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Порядок проведення  

 

II студентської науково-практичної онлайн–конференції 

«Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів» 

19 травня 2021 року 

 

10.00 – 12.00 Відкриття конференції. Вітальне слово. Пленарне 

онлайн-засідання 
Платформа Google Meet 

Посилання для підключення: 

https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo 

13.00 – 15.00 Секційні онлайн-засідання 

Секція 1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

педагогіки та сучасної освіти  
Платформа Google Meet 

Посилання для підключення: 

https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo 

 

Секція 2. Інноваційний розвиток економіки України: 

економічні, управлінські та правові аспекти 
Платформа Google Meet 

Посилання для підключення: 

https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo 

 

Секція 3. Культура і мистецтво в формуванні сучасної 

особистості 
Платформа Google Meet 

Посилання для підключення: 

https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo 

 

15.00 – 16.00 Підсумки конференції 
 

 

Регламент роботи 

Доповіді на пленарному засіданні – до 5 - 7 хвилин. 

Виступи на секційному засіданні – до 3 - 5 хвилин. 

Обговорення виступів – до 1 хвилини.  

https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo
https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo
https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo
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Відкриття онлайн–конференції 

Вітальне слово 
Зоя Гейхман, директор Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

  Ірина Товт, к. і. н., доцент КЗ КОР «Білоцерківського гуманітарно-

педагогічного фахового коледжу»  

 

Кучеров Геннадій, к. і. н., Навчально-реабілітаційного закладу вищої 

освіти «Кам’янець-Подільського державного інституту» 

 

Башманівська Яна,  канд. філос. н., Відокремленого структурного 

підрозділу Житомирського технологічного  фахового коледжу Київського 

національного університету будівництва та архітектури 

 

Жданович Оксана, канд. пед. н., Коломийського педагогічного 

коледжу Івано-Франківської обласної ради 

 

Посилання для підключення: 

https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo 

. 

Пленарне онлайн–засідання 

Возняк Анастасія, студентка спеціальності «Початкова освіта» КЗ СОР 

Лебединського педагогічного фахового коледжу імені А. С. Макаренка 

Використання лепбуку в процесі організації навчальної діяльності 

дітей молодшого шкільного віку (наук. керівник Михайленко Наталія) 

 

Нечитайло Олена, студентка спеціальності «Облік і оподаткування» 

ВСП Кам’янець-Подільського фахового коледжу НРЗВО Кам’янець-

Подільського державного інституту 

Дистанційне навчання очима молоді: переваги та недоліки (наук. 

керівник Свирида Ольга) 

 

Полюк Ангеліна, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської 

обласної ради 

З практики проведення спортивно-фольклорного свята «козацькі 

забави» (наук. керівник Вінтоняк Ігор) 

 

https://meet.google.com/zxz-kbcb-ugo


Секційні засідання 

 

Секція 1 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку педагогіки та сучасної 

освіти 

Модератори – кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

навчальної роботи Яніна Карлінська, секретар-друкарка Наталія Дяченко 

Бродовська Ірина, студентка 4 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта» факультету початкової освіти та іноземної мови КЗВО Луцького 

педагогічного коледжу Волинської обласної ради 

Казки як засіб комунікативної спрямованості уроків англійської 

мови на початковому етапі навчання (наук. керівник Ніколаєва Ірина) 

 

Верещака Анастасія, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Використання інтерактивного сервісу mozaik education в освітньому 

процесі (наук. керівник Локазюк Олександра) 

 

Галянт Дарія, студентка спеціальності «013 Початкова освіта» КЗ КОР 

Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу 

Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи (наук. керівник Товт 

Ірина) 

 

Гендзьора Тетяна, студентка спеціальності «Психологія» Навчально-

реабілітаційного закладу вищої освіти Кам’янець-Подільського державного 

інституту 

Сучасні фактори формування девіантної поведінки підлітків (наук. 

керівник Кучеров Геннадій) 

 

Гуменюк Денис, студент спеціальності «Соціальна робота» ВСП 

Кам’янець – Подільського фахового коледжу 

Партнерство педагогів і батьків дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному середовищі (наук. керівник Гуменюк Інна) 

 

Загниборода Наталія, студентка спеціальності «013 Початкова освіта» 

КЗ КОР Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу 



Проблема формування професійно-педагогічної культури вчителя 

(наук. керівник Товт Ірина) 

 

Іванова Кароліна, студентка спеціальності «Журналістика» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Самопрезентація підлітків у реальному та віртуальному світі (наук. 

керівник Перевертун Ольга) 

 

Ковальчук Анастасія, студентка спеціальності «013 Початкова освіта» 

КЗ КОР Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу 

Проблема підготовки вчителів для НУШ (наук. керівник Товт Ірина) 

 

Курбанова Пелагія, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Організаційно–методичні основи застосування інтернет–сервісу 

Pencil Code в початковій школі (наук. керівник Складан Андрій) 

 

Лещенко Зінаїда, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Проектні технології з інформатики в початковій школі (наук. 

керівник Марченко Тетяна) 

 

Ніколенко Юлія, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Застосування музейної педагогіки на практиці викладання в 

початковій школі (наук. керівник Діденко Наталія) 

 

Олійник Олександра, студентка спеціальності «Журналістика» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Причини і форми булінгу в повісті Алевтіни Шавлач «Пампуха» 

(наук. керівник Перевертун Ольга) 

 

Паньків Ірина, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської 

обласної ради 

Використання ментальних карт для розкриття поняття 

«здоров'язбереження» на уроках «Я досліджую світ» у початковій школі 

(наук. керівник Дем‘янчук Оксана) 



 

Підлетейчук Анастасія, студентка спеціальності «Початкова освіта. 

Хореографія» Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-

Франківської обласної ради 

Важковиховувані діти як соціально-педагогічна ппроблема (наук. 

керівник Жданович Оксана) 

 

Полякова Ельвіра, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Розвиток мовлення учнів початкових класів на уроках навчання 

грамоти за допомогою використання інтерактивних засобів навчання 

(наук. керівник Кашуба Наталія) 

 

Прокопенко Марія-Святослава, студентка спеціальності «Початкова 

освіта» Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Використання на уроках літературного читання онлайнових 

інструментів та мобільних додатків формувального оцінювання (наук. 

керівник Горніцька Анастасія) 

 

Сад Діана, спеціальності 013 «Початкова освіта» (інформатика) КЗ КОР 

«Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу 

Роль вчителя початкових класів в умовах сучасної освіти 

оцінювання (наук. керівник Товт Ірина) 

 

Степаненко Дарія, студентка спеціальності «Соціальна педагогіка» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Проблеми профорієнтації в загальній середній та фаховій 

передвищій освіті (наук. керівник Репка Марина) 

 

Сурду Філотея, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Метод проектів на уроках літературного читання в початкових 

класах (наук. керівник Горніцька Анастасія) 

 

Тимошенко Інга, студентка спеціальності «Дошкільна освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 



Особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку (наук. 

керівник Кошіль Оксана) 

 

Ткачук Олена, студентка спеціальності «013 Початкова освіта» КЗ КОР 

Білоцерківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу 

Розвиток особистості молодшого школяра : сучасні реалії та 

перспективи (наук. керівник Товт Ірина) 

 

Третяченко Дар’я, студентка спеціальності «013 Початкова освіта» 

Лебединського педагогічного фахового коледжу імені А. С. Макаренка 

Суть і структура здоров’язбережувальної компетентності як 

інтегрованої властивості особистості молодшого школяра (наук. керівник 

Михайленко Наталія)  

 

Трохименко Анна, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Нетрадиційні методики навчання читанню (наук. керівник Кашуба 

Наталія)  

 

Хоменко Анна, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Застосування математичного інтерактивного конструктора 

mathdisk на онлайн-заняттях (наук. керівник Локазюк Олександра)  

 

Чулюк Марина, студентка спеціальності «Початкова освіта» КЗ КОР 

Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені І. С. Нечуя-

Левицького 

Використання гейміфікації на уроках англійської мови в 

початкових класах (наук. керівник Іщук Надія)  

 

Шарапова Анастасія, студентка спеціальності «013 Початкова освіта» 

Лебединського педагогічного фахового коледжу імені А. С. Макаренка 

Особливості прояву комп’ютерної залежності в дітей молодшого 

шкільного віку (наук. керівник Михайленко Наталія) 

 

Шкода Марина, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 



Використання на уроках літературного читання інтерактивних 

методів навчання (метод Уолта Діснея) (наук. керівник Горніцька 

Анастасія) 

 

Яцик Ангеліна, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської 

обласної ради 

Використання інноваційних технологій у початковій школі (наук. 

керівник Оглова Наталія) 

 

Секція 2 

Інноваційний розвиток економіки України: економічні, 

управлінські та правові аспекти 

Модератори – методист навчально-методичного відділу Марія 

Сензерліхт, системний адміністратор Центру комп'ютеризації і 

технічного обслуговування інформаційних систем НДЛ інформатизації 

освіти Тарас Бойко 

 

Антіпіна Марія, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Інноваційний розвиток економіки України: проблеми молоді на 

ринку праці в сучасних умовах (наук. керівник Сензерліхт Марія) 

 

Галич Яна, студентка спеціальності «Журналістика» Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Дослідження читацьких інтересів студентів під час війни (наук. 

керівник Перевертун Ольга) 

 

Гончарук Каріна, студентка спеціальності «026 Сценічне мистецтво» 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 

Інновації як фундамент соціально-економічного розвитку (наук. 

керівник Годованюк Альона) 

 

Грабарчук Владислав, студент ІІІ курсу спеціальності «Журналістика» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 



Засоби впливу пропаганди на суспільну свідомість (наук. керівник 

Ловейко Тетяна) 

 

Завальнюк Артем, студент III курсу спеціальності «Журналістика» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Специфіка роботи українських видавництв в умовах воєнного стану 

(наук. керівник Груздьова Олена) 

 

Кошарська Тетяна, студентка спеціальності «Інженерія програмного 

забезпечення» Житомирського технологічного фахового коледжу Київського 

національного університету будівництва та архітектури 

Проблема пошуку сенсу життя в процесі становлення особистості 

(наук. керівник Башманівська Яна) 

 

 

Секція 3 

Культура і мистецтво у формуванні сучасної особистості 

Модератори – завідувач навчально-методичного кабінету Юлія 

Ковревська, голова циклової комісії музики і хореографії Тетяна Романова 

Бернацька Анастасія, студентка спеціальності «Образотворче 

мистецтво» Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-

Франківської обласної ради 

Патріотичне виховання засобами сучасного мистецтва (наук. 

керівник Венц Юлія) 

 

Бугайцова Вероніка, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Проєкт для початкових класів «мистецтво у побуті українця» (наук. 

керівник Марченко Тетяна) 

 

Витівська Вікторія, студентка спеціальності «Музичне мистецтво» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 



Особливості художньо-вольового впливу диригента в процесі 

репетеційної роботи з дитячим хоровим колективом (наук. керівник 

Кифенко Анна) 

 

Зеніна Катерина, студентка спеціальності «Музичне мистецтво» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Методика проведення музикотерапії для дітей молодшого 

шкільного віку (наук. керівник Кифенко Анна) 

 

Іваненко Марта Елеонора, студентка спеціальності «Музичне 

мистецтво» Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Ігрова діяльність як технологія навчання на уроках музичного 

мистецтва в молодшій школі. Види музичної діяльності (наук. керівник 

Білоус Ольга) 

 

Комарова Ірина, студентка IV курсу Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Інструментальне музикування як засіб розвитку музичних і творчих 

здібностей дітей  молодшого шкільного віку (наук. керівник Кифенко Анна) 

 

Кукшина Марія, студентка ІІІ курсу спеціальності «Журналістика» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Особливості функціонування української тележурналістики в 

умовах воєнного стану (наук. керівник Груздьова Олена) 

 

Кукшина Марія, студентка спеціальності «Журналістика» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Узагальнення образу молоді дев’яностих років у романі Любка 

Дереша «Поклоніння ящірці» (наук. керівник Перевертун Ольга) 

 

Масло Єлизавета, студентка спеціальності «Музичне мистецтво» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Вплив музики у формуванні сучасної особистості дошкільного віку 

(наук. керівник Ісаєнко Ганна) 

 



Мельник Анна, студентка І курсу спеціальності «Журналістика» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Роль книги у формуванні патріота держави (наук. керівник Груздьова 

Олена) 

 

Орел Анна, студентка спеціальності «Музичне мистецтво» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Психологічні особливості впливу музичної інформації на 

особистість слухача (наук. керівник Кифенко Анна) 

 

Рудневський Олександр, студент ІІІ курсу спеціальності «Журналістика» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Діахронічний аналіз поширеності топоніма «Україна» у світовому 

медійному просторі (наук. керівник Ловейко Тетяна) 

 

 


