософських наук, професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ЗНАХІДКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Бобрицька Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФА
Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
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МИСТЕЦТВО І ЙОГО РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФІЛОСОФА
Заблоцький Віталій Петрович, доктор філософських наук, професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

НЕПЕРЕРВНА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
Семенюк Наталія Вікторівна, доктор філософських наук, професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

ОСВІТА В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Отрешко Володимир Сергійович, доктор філософських наук, професор кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CRITICAL THINKING IN EDUCATIONAL
SOCIETY
Горохов Сергій Вікторович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальної
філософії, філософії освіти та освітньої політики

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ
ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕФОРМ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ
Макаренко Світлана Олегівна, кандидат філософських наук, старший
викладач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
СТУДЕНТСВО ЯК ОСОБЛИВА ВІКОВА КАТЕГОРІЯ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Павлова Катерина Анатоліїна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: АНАЛІЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО СУПРОВОДУ
Процька Світлана Миколаївна, викладач кафедри соціальної філософії, філософії
освіти та освітньої політики

ФІЛОСОФІЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Гайдич Наталія Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної
філософії, філософії освіти та освітньої політики

ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СУТНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Артімонова Тетяна Петрівна, кандидат філософських наук, старший викладач
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ВИКЛИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ
Верьовкін Валентин Валентинович, кандидат філологічних наук, докторант кафедри
соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ФАХІВЦІВ-УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Шевченко Микола Миколайович, докторант кафедри соціальної філософії, філософії
освіти та освітньої політики

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Кіт Михайло Олегович, аспірант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики

ФІЛОСОФСЬКЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МИРУ ЯК ОСНОВИ
ПРОЕКТУВАННЯ МИРОБУДІВНИЦТВА
Хоменко Гліб Ігорович, аспірант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та
освітньої політики
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Секційне засідання
кафедри педагогіки і психології вищої школи
15 травня 2019 року, 10.00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 3-9
Модератори: Булда А.А., доктор педагогічних наук, професор; Мільто Л.О.,
кандидат педагогічних наук, доцент
Секретар: Сірик В.Г., головний спеціаліст

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
Дем’яненко Н.М., доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри педагогіки і
психології вищої школи

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Булда А.А., доктор педагогічних наук, професор

ДИДАСКАЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ АКМЕОЛОГІЗАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
УЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ
Гузій Н.В., доктор педагогічних наук, професор

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Акініна Н.Л., кандидат педагогічних наук, доцент

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ХУДОЖНЬОГО
СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Аніщенко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
ВИКЛАДАЧА
Висідалко Н.Л., кандидат психологічних наук, доцент

СУТНІСТЬ ДЕОНТОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І ПРОБЛЕМИ ЇХ
ФОРМУВАННЯ
Геращенко В.В., аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Дубровіна І.В., кандидат педагогічних наук, доцент

130

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗВО ПОЛЬЩІ
Кравченко І.М., кандидат педагогічних наук, доцент

НОВАТОРСЬКИЙ ОСВІТНІЙ РУХ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
Кравчук О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки і
психології вищої школи

СИСТЕМОГЕНЕЗ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ
Купрєєва О.І., кандидат психологічних наук, доцент

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Мільто Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СЛОВАЦЬКІЙ
РЕСПУБЛІЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Ончул Н.А., аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
Саюк В.І., кандидат педагогічних наук, доцент

ПРОФЕСІЙНА
НАВЧАННЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ

ТЬЮТОРА

В

СИСТЕМІ

ДИСТАНЦІЙНОГО

Смікал В.О., кандидат педагогічних наук, доцент

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ
КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ/ЦЕНТРУ
Смольникова Г.В., кандидат психологічних наук, доцент

МЕТОДИ ТЬЮТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Степаненко О.О., аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Тадеуш О.М., кандидат педагогічних наук, доцент

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Фоменко М.М., кандидат педагогічних наук, професор

МОДЕЛІ ОСВІТИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ У США
Чаграк Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки і
психології вищої школи
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ОСВІТНІХ КОНСУЛЬТАНТІВ
Щербина Д.В., кандидат педагогічних наук, доцент

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Лі Хан, аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи

ДІАГНОСТИЧНА БАЗА ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ
ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА
Яо Пейчань, аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи

КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО
СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Цзі Лей, аспірант кафедри педагогіки і психології вищої школи

Підведення підсумків роботи секції
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Секційне засідання
кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та
євроінтеграції
15 травня 2019 року, 12.00
вул. Саратівська, 20, зала засідань

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ
Керівник: Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та
євроінтеграції.
Секретар: Щербакова Юлія Едуардівна, кандидат політичних наук,
доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та
євроінтеграції.
ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ,
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ЗА
2018 РІК
Бех Володимир Павлович, доктор філософських наук, професор, завідувач
кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД І ПРИНЦИПИ АДЖАЙЛ В УПРАВЛІННІ: ДОТИЧНОСТІ І
РОЗБІЖНОСТІ
Аверіна Ольга Іванівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
Ань Чень Сі, аспірант кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та
євроінтеграції

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СТАРТАПАМИ
Бех Юлія Володимирівна, доктор філософських наук, професор

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
Чен Чі, аспірант кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
Дєліні Марина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ
Єльнікова Марія Миколаївна, кандидат політичних наук, ст. викладач кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ В ПАРАДИГМІ СИСТЕМНОГО
АНАЛІЗУ
Жижко Тетяна Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
Крохмаль Наталія Василівна, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

ТОП-5 ТЕНДЕНЦІЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Курган Яна Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В
УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Лавриненко Володимир Григорович, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ГРОМАДЯНСЬКИМ РОЗВИТКОМ
ОСОБИСТОСТІ
Лукашевич Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

МУЛЬТИІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОСМОПОЛІТИЗМУ
Мазур Ольга Олександрівна, старший викладач кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ І
ВИРАЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ОСВІТИ ТА ОСОБИСТОСТІ
Мельник Вікторія Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

САМОРОЗПАД СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ З ПОЗИЦІЙ МЕТОДОЛОГІЇ
СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Мирошниченко Сергій Аркадійович, старший викладач кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ПЛАНЕТАРНОГО СВІТУ У
ПРОГРАМАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВНЗ
Рябека Олександр Григорович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ
УКРАЇНИ
Седляр Михайло Олегович, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

МАЩИННЕ НАВЧАННЯ ІНТЕЛІГЕНТНИХ СИСТЕМ
Слепцов Анатолій Ілліч, доктор технічних наук, професор, професор кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

МЕТОДИЧНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З
ДИСЦИПЛІНИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ І СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Туленков Микола Васильович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

СИСТЕМНІ ІМПЕРАТИВИ АНАЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ
Чепуренко Янна Олексіївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПАМЯТІ ЗАСОБАМИ
СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Чижевська Ольга Миколаївна, старший викладач кафедри управління,
інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

HR ОСВІТА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ СУЧАСНИМ БІЗНЕС ВИМОГАМ
Щербакова Юлія Едуардівна, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри
управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції

Підведення підсумків роботи секції
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Секційне засідання
кафедри методології науки та міжнародної освіти
15 травня 2019 року, 12.00
вул. Пирогова, 9, ауд. 129
Керівник: Кивлюк Ольга Петрівна, доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти.
Секретар: Волос Анастасія Станіславівна, лаборант кафедри методології
науки та міжнародної освіти.
ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ КАФЕДРИ МЕТОДОДОГІЇ НАУКИ ТА
МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ ЗА 2018 РІК
Кивлюк Ольга Петрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
методології науки та міжнародної освіти

ПРОБЛЕМА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСІТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ
Скібіцький Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
методології науки та міжнародної освіти

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ (ПРИКЛАД ЧЕТВЕРТОГО
КЛАСУ)
Халамендик Вікторія Борисівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри
методології науки та міжнародної освіти

ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Цибін Олександр Станіславович, кандидат економічних наук, доцент кафедри методології
науки та міжнародної освіти

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ ВИЩЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Яценко Олена Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри методології
науки та міжнародної освіти

Підведення підсумків роботи секції
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Секційне засідання
кафедри освіти дорослих
15 травня 2019 року, 14.00
вул. Пирогова, 9, ауд. 5.1
Керівник: Слабко Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри освіти дорослих.
Секретар: Бондарєва Любов Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри освіти дорослих.
ОСВІТНЬО-ЦИФРОВЕ МЕРЕЖЕВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Андрющенко Я.Є., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освіти дорослих

МОЖЛИВОСТІ STEM-ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН
ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ
Бацуровська І.В., доктор педагогічних наук, Грубань В.А., кандидат технічних наук

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ В
УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Бондарєва Л. І., кандидат педагогічних наук, доцент

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ІТ-ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Зазимко Н.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент

ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В РАМКАХ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Дмитренко Т. В., доцент кафедри освіти

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ АГРОІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Доценко Н.А., кандидат технічних наук

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ОСВІТНЬОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТФОРМИ
Кашина Г. С., кандидат педагогічних наук, доцент
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Марченко Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ
Павлюченко Л. С., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ: АЛГОРИТМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА КОЛЕКТИВНИХ
ЕКСПЕРТИЗ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
Рідей Н. М., доктор педагогічних наук, професор

КЛАСИФІКАЦІЯ ХМАРО-ОРІЄНТОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ ТА ЇХ
ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Самойленко О. М., доктор педагогічних наук, професор

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ МІСТ
Степанюк О. О., завідуючий лабораторією Навчально-наукового інституту неперервної
освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК
ІНОЗЕМНОЇ
Уліщенко А. Б., кандидат педагогічних наук, доцент

ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ХМАРО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА
Чолишкіна О.Г., кандидат технічних наук

ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Балюк В. А., аспірантка кафедри інформаційних систем і технологій
інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
Певсе А. А., здобувачка Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, викладач кафедри філології (українське відділення) Закарпатського
угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛІВ
ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Стрельник О. О., здобувачка Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, викладач кафедри германських і романських мов Київського
національного лінгвістичного університету

ВИКОРИСТАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАКЕТІВ ПРОГРАМ КОМП'ЮТЕРНОЇ
ГРАФІКИ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ВИДУ ВИРОБІВ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Сигалова О. В., аспірантка кафедри освіти дорослих 1-го року навчання факультету
менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова

Обговорення доповідей.
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Секційне засідання
кафедри етики та естетики
16 травня 2019 року, 14.00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 2-19
Керівник: Андрущенко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук,
професор, завідувач кафедри етики та естетики.
Секретар: Дорога А. Є., кандидат філософських наук, професор, професор
кафедри етики та естетики.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗА 2018 РІК ТА ПЕРСПЕКТИВИ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ НА 2019 РІК
Т.І. Андрущенко, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри
етики та естетики
ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
Н.Б. Буряк-Стефанова, кандидат філософських наук, старший викладач

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЯХ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
А.Є. Дорога, кандидат філософських наук, професор

ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
О.Ф. Коннов, кандидат філософських наук, доцент

ЕКСПОНЕНЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕТИЧНОЇ ДУМКИ
О.А. Лобанчук, кандидат педагогічних наук, доцент

АКАДЕМІЧНА І ЕТИЧНА ДУМКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
О.П. Магеря, кандидат філософських наук, доцент

ЕТИЧНІ ТА ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОЛІТИКИ ЯК ВИДУ ЛЮДСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
К.М. Покотило, кандидат філософських наук, доцент

ДОСВІД ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЧЕРЕЗ ВИВЧЕННЯ КІНОМИСТЕЦТВА
НА ПРИКЛАДІ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
С.В. Скрипнікова, кандидат філософських наук, доцент

СУЧАСНІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ
Т.Ю. Шульга, старший викладач
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Секційне засідання
кафедри теорії та історії педагогіки
16 травня 2019 року, 14.00
вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 2-9
Керівники: завідувач кафедри, доктор пед.. наук, професор Л.П. Вовк;
член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри економіки, доктор пед. наук,
професор, О.С. Падалка.
Секретар: кандидат пед. наук, доцент В.Б. Вишківська.
НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ, ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ
ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ У 2018 Р.
Вовк Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

ЗАКОНОМІРНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ.
ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ У
Падалка Олег Семенович
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ .
ДИДАКТИЧНІ ІННОВАЦІЇ ПІДГОТОВКИ
Шкурко Іван Іванович
ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ НОВОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
СОЦІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ УЧНІВ
Шпак Олександр
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ.
Тихонович
ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАННЯ ЯК
Руденко Юрій
ОБОВ’ЯЗКУ УЧНЯ У СПАДЩИНІ К.
Дмитрович
УШИНСЬКОГО.
ДИДАКТИКА МИСЛЕНЄВОЇ АКТИВНОСТІ Кушнірук Світлана
ЗАВДАННЯ ПАРАДИГМИ НОВОЇ ШКОЛИ.
Анатоліївна
Г. ВАЩЕНКО І А. МАКАРЕНКО – ВІДМІННОСТІ
Будняк Тетяна
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАВДАНЬ.
Григорівна
СТРУКТУРУВАННЯ, ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ І
Вишківська Ванда
ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В
Болеславівна
УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ.
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО
Войналович Олександра
ПРОЦЕСУ НУШ І ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА
Олександрівна
ВЧИТЕЛЯ.
ОСОБИСТІСНІ І СОЦІАЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ В
Вознюк Оксана
СИСТЕМІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ
Василівна
МОЛОДІ В СУЧАСНИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ
ГРОМАДАХ.
Вовк Людмила Петрівна
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НАЦІОНАЛЬНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ
СЕНСИТИВНІ ПЕРІОДИ ВИХОВАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ
(ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ).
МІСЦЕ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
Ремньова Анжеліка
ДО ТОЛЕРАНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У
Григорівна
ВИЗНАЧАЛЬНОСТІ ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА НОВОЇ ШКОЛИ.
ФОРМУВАННЯ ВОЛІ І ХАРАКТЕРУ МОЛОДІВ
Шевченко Андрій
СИСТЕМНОСТІ ВІЛЬНОГО ВИХОВНОГО
Федорович
СЕРЕДОВИЩА
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Бінецька Даря
(ДИДАКТИКО-МОВОЗНАВЧА
Ігорівна
СПРЯМОВАНІСТЬ).
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА
Кошарна Наталія
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ У ШВЕЦІЇ ТА ІНШИХ
Володимирівна
КРАЇНАХ ЄВРОПИ.
ПРОБЛЕМА РОЗВИВАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО
Лебединець Ганна
ПРОЦЕСУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ
Михайлівна
ВЧЕНИХ ХХ СТ.
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
Назаренко Олена
ДОСЛІДЖЕНЬ В УНІВЕРСИТЕТІ НПУ ІМЕНІ М.П.
Василівна
ДРАГОМАНОВА(20-ТІ РОКИ ХХ СТ.)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
Абрагам Валентина
ЗАСВОЄННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ
Іванівна
ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО
КОЛЕДЖУ
КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
Бобовський Роман
СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ.
Петрович
Войчун Олена Вікторівна ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ (НА
ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНЕ
ВИХОВАННЯ)
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ РЯТУВАЛЬНОЇ
Гуменюк Микола
СПРАВИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ
Миколайович
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.
СОЦІОКУЛЬТУРНА СПРЯМОВАНІСТЬ
Киливник Вікторія
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
Володимирівна
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ
КОЛЕДЖУ.
МОРАЛЬНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ В ОСВІТНІХ
Манько Олена
СИСТЕМАХ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЮНЕСКО).
Валеріївна
Дубрівна Галина
Миколаївна
Лещенко Наталія
Анатоліївна
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Ніцу Юрій Георгійович
Петляєва Віра
Володимирівна
Пшеславська Світлана
Олександрівна

МУЛЬТИПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ
ШКОЛІ.
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ.
СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ.
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ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
Програма пленарного засідання
16 травня 2019 р. о 12:30
вул. Освіти, 6
1. Борисенко В.Й., доктор історичних наук, професор
До питання про вивчення Національної революції України ХVII ст.
2. Журба М.А., доктор історичних наук, професор
Міжнародна славістика слов'янських народів: проблема методології
та модерний історіографічний дискурс
3. Осмоловський С.О., кандидат економічних наук, професор
До питання вивчення всесвітньої історії в вищих педагогічних
навчальних закладах України
4. Потильчак О.В., доктор історичних наук, професор
Методична та дослідницька робота навчально-наукової лабораторії
експертизи культурно-історичних цінностей кафедри
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін історичного
факультету у 2018-2019 навчальному році
5. Ладиченко Т.В., кандидат історичних наук, професор
Інноваційні підходи до написання підручників з всесвітньої істрії для
старших класів в умовах освітніх реформ
6. Стоян Т.А., доктор історичних наук, професор
Історичний інструментарій наукових досліджень класиків
англійської школи теорії міжнародних відносин
7. Чернега П.М., доктор історичних наук, професор
Національна політика Української держави: проблеми та
перспективи їх вирішення
8. Мальований О.О., кандидат історичних наук
Особливості використання соціальних медіа у вивченні всесвітньої
історії початку ХХІ ст.
9. Сегеда Р.А., кандидат історичних наук, доцент
Нові дані про початковий період вищої педагогічної освіти в Києві
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
Дата проведення – 17 травня 2019 року
Регламент засідання секції:
наукові доповіді – до 20 хв.
наукові повідомлення – до 10 хв.
СЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (ауд. 31)
Керівник секції –Борисенко Володимир Йосипович, д.і.н., професор,
завідувач кафедри історії України.
Секретар секції –Кушнір Вікторія
Відкриття роботи секції:
Завідувач кафедри, д.і.н., професор «Про результати наукової роботи
колективу кафедри у 2018 році».
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
1. Міжконфесійні відносини в Україні першої половини XVII ст. в
наукових дослідженнях М.С.Грушевського
Доповідач – кандидат історичних наук, доцент Візер С.О.
2. Нові акценти в концепції М.Костомарова слов’янського федералізму
та російська демократична думка
Доповідач – кандидат історичних наук, професор Іванова Л.Г.
3. Діяльність похідних груп ОУН-УПА на Сході України (1941 – 1945
рр.)
Доповідач – кандидат історичних наук, доцент Двірна К.П
4. Університетська освіта в Україні першої третини ХІХ ст.:
європейський вплив та російські імперські реалії
Доповідач – кандидат історичних наук, доцент Телегуз І. О.
5. Нові дані про початок вищої педагогічної освіти у Києві
Доповідач – кандидат історичних наук, доцент Сегеда Р.А.
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Розвиток історичної науки в українських освітніх установах у
Чехословаччині у 1921 – 1945 рр.
Доповідач – аспірантка кафедри історії України Ворон Н.П.
2. Особливості управління Київською духовною семінарією в другій
половині ХІХ ст.
Доповідач – аспірант кафедри історії України Бідун Ю.В.
3. Становище православної церкви в Україні (за матеріалами
періодичних видань 1926-1930-ті рр. ХХ ст.).
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Доповідач – аспірантка кафедри історії України Федорченко О. П
4. Проблема розвитку жіночої освіти в Україні в другій половині ХІХ ст.
на сторінках «Полтавських губернських відомостей»
Доповідач – аспірантка кафедри історії України Гайдаєнко Л.В.
Підведення підсумків роботи секційного засідання: Борисенко В. Й.,
д.і.н., професор, завідувач кафедри.
СЕКЦІЯ 2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН (ауд. 47)
Керівник секції - Ладиченко Тетяна В'ячеславівна, к.і.н., професор,
завідувачка кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної
освіти
Секретар секції – Кравченко Оксана Юріївна, асистент.
Відкриття роботи секції:
Завідувачка кафедри, к.і.н., професор Ладиченко Т. В. «Про підсумки
наукової роботи викладачів кафедри в 2018 році та перспективи розвитку
на 2019 рік».
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
1.Методика викладання всесвітньої історії в школі: проблеми та
перешкоди.
Доповідач – к.і.н., проф. Ладиченко Т.В.
2. Національно-культурний феномен Володимира Івасюка в контексті
суспільно-політичного життя України в 60-70 роки ХХ століття.
Доповідач – д.і.н., проф. Коляда І.А.
3. Формування уявлення про народну пісенну творчість українців у
козацьку добу : компетентнісний підхід.
Доповідач – к.і.н., доц. Загребельна Н.І.
4. Нові підходи до підготовки вчителя шкільного суспільствознавства в
умовах «Нової української школи»
Доповідач – к.п.н., доц. Бакка Т.В.
5. Особливості діяльності музейно-педагогічного центру.
Доповідач – к.п.н., доц. Камбалова Я.М.
6. Формування громадянської відповідальності у студентів
педагогічних факультетів засобами громадянської освіти.
Доповідач – к.і.н., доц. Мелещенко Т.В.
7. Гендерна освіта в Україні: етапи становлення.
Доповідач – викл. Марголіна Л.В.
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НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Формування медіакомпетентності у майбутніх вчителів історії та
суспільствознавства.
Доповідач – аспірант кафедри Кравченко О.Ю.
2. Історія рідного краю в контексті історії України.
Доповідач – лаборант кафедри Миценко І.А.
3. Інтерактивні методи навчання на уроках громадянської освіти.
Доповідач – студент Карабардін А.В.
СЕКЦІЯ 3. МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ (ауд. 20)
Керівник секції – Стоян Тетяна Андріївна, д.і.н., професор, завідувач
кафедри міжнародних та регіональних студій Секретар секці –
Богатирчук Катерина Олександрівна, к.і.н., викладач.
Відкриття роботи секції:
Завідувачка кафедри, д.і.н., професор Стоян Т. А. «Про підсумки наукової
роботи викладачів кафедри в 2018 році та завдання колективу на 2019 рік».

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

НАУКОВІ ДОПОВІДІ
Стоян Тетяна Андріївна, д.і.н., професор – «Актуальні проблеми
теорії міжнародних відносин в науковому доробку вітчизняних
та зарубіжних дослідників».
Верес-Сліпенко Ольга Вікторівна, к.і.н., доцент – «Стратегічна
консультативна рада з інформаційних технологій в туризмі:
історія створення та основні напрямки».
Дзюбленко Ірина Михайлівна, к.і.н., доцент – «Роль ЮНЕСКО у
збережені нематеріальної культурної спадщини».
Богатирчук Катерина Олександрівна, к.і.н., викладач –
«Методологія дослідження історії дитинства в Україні».
Желєзко Алла Миколаївна, к.і.н., доцент – «Шлюбна дипломатія
київських князів як засіб досягнення й ратифікації мирних
договорів та військових союзів».
Кудрик Катерина Олександрівна, к.філолог.н., доцент –
«Розвиток комунікативних умінь та навичок студентів-істориків
на факультативних заняттях з англійської мови».
Олександрова Галина Мевлютівна, к.філолог.н., доцент –
«Перспективи навчання синтаксичним структурам студентів
спеціальності «Міжнародні відносини»».
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8. Теремецька Тетяна Вікторівна, старший викладач –
«Компаративістський метод при вивченні інтелектуальної
спадщини
М. Д. Івнишева».
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Швець Анна Іванівна – «Італійські пісні як інструмент вивчення
італійської мови».
2. Міщенко Михайло, аспірант – «Формування дипломатичного
корпусу України в 1950 – 1970-х роках»
Підведення підсумків роботи секційного засідання: Стоян Т. А., д.і.н.,
професор, завідувачка кафедри.
СЕКЦІЯ 4 «ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ
СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ» (ауд. 24)
Керівник секції – Журба Михайло Анатолійович, д.і.н., професор,
завідувач кафедри історії та археології слов’ян.
Секретар секції – Гордійчук Анна Василівна, старший лаборант.
Відкриття роботи секції:
Завідувач кафедри, ді.н., професор Журба М.А. «Про підсумки наукової
роботи викладачів кафедри в 2018 році та завдання колективу на 2019 рік».
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
1. Журба Михайло Анатолійович, д.і.н., професор – «Проблема
слов’янського етносу у світлі модерної цивілізаційної
компаративістики»
2. Виговський Микола Юрійович, д.і.н., професор – «Радянська
монуклатура в освітній галузі України: історіографічний дискурс»
3. Доценко Віктор Олегович, д.і.н., професор –
«Єврейсько-польсько-український трикутник – міжнаціональні
відносини на Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.»
4. Ющенко Петро Андрійович, д.і.н., професор –
«Державно-національний проект «Українці у світі» у формуванні
ідеологем історичної пам’яті»
5. Сушко Олександр Олександрович, д.і.н., професор – «Приватне
підприємництво підрадянської України в умовах нової економічної
політики»
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6. Падалка Сергій Семенович, д.і.н., професор – «Українське селянство в
умовах незалежної України (1990 – 2000 р.р.)»
7. Шишкін Руслан Германович, к.і.н., доцент – «Результати досліджень
склоробної майстерні пізньоримського часу біля с. Комарів 2018 р.»
8. Семенова Вікторія Вікторівна, викладач – «Польські хроніки Яна
Длугоша як джерело вивчення особливостей політичного устрою Речі
Посполитої у другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.»
9. Жолоб Михайло Петрович, к.і.н., старший викладач, докторант –
«Репресії проти національних меншин України 20-30 рр. ХХ ст.»
10. Пилипчук Ярослав Валентинович, к.і.н., старший викладач –
«Соціальна історія кипчаків у ІХ – ХІІІ ст.»
11. Вітенко Захар Романович, к.і.н., викладач – «Підтримка зарубіжного
робітничого руху профспілками України (20-30 рр. ХХ ст.) сучасне
бачення».
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Коваленко Андрій Ігорович, аспірант – «Генеза протослов’янського
етносу: соціокультурний, ментальний та релігійний аспекти»
2. Песоцький Максим Миколайович, аспірант – «Створення та діяльність
Народного комісаріату внутрішніх справ України (20-ті роки ХХ
століття)»
3. Будніченко Ганна Василівна, аспірант – «Аграристські партії та рухи
центральної та південно-східної Європи (20-ті роки ХХ століття)»
4. Бесараб Ольга Юріївна, аспірант – «Повсякденне життя польської
етнічної меншини України (20-30 роки ХХ ст.)»
5. Конончук Юрій Васильович, аспірант – «Соціокультурні процеси в
Сполучених Штатах Америки в 50-60-х рр. ХХ ст.»
6. Трейтяк Дмитро В’ячеславович, аспірант – «Грецька етнічна громада:
повсякденне життя, соціокультурні трансформації та ментальність (20-30
рр. ХХ ст.)»
7. Сазіна Тетяна Юріївна, аспірант – «Повсякденне життя етнічних
меншин України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.»
8. Семанишин Тетяна Стефанівна, аспірант – «Особливості повсякденного
життя польської етнічної меншини в Україні: проблеми історіографії.»
9. Гайдай Валентин Вікторович, докторант – «Громадські організації
Польщі в суспільних трансформаціях 1980-1990-х рр.».
Підведення підсумків роботи секційного засідання: Журба М. А., д.і.н.,
професор, завідувач кафедри.
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СЕКЦІЯ 5 ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (ауд. 40)
Керівник секції – Осмоловський Сергій Олександрович, к.е.н., професор,
завідувач кафедри всесвітньої історії. Секретар секції – Коростильова
Анна Олександр, старший лаборант.
Відкриття роботи секції:
Завідувач кафедри, к.е.н., професор Осмоловський С.О. «Про результати
наукової роботи колективу кафедри всесвітньої історії у 2018 році».
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
1. Становлення державного регулювання економіки в США на поч. ХХ
ст.
Доповідач – кандидат економічних наук, професор Осмоловський С.О.
2. Опір князівств Південно-Західної Русі монгольській агресії.
Доповідач – кандидат історичних наук., доцент Бабенко Р.В.
3. Американські програми освоєння космосу напр. ХХ- поч. ХХІ ст.
Доповідач – викладач Журавльова Л.В.
4. Інформаційний чинник в міждержавних конфліктах на
пострадянському просторі на поч. ХХІ ст.
Доповідач – кандидат історичних наук., доцент Мальований О.О.
5. Брексіт як складова політичної програми консерваторів на поч. ХХІ ст.
Доповідач – кандидат історичних наук., доцент Черевко О.С.
6. Роль південного Кавказу в міжнародних відносинах (90 – ті р. ХХ
початку ХХІ ст.)
Доповідач – кандидат історичних наук., доцент Осмоловська О.Ю.
7. Адміністрація Дональда Трампа та Іранська ядерна проблема.
Доповідач – кандидат історичних наук., доцент Гончар Ю.Б.
8. Становлення програмних настанов Нової Ірландської республіканської
армії на поч. ХХ ст.
Доповідач – кандидат історичних наук., старший викладач Семків А.С.
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Стратегія і тактика ІІІ Інтернаціоналу в 1935-1943рр.
Доповідач – аспірант Римар І.В.
Підведення підсумків роботи секційного засідання: Осмоловський С.О.,
к.е.н., професор, завідувач кафедри.
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СЕКЦІЯ 6. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СІД (ауд. 30)
Керівник секції – Потильчак Олександр Валентинович, д.і.н., професор,
завідувач кафедри джерелознавства та СІД. Секретар секції – Дубовська
Ірина Володимирівна, старший лаборант.
Відкриття роботи секції:
Завідувач кафедри, д.і.н., професор Потильчак О. В. «Про результати
наукової роботи колективу кафедри джерелознавства та СІД у 2018 році та
плани наукової роботи на 2019 рік».
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
1. Інтерновані цивільні громадяни з країн Центральної та Південної
Європи в робочих батальйонах на території України у повоєнний період
(на прикладі ОРБ 2071 м. Полтави)
Доповідач – д.і.н., проф. Потильчак О. В.
2. Відбудова чорної металургії в Україні на завершальному етапі Другої
світової війни (1943-1945): завдання та результати.
Доповідач – к.і.н., проф. Вєтров І. Г.
3. Публічна історія як предмет і спеціальність в системі педагогічної
освіти
Доповідач – д.і.н., проф. Даниленко В. М.
4. Проблема пенсійного забезпечення в УСРР (початок 30-их рр. ХХ ст.)
Доповідач – д.і.н., проф. Шарапатий В. Г.
5. Переселенський рух з українських земель і його причини (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.)
Доповідач – д.і.н., проф. Жиленкова І. М.
6. Рекламні оголошення як джерело історії гастрономії в Україні на
рубежі ХІХ-ХХ ст.
Доповідач – д.і.н., доц. Казакевич О. М.
7. Українська родина в епоху ДіПі
Доповідач – д.і.н., доц. Подобєд О. А.
8. Із досвіду викладання курсу «Історії мистецтв» для студентів
історичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова: проблеми теорії та
методики
Доповідач – к.і.н., доц. Руденко Н. В.
9. Ідейно-політичні засади та практика європейського анархічного руху
ХІХ ст.
Доповідач – к.і.н., доц. Шевченко О. Т.
10. Центральна та південно-східна Європа в геополітичних конфліктах
нового та новітнього часу.
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Доповідач – к.і.н., доц. Іщенко Ж. М.
11. Податковий тягар селян УСРР у 1923-1929 рр.
Доповідач – к.і.н., доц. Даниленко С. В.
12. Сучасна українська еміграція: стереотипи й реальність
Доповідач – ст. викл. Пилипенко Л. В.
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Дрезденська картинна галерея: до історії створення збірки старих
майстрів (XVII-XX ст.)
2. Доповідач – лаборант кафедри Дубровська І. В.
3. Табори для переміщених осіб з України у Західній Європі після Другої
світової війни (1945-1953): до проблеми вітчизняної джерельної бази
4. Доповідач – аспірант кафедри Кравченко Д. Ю.
5. Проблеми історіософії та українська національна ідея в науковій
спадщині Гавриїла Костельника
6. Доповідач – аспірант кафедри Івасіків В. В.
7. Акції солідарності української діаспори в Америці з народом України в
роки Другої світової війни: джерела українських архівів
8. Доповідач – аспірант кафедри Семененко Г. Г.
Підведення підсумків роботи секційного засідання: Потильчак О. В.,
д.і.н., професор, завідувач кафедри.
СЕКЦІЯ 7. ЕТНОЛОГІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА (ауд. 28)
Керівник секції – Чернега Петро Макарович, д.і.н., професор, завідувач
кафедри етнології та краєзнавства
Секретар секції – Батюк Ірина Володимирівна, старший лаборант.
Відкриття роботи секції:
Завідувач кафедри етнології та краєзнавства, д.і.н., професор Чернега П.
М.» Про результати наукової роботи колективу кафедри етнології та
краєзнавства у 2017 році».
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
1. «Національна політика Української держави: проблеми та перспективи їх
вирішення»
Доповідач – доктор історичних наук, професор П.М. Чернега.
2. «Депортації польського населення із західноукраїнських земель на
початку Другої світової війни»
Доповідач –кандидат історичних наук, доцент С.П. Зубченко.
3. «Реалізація російської ідеологеми панславізму у національній політиці
радянського комуністичного режиму»
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Доповідач –кандидат історичних наук, доцент В. І. Лущай
4. «Польсько-більшовицька війна 1920 р.: український погляд на проблему»
Доповідач –кандидат історичних наук, доцент А.В. Телегуз.
5. «Церковно-релігійне життя українського народу в роки Голодоморів»
Доповідач –асистент І.В. Батюк
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
1. «Левко Лук’яненко – ініціатор й організатор Української
робітничо-селянської спілки»
Доповідач –аспірант Д.І. Пасічник
2. «Українська жінка в політиці сталінського режиму доби Другої світової
війни»
Доповідачка –аспірантка Л.В. Андрєєва
3. «П. Чубинський і М. Гоголь: сини України на службі Російській імперії»
Доповідач –аспірант В.І. Швець
4. «Внесок родини Богдана і Варвари Ханенків у збереження і
популяризацію пам’яток історії і культури України»
Доповідач –аспірант О. В. Козак.
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ
Програма пленарного засідання
15 травня 2019 р. о 13:00
вул. Пирогова, 9, ауд. 418

1.

Богатиренко В. А., кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії
Сучасні біорозкладні матеріали на основі природних полімерів

2.

Лагутенко О.Т., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри
біології
Результати вивчення посівних якостей насіння калістефусу
китайського

3.

Іваненко С.М., кандидат педагогічних наук, професор кафедри іноземних
мов
Дуальна система освіти – європейський досвід

4.

Лапига І.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології
Особливості підготовки фахівців екологічних спеціальностей в
університетах Польщі

5.

Романенко Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри екології
Організація екскурсійних послуг на території Парку природи
«Беремицьке»
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Програма секційних кафедральних засідань
Секція: кафедра хімії
Дата, час проведення, аудиторія: 17.05.2019, 14.00, 415
Керівник секції: Калінін І.В.
Секретар секції: Богатиренко В.А.
Доповіді:
1. Калінін І.В. – доктор біологічних наук, професор,завідувач кафедри хімії, доповідь
«До 150 річниці відкриття Періодичного закону»
2. Богатиренко В.А. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії, доповідь
«Сучасні біорозкладні матеріали на основі природних полімерів»
3. Ковтун О.М. – доцент кафедри хімії, доповідь «До 100-я IUPAC»
4. Прибора Н.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії, доповідь
«Використання зошитів із друкованою основою на лабораторних заняттях із
загальної хімії»
5. Вуколова С.І. – старший викладач кафедри хімії, доповідь «Нітрати в харчових
продуктах»
Секція: кафедра біології
Дата, час проведення, аудиторія: 16.05.2019, 12.30, 203
Керівник секції: Плиска О.І.
Секретар секції: Єжель І.М.
Доповіді:
1. Лебединець Н.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології,
доповідь «Поширеність екстрагенітальних захворювань вагітних жінок в
Україні».
2. Єжель І.М. – кандидат біологічних наук, викладач кафедри біології,
доповідь «Дослідження чутливості бактерій до фітонцидів рослин».
3. Благодарова О.В. кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології,
доповідь «Особливості адаптації імунної системи людини».
4. Настека Т.М. кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, доповідь
«Дослідницька діяльність студентів як напрям їхньої підготовки до
виконання міждисциплінарних проектів».
5. Журавель Н.М. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології,
доповідь «Поняття про паразитизм у рослин на прикладі представників
роду Повитиця (Cuscutad)».
6. Пархоменко О.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології,
доповідь «Прямокрилі (Orthoptera) околиць Києва».
7. Кустовська А.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології,
доповідь «Біотехнологічні методи збереження біорізноманіття».
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8. Мельниченко Н.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології,
доповідь «Рід Чорниці та його практичне використання».
9. Чепурна Н.П. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології,
доповідь «Сучасні напрями зоологічних досліджень в Інституту зоологіі
імені І.І. Шмальгаузена НАН України».
10. Кадошнікова І.В. - кандидат медичних наук, доцент кафедри біології,
доповідь «Вплив стану бінокулярного зору на успішність навчання
молодших школярів».
11. Добростан О.В. – викладач кафедри біології, доповідь «Актуальні
проблеми культури здоров’я студентської молоді».
Секція: кафедра географії
Дата, час проведення, ауд.: 16.05.2019 р., 1300, ауд. 22
Керівник секції: Щабельська В.Г.
Секретар секції: Пологовська Ю.Ю.
Доповіді:
1. Щабельська В.Г. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри
географії, доповідь «Удосконалення функціонально-галузевої, територіальної
структури господарства Києва».
2. Буличева Т.В. – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, доповідь
«Регіональні особливості агробізнесу в Україні».
3. Буткалюк К.О. – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, доповідь
«Процеси децентралізації: зарубіжний досвід та стратегічні завдання України».
4. Гринюк Т.А. – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії, доповідь
«Методичні підходи курсу «Рекреалогія» у формуванні системи знань менеджерів
туризму».
5. Міхелі С.В. – доктор географічних наук, професор кафедри географії, доповідь
«Проблеми навчального забезпечення освіти у загальноосвітніх зарубіжних та
українських навчальних закладах».
6. Пологовська Ю.Ю. – викладач кафедри географії, доповідь «Сучасні форми
профорієнтаційної роботи в умовах глобальної інформатизації суспільства».
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Секція: кафедра екології
Дата, час проведення, ауд.: 16.05.2019 р., 1300, ауд. 53
Керівник секції: Волошина Н.О.
Секретар секції: Лазебна О.М.
Доповіді:
1. Волошина Н.О. – професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри, доповідь
«Особливості реалізація зміни екологічного законодавства України в контексті
цілей сталого розвитку».
2. Лазебна О.М. – доцент, кандидат педагогічних наук, доповідь «Екологізація
суспільства: еколого-екскурсійна діяльність».
3. Компанець Е.В. – доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доповідь
«Питання екологічної безпеки водних об’єктів».
4. Шевченко В.Г. – доцент, кандидат біологічних наук, доповідь «Органічне
землеробство: міжнародний досвід».
5. Лавріненко В.М. – асистент, кандидат біологічних наук, доповідь «Інвазійні види
урбоекосистем Чернігівщини».
6. Красільнікова Т.М. – доцент, кандидат технічних наук, доповідь «Мінімізація
екологічних ризиків землекористування».
Секція: кафедра психолого-педагогічних дисциплін
Дата, час проведення, ауд.: 15.05.2019 р., 14.00, ауд. 44
Керівник секції: Покась Л.А.
Секретар секції: Постернак Н.О.
Доповіді:
1. Білянська М.М – кандидат педагогічних наук, доцент, доповідь «Підготовка
майбутніх учителів біології до організації еколого-педагогічної діяльності».
2. Буяло Т.Є. – кандидат педагогічних наук, доцент, доповідь «Оновлення змісту
«Методики навчання хімії» у вищому навчальному закладі»
3. Кобернік Сергій Геогрійович - доктор педагогічних наук, професор, доповідь
«Навчально-методичне забезпечення вивчення теорії у 10 класі ЗЗСО згідно нової
програми».
4. Покась Л.А. – кандидат педагогічних наук, викладач, доповідь «Використання
інноваційних технологій у профільній школі».
5. Постернак Н.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, доповідь «Інтерактивні
інформаційно-комунікативні засоби навчання у вищій школі».
6. Цуруль О.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, доповідь «Методична
підготовка майбутніх учителів біології до роботи у ЗЗСО в умовах реалізації нового
Державного» стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
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Секція: кафедра туризму
Дата, час проведення, ауд.: 16.05.2019 р., 13.00, ауд. 74
Керівник секції: Обозний В.В.
Секретар секції: Мізін Н.А.
Доповіді:
1. Обозний Василь Васильович, доктор педагогічних наук, професор, доповідь
«Відродження і розвиток Придесення в умовах реалізації освітньої стратегії
розвитку регіонального туризму».
2. Бартош Лариса Павлівна, викладач, доповідь «Технологія формування іміджу
туристичного підприємства».
3. Бикова Марія Дмитрівна, асистент, доповідь «Постіндустріальна трансформація
просторової організації господарства Києва».
4. Борисова Оксана Володимирівна, доцент, кандидат географічних наук, доповідь
«Топонімічні розвідки на Гадячині»
5. Головко Вадим Віталійович, старший викладач, доповідь «Актуальні проблеми
розвитку сільського зеленого туризму у Міжгірському районі Закарпатської
області.».
6. Гринюк Діана Юріївна, асистент, кандидат географічних наук, доповідь
«Суспільно-географічні аспекти дослідження конкурентоспроможності
Козелецького району Чернігівської області»
7. Кравченко Алла Володимирівна, доцент, кандидат економічних наук, «Розвиток
краудфандингу: за і проти»
8. Протоцька Юлія Петрівна, викладач, «Етнографічна підготовка майбутніх
менеджерів туризму в умовах реалізації освітньої стратегії розвитку регіонального
туризму
9. Цвігун Вікторія Михайлівна, викладач, «Науково-дослідницька робота майбутніх
менеджерів туризму в умовах виробничої практики»
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Секція: кафедра іноземних мов
Дата, час проведення, ауд.: 16.05.2019 р., 12.30, ауд. 405
Керівник секції: Смольнікова О.Г.
Секретар секції: Петровська О.Я.
Доповіді:
1. Яременко-Гасюк О.О. доповідь «Використання лінгвістичної лабораторії як фактор
формування здатності студентів вищих учбових закладів до самостійної роботи»
2. Юрченко Н. С. доповідь «Визначення поняття семантичної структури слова»
3. Іванова І.М. доповідь «Цілі навчання професійно орієнтованого англомовного
писемного мовлення майбутніх фахівців сфери туризму»
4. Вороніна-Пригодій Д.А. доповідь «Когнітивні механізми творення технічних
термінів»
5. Галай О.П. доповідь «Елементи країнознавчої компетенції на заняттях з іноземної
мови»
6. Запара В.М. доповідь «Значення латинської мови як засіб професійної підготовки
студентів природничих спеціальностей»
7. Запольська Ю.А. доповідь «Формування граматичних навичок у студентів вищих
навчальних закладів спеціальності «Біологія» у процесі вивчення іноземних мов»
8. Ковальчук Н.Д. доповідь «Прагматичний компоненти тексту та засоби його
передачі при перекладі»
9. Корсак О.І. доповідь «Тьюторський супровід студентів»
10. Кришень О.В. доповідь «Реалізація автономного навчання іноземних мов через
центри самодоступного навчання»
11. Панасенко М.Ю. доповідь «Інтерактивні ігри як ефективний освітній інструмент у
вивченні іноземної мови»
12. Петровська О.Я. доповідь «Змішана форма навчання французької мови у ВНЗ»
13. Петько Л.В. доповідь «Залучення студентів до іншомовної позааудиторної
діяльності в умовах університету»
14. Рудницька К.М. доповідь «Вивчення лексичного матеріалу за допомогою
англійських жартів, ідіом про погоду»
15. Смольнікова О.Г. доповідь «Застосування ІКТ в системі автономного навчання
іноземних мов»
16. Холоденко О.В. доповідь «Використання мультимедіа на уроках англійської мови у
середній загальноосвітній школі»
17. Турчинова Г.В. доповідь «Формування фахової діалогічної компетентності
біологів-магістрів 1 року навчання»

159

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Програма пленарного засідання
15 травня 2019 р. о 12:00
вул. Освіти, 6, конференц-зала
1. Бованенко Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри соціальної педагогіки
Формування художньо-естетичної культури майбутніх фахівців
освітньої та соціальної сфер
2. Кісла Ганна Олександрівна, кандидат філософських наук, професор
кафедри соціології та публічних комунікацій
Іммігранти в Україні: соціальний портрет (досвід соціологічного
дослідження)
3. Синякова Віра Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
теорії та технології соціальної роботи
Розвиток соціального лідерства: гендерний аспект
4. Степико Валентина Порфиріївна, кандидат філософських наук, професор
кафедри соціології та публічних комунікацій:
Соціальна адаптація студентської молоді до соціальних змін
5. Сухицька Наталія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри
соціальної політики
Соціальне забезпечення в європейському вимірі
6. Унінець Ірина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
економіки освіти
Інтелектуалізація світогосподарського розвитку
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Програма кафедральних секційних засідань

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ
ПРОГРАМА СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ
15 травня 2019 року, 14.00.
ауд. 3-15,кафедра економічної теорії, гуманітарний корпус
НПУ імені М. П. Драгоманова, вул. Тургенєвська, 8/14
1. Падалка Олег Семенович, д. пед. н., проф.: «Інноваційна модель розвитку
вітчизняної освіти»
2. Страшинська Лариса Володимирівна, д. е. н., проф.: «Cистематизація
моделей діючих виробничо-збутових ланцюгів в аспекті вирішення
проблеми імпортозаміщення»
3. Бицюра Юрій Васильович, к. е. н., доц.: «Економічна освіта у ЗЗСО в
Україні: здобутки та перспективи»
4. Біла Ірина Сергіївна, к. е. н., доц.: «Ієрархія суб’єктів управління
бізнес-середовищем: держава – бізнес-асоціації – підприємства»
5. Красман Наталія Валеріївна, к. е. н., доц.: «Проблеми економічного
розвитку України та шляхи їх вирішення»
6. Підопригора Лариса Антонівна, к. е. н., доц.: «The role of the state sector of
economy in forming human capital in Ukraine»
7. Сандугей Валентина Василівна, к. е. н., доц.: «Сучасні тенденції освітньої
міграції в Україні»
8. Седляр Діана Олександрівна, к. е. н., ст. викл. «Вплив поведінкової
економіки на економічний розвиток України»
9. Унінець Ірина Михайлівна, к.е.н., доц.: «Інтелектуалізація
світогосподарського розвитку»
10. Манжула Євгенія Вікторівна, ст. викл.: «Державне регулювання
корпоративного сектора в Україні»
11. Ілюхіна Василина Вікторівна, викл.: «Конкурентні переваги
неоіндустріальної економіки»
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КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ПРОГРАМА СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ
15 травня 2019 року о 15.30 ,
ауд. 42, вул. Освіти, 6
1. Вайнола Ренате Хейкіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри соціальної педагогіки: «Зміст та форми соціальної
профілактики залучення підлітків до комерційного сексу».
2. Вакуленко Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки: «Молодіжна політика України в умовах
децентралізації».
3. Годлевська Алла Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки: «Комунікативна компетентність у професійній
підготовці фахівців соціальної сфери».
4. Капська Алла Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор, кафедри
соціальної педагогіки: «Сучасні проблеми професійної підготовки
організаторів соціально-виховної роботи».
5. Костюшко Ганна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки: «Формування сімейних моральних цінностей у
старшокласників в соціально- виховній роботі».
6. Міхеєва Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки: «Особливості профілактики комп’ютерної
залежності підлітків у закладі загальної середньої освіти».
7. Мирошніченко Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки: «Професійна підготовка
coцiальних працiвникiв до дiяльностi по iнтеграцii дiтей iнвалiдiв в
соцiум».
8. Неїжпапа Людмила Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри соціальної педагогіки: «Форми роботи по
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забезпеченню професійного розвитку соціальних педагогів закладу
загальної середньої освіти».
9. Ясточкіна Ірина Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент
кафедри соціальної педагогіки: «Групове консультування: специфіка та
можливості застосування в соціально-педагогічній діяльності».
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КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
ПРОГРАМА СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ
15 травня 2019 року о 14.30 ,
ауд. 43, вул. Освіти, 6
1. Ярошенко Алла Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач
кафедри соціальної політики: «Особливості підготовки фахівців соціальної
сфери за освітньо-професійними програмами»

2. Тополь Ольга Володимирівна, доктор філософських наук, професор, професор
кафедри економіки освіти: «Європейський досвід соціального страхування:
можливості впровадження в Україні»

3. Патинок Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, професор
кафедри соціальної політики: «Організаційна культура як фактор професійного
становлення майбутніх фахівців соціального забезпечення»

4. Ткач Іванна Яремівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної
політики: «Сучасні заходи протидії домашньому та гендерно-орієнтованому
насильству серед жінок-переселенок»

5. Сухицька Наталія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри
соціальної політики: «Соціальне забезпечення в європейському вимірі»

6. Чернін Ігор Маркович, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної
політики: «Соціально-політичні та економічні наслідки розвитку
громадянського суспільства в Україні у постмайданний період»

7. Коновалова Марта Валеріївна, кандидат наук з державного управління,
викладач кафедри соціальної політики: «Формування трансверсальних
компетенцій у майбутніх фахівців соціальної сфери»

8. Свинціцька Ірина Юріївна, старший викладач кафедри соціальної політики:
«Ефективність підготовки працівників соціальної сфери та формування їх
професійного потенціалу»

9. Агапова Марина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри:
«Підготовка фахівців сфери соціального забезпечення: акмеологічний аспект»
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10. Васюта Олена Ігорівна, старший науковий співробітник: «Компетентнісний
підхід до підготовки фахівців соціального забезпечення»

11. Мариніч Оксана Миколаївна, викладач кафедри соціальної політики:
«Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців соціальної
сфери щодо допомоги учасникам бойових дій в умовах закладів вищої освіти»

165

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
ПРОГРАМА СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ
15 травня 2019 року 14.30,
ауд. 56, вул. Освіти, 6
1. Карпенко Олена Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор
кафедри теорії та технології соціальної роботи: «Оптимізація
модульного теоретичного навчання майбутніх соціальних працівників в
умовах вищого навчального закладу»
2. Артеменко Інна Едуардівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та технології соціальної роботи: «Технологiзацiя соціальної
роботи з жiнками, якi зазнали насильство в сiм'i»
3. Голубенко Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та технології соціальної роботи: «Система надання
соціальних послуг різним верствам населення в Україні: сучасний стан»
4. Ковальчук Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та технології соціальної роботи: «Формування толерантної
поведінки до ВІЛ-позитивних людей серед молоді»
5. Синякова Віра Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
теорії та технології соціальної роботи: «Розвиток соціального лідерства:
гендерний аспект»
6. Житинська Марія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи: «Особливості
професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до організації
паліативної допомоги ЛПВ»
7. Івженко Інна Борисівна, кандидат наук з державного управління,
викладач кафедри теорії та технології соціальної роботи: «Профілактика
професійного вигорання соціальних працівників методами арт-терапії»
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8. Бибик Дарья Дмитрівна, аспірант кафедри теорії та технології соціальної
роботи: «Лідерство в сфері сталого розвитку України»
9. Мельник Ірина Петрівна, аспірант кафедри теорії та технології соціальної
роботи: «Особливості соціальної адаптації внутрішньо переміщених сімей в
Україні»
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КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА ПУБЛІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ПРОГРАМА СЕКЦІЙНОГО ЗАСІДАННЯ
15 травня 2019 року 14.00
ауд. 45, вул.Освіти, 6
1. Булатевич Микола Миколайович, кандидат соціологічних наук, доцент:
“Проблема глобального громадянського суспільства в напрацюваннях
представників європейської критичної теорії”;
2. Євтух Володимир Борисович, доктор історичних наук, професор:
“Наукові школи у контексті дослідницьких просторів”;
3. Заїнчківська Ірина Петрівна, викладач: “Етнорелігійна трансформація
православної церкви в Україні в творчому доробку І. Огієнка”;
4. Пиголенко Любов Вікторівна, старший викладач: “Гуманізація вищої
освіти: перспективи розвитку”;
5. Черній Людмила Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент:
“Соціально-політичні чинники студентської еміграції в сучасній Україні”;
6. Чугаєвський Віталій Григорович, кандидат педагогічних наук, професор:
“Освітні реформи в Україні: переваги та недоліки”;
7. Штепа Сергій Олександрович, кандидат політичних наук, професор:
“Трансформація моделі комунікацій у сучасному українському вимірі”;
8. Шишова Ольга Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент:
“Девіантна поведінка української молоді: соціологічний аспект”;
9. Фірсов Руслан Миколайович, викладач: “Роль шоу-бізнесу у передвиборчих
перегонах”;
10. Федас Валентина Володимирівна, кандидат філологічних наук, професор:
“Білінгвізм в сучасному українському суспільстві”.
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ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ АНАТОЛІЯ АВДІЄВСЬКОГО
Програма пленарного засідання
15 травня 2019 р. о 14:00
вул. Тургенівська, 11, ауд. 3-1

1.

Щолокова О. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства
Естетико-педагогічна спрямованість поліхудожньої підготовки вчителя
мистецьких дисциплін

2.

Коробецька С.Ю., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач
кафедри теорії та історії музики
Хорові мініатюри М. Шуха у практиці викладання музично-теоретичних
дисциплін на факультетах мистецтв педагогічних університетів

3.

Чеченя К. А., кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
інструментального та оркестрового виконавства
Участь у мистецьких конкурсах, як засіб розвитку виконавської
майстерності майбутніх вчителів музики

4.

Козир А. В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики музичної освіти, хорового співу і диригування
Сучасні тенденції підготовки хорового диригента як керівника дитячого
хорового колективу

5.

Гурець О.В., завідувач кафедри теорії та методики постановки голосу ,
народний артист України, професор
Формування артистизму у студентів на заняттях з постановки голосу

6.

Вантух М.М., завідувач кафедри хореографії, академік Національної академії
мистецтв України, професор
Вплив конкурсної хореографічної діяльності на розвиток танцювального
мистецтва в Україні
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Програма кафедральних секційних засідань
Секційне засідання кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного
виконавства
1.ЕВОЛЮЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ КЛАВІРНОЇ МУЗИКИ В ЕПОХУ
РЕНЕСАНСУ І БАРОКО
ЛИСІНА Наталія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, професор
кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
2. ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО НАПИСАННЯ БАКАЛАВРСЬКИХ
РОБІТ
ПОЛАТАЙКО Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
3. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО

ЗГУРСЬКА Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
4. ДО ПИТАННЯ ФРАЗУВАННЯ Ф.ШОПЕНА В РОБОТІ МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
ГЛАЗУНОВА Ірина Кимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені
Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
5. ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У
КОНТЕКСТІ ХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ

ПАНЬКІВ Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені
Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
7. ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ГУРАЛЬНИК Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор
кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
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8. РОЗВИТОК ІНТОНАЦІЙНОЇ ПАМ’ЯТІ УЧНІВ ПОЧАТКІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ
НА ЗАНЯТТЯХ З ФОРТЕПІАНО

СОКОЛОВА Ольга Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
9. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ
СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ

СКОПИЧ Алла Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
10. ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ (ДЕЯКІ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

ХОЛОДЕНКО Вікторія Олександрівна - кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
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Секційне засідання кафедри теорії та історії музики
1. ТЕРАПІЯ МИСТЕЦТВОМ В УМОВАХ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»: ВІД
ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

СТРОГАЛЬ Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія
Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
2. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК МЕХАНІЗМ ХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

КОМАРОВСЬКА Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор
кафедри теорії та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія
Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
3. СИСТЕМА ІНТОНАЦІЙНИХ НАЛАШТУВАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬФЕДЖІО
СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

КУЛЬБОВСЬКИЙ Петро Миколайович – старший викладач кафедри теорії
та історії музики факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
4. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГРАНИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ В
ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ

ПЕЛІНА Ганна Олександріна – викладач кафедри теорії та історії музики
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
5. РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДIБНОСТЕЙ ДIТЕЙ-АУТИСТIВ МОЛОДШОГО
ШКIЛЬНОГО ВIКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

ТИХОМИРОВА Юлія Олександрівна – асистент кафедри теорії та історії
музики факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
6. ПРОБЛЕМА ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МУЗИЧНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ
СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПАРТЕСНИХ КОМПОЗИЦІЙ КІНЦЯ ХVII – ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХVIIІ СТ.

ДЕМ`ЯНЕНКО Б.М. – викладач кафедри теорії та історії музики факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
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Секційне засідання кафедри інструментального та оркестрового
виконавства
1.
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ З МАЙБУТНІМИ МУЗИКАНТАМИ:
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДПОЧИНКУ ТА НАВЧАННЯ У ЛІТНІХ ТАБОРАХ З ПРОГРАМОЮ
КОЛЕКТИВНОГО ТА СОЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МУЗИКУВАННЯ.

ЗАВАЛКО Катерина Володимиріна – доктор педагогічних наук, професор
кафедри інструментального та оркестрового виконавства факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
2.
ГРА В ОРКЕСТРІ ЯК ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

СКРИПНИЧЕНКО Вадим Іванович – професор кафедри
інструментального та оркестрового виконавства факультету мистецтв імені
Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРАНЖУВАННЯ ДЛЯ АНСАМБЛЮ ТА КАПЕЛИ
БАНДУРИСТІВ

3.

ПЕТРЕНКО Валентина Яківна – доцент кафедри інструментального та
оркестрового виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського
НПУ імені М.П.Драгоманова.
4.
КОЛЕКТИВНЕ МУЗИКУВАННЯ НА НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТАХ ЯК ЗАСІБ
ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ НУШ

КОВШАР Павло Григорович – доцент кафедри інструментального та
оркестрового виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського
НПУ імені М.П.Драгоманова.
5.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ УМІНЬ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА БАЯНІ

ЖУКОВ Костянтин Анатолійович – доцент кафедри інструментального та
оркестрового виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського
НПУ імені М.П.Драгоманова.
6.
КУЛЬТУРА СКРИПКОВОГО ВИКОНАВСТВА В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ.

ТУРІНА Олена Андріївна – доцент кафедри інструментального та
оркестрового виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського
НПУ імені М.П.Драгоманова.
ВИСОКА ІНФОРМАТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА
УМОВА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ СКРИПАЛЯ-ПОЧАТКІВЦЯ
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БУХАНЄВИЧ Вікторія Василівна – викладач кафедри інструментального
та оркестрового виконавства факультету мистецтв імені Анатолія
Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
Секційне засідання кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового
співу і диригування
СПЕЦИФІКА ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕСИТЕТІВ

ДЕРКАЧ Володимир Федорович – Народний артист України, професор
кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО РОБОТИ З
ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ

ВЕЙ Лімін – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри теорії
та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
ГЕДОНІСТИЧНИЙ КОНСТРУКТ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ПОЛЯКОВА Анастасія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, викладач
теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

КОВАЛЕНКО Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.
Драгоманова.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

ГОЛУБИЦЬКА Надія Олександірвна – викладач кафедри теорії та
методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв
імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П. Драгоманова.
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СУЧАСНИЙ УРОК МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: РЕАЛІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
БОДРОВА Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАУРОЧНОЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТАМИ
ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ГУСАЧЕНКО Оксана Петрівна – старший викладач кафедри теорії та
методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв
імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
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Секційне засідання кафедри теорії та методики постановки голосу
1. ФАХОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА –
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ

ЖИГІНАС Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв імені
Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
2. ВИКОРИСТАННЯ ФОНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У
РОЗВИТКУ СПІВАЦЬКОГО ТА ОРАТОРСЬКОГО ГОЛОСУ У СТУДЕНТІВ

ЗАБОЛОЦЬКИЙ Юрій Миколайович – доцент кафедри теорії та методики
постановки голосу факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ
імені М.П.Драгоманова.
3. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ВІТАГЕННОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТА В КЛАСІ
ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

ПРОВОРОВА Євгенія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор
кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв імені
Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
4. МЕТОДИ ВОКАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ НА
ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

ТОЦЬКА Людмила Олексіївна – кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв імені
Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
5. ВОКАЛЬНИЙ КОНКУРС ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

СИРОТЮК Тетяна Андріївна – доцент кафедри теорії та методики
постановки голосу факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ
імені М.П.Драгоманова.
6. ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДБОРУ ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРУ ДО
МАГІСТЕРСЬКОГО КОНЦЕРТУ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

САЧОК Віктор Іванович – доцент кафедри теорії та методики постановки
голосу факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
7. ВИВЧЕННЯ СТИЛЬОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО
СПІВУ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ

ЛОЦМАН Руслана Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв імені
Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
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8. ТВОРЧА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ З.М. ГАЙДАЙ ОБРАЗУ Т. ЛАРІНОЇ В ОПЕРІ
Є. ОНЕГІНА П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

МОЖАЙКІНА Надія Семенівна – Кандидат педагогічних наук, професор
кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв імені
Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
Секційне засідання кафедри хореогнрафії
1.

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

КОЗИНКО Лілія Леонідівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
хореографії факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
2. НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ
ХОРЕОГРАФІЇ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ СПІЛЦІ УКРАЇНИ

ТАРАСОВ Юрій Михайлович – доцент кафедри хореографії факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
2. ПРИНЦИПИ ТА ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ У
ДИТЯЧОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

ПІМЕНОВА Людмила Олександрівна – доцент кафедри хореографії
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
3. НІНА УВАРОВА – БЕРЕГИНЯ ПОЛТАВСЬКОГО ТАНЦЮ
БІЛОШКУРСЬКИЙ Володимир Степанович – доцент кафедри
хореографії факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
4. РОЛЬ ВИВЧЕННЯ PORT DE BRAS ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ
МЯЛКІВСЬКА Світлана Андріївна – старший викладач кафедри
хореографії факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені
М.П.Драгоманова.
5. СПЕЦИФІКА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ
ВОРОНОВ Григорій Львович – доцент кафедри хореографії факультету
мистецтв імені Анатолія Авдієвського НПУ імені М.П.Драгоманова.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С. СКОВОРОДИ НАН
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА

«Майбутнє філософської освіти в
Європі: виклики та перспективи»
Тиждень філософії в НПУ імені М.П. Драгоманова

Київ,
13 - 18 травня 2019 р.
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Оргкомітет
Віктор Андрущенко,
доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, членкореспондент НАН України, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова,
Голова Оргкомітету

Конверський Анатолій Євгенович,
доктор філософських наук, академік НАН України, декан філософського
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Співголова Оргкомітету

Єрмоленко Анатолій Миколайович,
доктор філософських наук, член - кореспондент НАН України
директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України,
Співголова Оргкомітету

Матусевич Тетяна Володимирівна,
доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики
факультету менеджменту освіти та науки НПУ імені М.П. Драгоманова,
Секретар організаційного комітету

Лавриненко Володимир Григорович,
кандидат історичних наук, професор, проректор з міжнародних зв’язків
НПУ імені М.П. Драгоманова
Торбін Григорій Мирославович,
доктор фізико-математичних наук, професор,проректор з наукової роботи
НПУ імені М.П. Драгоманова
Савельєв Володимир Леонідович,
доктор історичних наук, професор, декан факультету менеджменту освіти та
науки НПУ імені М.П. Драгоманова
Дробот Іван Іванович,
доктор історичних наук, професор, декан факультету філософії та
суспільствознавства факультету менеджменту освіти та науки
НПУ імені М.П. Драгоманова
Мозгова Наталія Григорівна,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії
факультету філософії та суспільствознавства
НПУ імені М.П. Драгоманова
Свириденко Денис Борисович,
доктор філософських наук, професор факультету менеджменту освіти та науки

179

Програма тижня філософії
13 травня (понеділок)
Приїзд учасників, розміщення в готелі м. Києва
* * *

14 травня (вівторок)
( ауд. 231 центрального корпусу)

10.00. –10.15.
Відкриття тижня філософії.
Вступне слово ректора НПУ імені М.П. Драгоманова
академіка Андрущенко В.П.
Вітання Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич

Вітання Голови Наглядової ради університету Віктора Ющенка

10.15. - 11.00.
Презентація книги ректора НПУ імені М.П. Драгоманова В.П.
Андрущенка «Проста розмова про вічне»
11.00. –12.00.
Круглий стіл
«Філософія у формуванні духовної єдності Європи»
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11.10. – 11.30.

Доповідь:
«Сучасний світ: виклики та філософські відповіді»
Пирожков Сергій Іванович,
доктор економічних наук, академік Національної академії наук України, віцепрезидент Національної академії наук України
11.30. –11.50.

Доповідь:
«Філософські засади розвитку освіти і пошуки України в епоху
інноваційного типу прогресу»
Кремень Василь Григорович,
доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук
України Президент Національної академії педагогічних наук України

11.50. –12.30. Дискусія.
Єрмоленко Анатолій Миколайович,
доктор філософських наук, член - кореспондент НАН України
директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Зеленков Анатолій Ізотович,
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та
методології науки Білоруського державного університету, заслужений діяч
науки Республіки Біларусь (Білорусь)
Конверський Анатолій Євгенович,
доктор філософських наук, академік НАН України, декан філософського
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Бакіров Віль Савбанович,
доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, ректор
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Мельник Володимир Петрович,
доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України,
ректор Львівського національного університету ім. Івана Франка
Бистрицький Євген Костянтинович,
доктор філософських наук, професор, завідувач відділом Інституту філософії
НАН України ім. Г.С. Сковороди

12.30.-13.30
Обід
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14.00.-15.30.
Продовження роботи круглого столу.
Жук Олександр Іванович,
доктор педагогічних наук, професор, ректор Білоруського державного
університету імені Максима Танка (Білорусь)
Мезарош Клаудіу,
доктор філософії, доцент кафедри філософії та комунікацій Університету
Тімішоарський західний університет (Румунія)
Квятковські Стефан,
доктор філософських наук, професор, ректор Академії спеціальної педагогіки
імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Польща)
Панос Еліопулос,
доктор філософії, доцент Університету Яніни та Вищої школи педагогічної та
технологічної освіти (Греція)
Лащик Ян,
професор Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві
(Польща)
Гунцінгер Морітц,
Почесний професор Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова, член Наглядової ради університету (Німеччина)
Кікуш Ніколає,
кандидат історичних наук, професор, ректор Кишинівського педагогічного
університету ім. "Іона Крянге" (Молдова)
Шльосек Франтішек,
доктор педагогічних наук, професор
Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської (Польща)
Хамітов Назіп Віленович,
доктор філософських наук, професор Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
Крисаченко Валентин Семенович,
доктор філософських наук, професор, завідувач відділу геополітики та
глобалістики Науково-дослідного інституту українознавства
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Огнев'юк Віктор Олександрович,
доктор філософських наук, професор, академік НАПН України,ректор
Київського університету імені Бориса Грінченка
Андрущенко Віктор Петрович,
доктор філософських наук, академік НАПН України, член-кореспондент НАН
України, ректор НПУ імені М. П. Драгоманова

16.30.-19.00.
Знайомство іноземних учасників з культурно-історичною спадщиною Києва

15 травня (середа)
10.00.-11.00.
Засідання Вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова
Вручення мантії Почесного доктора університету
Жуку Олександру Івановичу ,
доктору педагогічних наук, професору, ректору Білоруського державного
університету імені Максима Танка (Білорусь)

11.00.-11.30.
Кава – брейк

11.30.-12.30.
Засідання Правління Міжнародної Асоціації ректорів педагогічних
університетів Європи
*

*
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16-17 травня
V Міжнародна науково-практична конференція
«Виклики постколоніалізму: Філософія. Релігія. Освіта»
16 травня, 10:00 - 18:00 (ауд.238 центрального корпусу НПУ імені
М.П.Драгоманова, вул. Пирогова 9)
17 травня, 10:00 - 14:00 (факультет філософії та суспільствознавства,
гуманітарний корпус НПУ імені М.П.Драгоманова, вул. Тургенівська 8/14)

V INTERNATIONAL CONFERENCE
“C H A L L E N G E S OF P O S T C O L O N I A L I S M:
P H I L O S O P H Y. R E L I G I O N. E D U C A T I O N”
Conference organizers aim to perform discussion of postcolonialism issues among the
representatives of social sciences and humanities. The Ukrainian and international cases of
postcolonial syndrome overcoming will be discussed. It is challenging for Ukrainian and
international discourses of philosophy, history, religion and education studies to analyze the
problem of “dismantlement” of postcolonial (post-totalitarian) world-view orientations and styles of
thinking as well anthropological phenomenon Homo Soveticus using the heuristic potential of
education and religion. The participants from Poland, India, Greece, Hong Kong are expected.

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«В И К Л И К И П О С Т К О Л О Н І А Л І З М У:
Ф І Л О С О Ф І Я. Р Е Л І Г І Я. О СВ І Т А»
Організатори конференції мають на меті здійснити фахове обговорення
проблеми постколоніалізму у колі представників соціогуманітарних дисциплін.
Планується розглянути український та міжнародний досвід у подоланні
постколоніального синдрому. Для сучасного вітчизняного та закордонного
дискурсу у галузі філософії, історії, релігієзнавства, освіти та інших є
актуальним звернення до проблеми демонтажу специфічних постколоніальних
(посттоталітарних) світоглядних настанов та типів мислення, зокрема,
специфіки антропологічних феноменів homo soveticus, дослідження ролі релігії
та освіти у подоланні викликів постколоніалізму та посттоталітаризму,
викликів гібридної війни тощо. Очікуеться участь дослідників з Польщі, Індії,
Греції та Гонконгу.
*

*
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17-18 травня 2019 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Факультет філософії та суспільствознавства
кафедра філософії
Треті академічні читання, присвячені пам’яті професора
Г.І. Волинки «Філософія, наука, освіта»

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
17 травня
9.00 – 10.00

Реєстрація учасників
(кафедра філософії – ауд. 3-13)

10.00 – 10.05

Відкриття конференції (аудиторія імені професора
Г.І. Волинки, 3-4)

10.05 – 10.45

Вітальне слово почесних гостей конференції

10.45 – 12.30

Пленарне засідання

12.30 – 13.30

Перерва (Coffee-break)

13.30 – 15.30

Робота секцій

15.30 – 16.30

Coffee, Networking

16.30 – 18.30

Робота секцій

18 травня
10.00 – 13.00

Робота секцій

13.15 – 14.30

Закриття конференції

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.
Виступи на секційних засіданнях – до 7 хв.
Наша адреса: м. Київ, вул. Тургенівська 8/14, гуманітарний
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
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корпус

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
міжнародної науково-практичної конференції

«Треті академічні читання пам’яті
Г. І. Волинки: Філософія, Наука і Освіта»
Співголови Оргкомітету
Андрущенко
Віктор Петрович

– ректор Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, членкореспондент НАН України, академік НАПН
України, доктор філософських наук, професор

Торбін
Григорій Мирославович

– проректор з наукової роботи Національного
педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, доктор фізикоматематичних наук, професор

Вернидуб Роман
Михайлович

– проректор з навчально-методичної роботи
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова, доктор філософських
наук, доцент

Бондаренко
Віктор Дмитрович

Дробот
Іван Іванович

– завідувач кафедри богослов’я та
релігієзнавства Факультету філософії та
суспільствознавства Національного
педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН
України, доктор філософських наук, професор
– декан Факультету філософії та
суспільствознавства Національного
педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, доктор історичних наук,
професор
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Члени Оргкомітету
Мозгова
Наталія Григорівна

Андрущенко
Тетяна Іванівна

Долинська
Любов Василівна

Адаменко
Надія Богданівна

– завідувач кафедри філософії Факультету
філософії та суспільствознавства
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, доктор філософських
наук, професор
– завідувач кафедри етики та естетики
Факультету менеджменту освіти та науки
Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова, доктор філософських
наук, професор
– заступник директора з наукової роботи та
міжнародних зв’язків Факультету філософії та
суспільствознавства Національного
педагогічного університету імені М. П.
Драгоманова, кандидат психологічних наук,
професор
– заступник декана з навчально-методичної
роботи Факультету філософії та
суспільствознавства Національного
педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, кандидат філософських
наук, доцент
Секретар Оргкомітету

Глушко
Тетяна Петрівна

– професор кафедри філософії Факультету
філософії та суспільствознавства
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, доктор філософських
наук, доцент
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
17 травня 2019 року
10.00 (ауд. 3-4 гуманітарного корпусу)
Головують: Дробот І.І., Мозгова Н.Г.
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
В.П. Андрущенко, ректор Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН
України, доктор філософських наук, професор
Г.М. Торбін, проректор з наукової роботи Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук,
професор
І.І. Дробот, декан Факультету філософії та суспільствознавства
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор
історичних наук, професор
В.Д. Бондаренко, завідувач кафедри культурології і релігієзнавства
Факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор
Н.Г. Мозгова, завідувач кафедри філософії Факультету філософії та
суспільствознавства Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор
ДОПОВІДІ:
Дробот Іван Іванович – декан Факультету філософії та
суспільствознавства Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор (м. Київ, Україна)
Філософсько-гуманітарна складова у підготовці вчителя в умовах Нової
української школи
Мозгова Наталія Григорівна – завідувач кафедри філософії Факультету
філософії та суспільствознавства Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор (м. Київ,
Україна)
До питання про методологію вітчизняних історико-філософських
досліджень у контексті творчого спадку Г.І. Волинки
Андрущенко Тетяна Іванівна – завідувач кафедри етики та естетики
Факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор (м.
Київ, Україна)
Синергетичний підхід в естетичній освіті
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Панченко Леся Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент,
вчений секретар НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
Українські ментальні смисли у філософській спадщині Г.І. Волинки
Долинська Любов Василівна – завідувач кафедри психології
Факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук, професор
(м. Київ, Україна)
Психологічні
особливості
особистісно-професійного
зростання
майбутніх фахівців різних спеціальностей
Бондаренко Віктор Дмитрович – доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор (м.
Київ, Україна)
Релігія і соціально-політичні перетворення в Україні
Легенький Юрій Григорович – завідувач кафедри дизайну та реклами
Факультету філософії та суспільствознавства Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор (м.
Київ, Україна)
Дизайнерські технології в освіті
Мєднікова Галина Сергіївна – професор кафедри філософської
антропології та культурології Факультету філософії та суспільствознавства
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор
філософських наук, професор (м. Київ, Україна)
Фольклор і постфольклор в культурних практиках повсякдення
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
Секція І
Філософська складова університетської освіти і науки
Голова секції: доктор філософських наук, професор Зайцев М.О.
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Адаменко Н.Б.
Секція ІІ
Історія філософії у світовій духовній культурі
Голова секції: доктор філософських наук, професор Мозгова Н.Г.
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Облова Л.А.
Секція ІІІ
Гуманітарні парадигми науки
Голова секції: кандидат філософських наук, доцент Матюшко Б.К.
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Русаков С.С.
Секція ІV
Соціально-філософські проблеми сучасного світу
Голова секції: доктор філософських наук, професор Немчинов І.Г.
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Остапчук Г.О.
Секція V
Сучасні концепції філософії освіти: становлення та проблематика
Голова секції: доктор філософських наук, професор Васильєва І.В.
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Назаренко М.С.
Секція VІ
Етика, естетика та культурологія
у контексті сучасного філософського дискурсу
Голова секції: доктор філософських наук, професор Андрущенко Т.І.
Секретар секції: кандидат філософських наук, професор Дорога А.Є.
Секція VІІ
Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства
Голова секції: доктор філософських наук, професор Бондаренко В.Д.
Секретар секції: кандидат філософських наук, доцент Котлярова Т.О.
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