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1. Стан науково-дослідної роботи факультету та перспективи
підвищення її ефективності.
Заступники деканів з наукової роботи та
інформатизації навчального процесу.
2. Інформація керівників секцій.
3. Прийняття рекомендацій конференції.
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Секції працюють

Ауд.
Секція Економічних дисциплін (навчальний корпус економічного факультету)
Підсекція Економіки підприємства ................................................................. 203
Підсекція Економічної теорії .......................................................................... 206
Підсекція Туризму ............................................................................................ 205
Секція Історії (навчальний корпус історичного факультету)
Підсекція Давньої і середньовічної історії України. кафедра історії народів Росії
і спеціальних історичних дисциплін історичного факультету

Підсекція Нової історії України... кафедра історії України історичного факультету
Підсекція Новітньої історії України .................................................................. 19
Підсекція Регіональної історії ........................................................................... 28
Підсекція Всесвітньої історії.... кафедра всесвітньої історії історичного факультету
Підсекція Історіографії та джерелознавства .................................................... 23
Підсекція Філософських дисциплін ................. кафедра філософських дисциплін
історичного факультету

Підсекція Політології і соціології .......................... кафедра політології і соціології
Секція Корекційної та соціальної педагогіки і психології (навчальний корпус

факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології)

Підсекція Логопедії та спеціальних методик ................................................... 32
Підсекція Соціальної педагогіки і соціальної роботи ...................................... 34
Підсекція Корекційна робота з дітьми з особливостями психофізичного
розвитку в умовах корекційної та інклюзивної освіти ................................... 22
Підсекція Загальної та практичної психології ................................................. 21
Підсекція Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи......... 34
Підсекція Психології освіти ............................................................................. 26
Підсекція Психології праці й управління ........................................................ 25
Секція Української філології, журналістики та педагогіки (головний корпус
університету)

Підсекція Мовного простору сучасної України: фонетичний та лексичний
аспекти .............................................................................................................. 420
Підсекція Лінгвопрагматичних аспектів сучасної української літературної
мови ................................................................................................................... 408
Підсекція Лінгводидактичні аспекти сучасної української
літературної мови .............................................................................................. 404
Підсекція Історії та теорії літератури і компаративістика .......................... 417
Підсекція Журналістики ................................................................................... 412
Підсекція Педагогіки ....................................................................................... 421
Секція Іноземної філології (головний корпус університету)
Підсекція Літературознавства 1 ...................................................................... 309
Підсекція Літературознавства 2 ...................................................................... 407
Підсекція Мовознавства .................................................................................. 409
Підсекція Міжкультурних та соціолінгвістичних факторів у навчанні
німецької мови ................................................................................................. 411
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Підсекція Актульних проблем перекладознавства .......................................
Підсекція Лінгвокультурних концептів. Текст та дискурс...........................
Підсекція Лексичних та прагматичних аспектів мови..................................
Підсекція Лінгводидактики та літературознавства .......................................
Підсекція Іноземних мов професійного спрямування ..................................
Секція Фізико-математичних наук (навчальний корпус фізико-математичного

302
317
303
316
414

факультету)

Підсекція Формування професійних компетентностей майбутнього вчителя
фізико-технологічного профілю ....................................................................... 32
Підсекція Математичного аналізу, диференціальних рівнянь і математичної
фізики .................................................................................................................. 47
Підсекція Методики навчання математики ..................................................... 42
Підсекція Фізики .................................................................................................. 5
Підсекція Математичного моделювання ......................................................... 28
Підсекція Інформатики ...................................................................................... 34
Підсекція Методики інформатики .................................................................... 12
Секція Природничих наук (навчальний корпус природничого факультету)
Підсекція Біології ....................................................................................................
Підсекція Фізіології, валеології та хімії ................................................................
Підсекція Географії та картографії ........................................................................
Підсекція Екології ...................................................................................................
Секція Педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти (навчальний
корпус педагогічного факультету)

Підсекція Педагогіки та методик початкової освіти..................................... 407
Підсекція Педагогіки та методик дошкільної освіти .................................... 404
Підсекція Теорії і методики викладання математики і природознавства у
початковій школі .............................................................................................304а
Секція Теорії мовознавства і методики викладання мови в початковій
школі (навчальний корпус педагогічного факультету)
Підсекція Теорії мовознавства і методики викладання мови у ВНЗ ........... 301
Підсекція Теорії мовознавства і методики викладання мови в початковій
школі ................................................................................................................. 406
Підсекція Теорії і методики викладання іноземної мови ............................. 303
Секція Мистецьких дисциплін (мистецький корпус)
Підсекція Образотворчого мистецтва .............................................................. 14
Підсекція Дизайну, декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
творів мистецтва .................................................................................................. 7
Підсекція Методики музичного виховання і вокально-хорових дисциплін ... 6
Секція Теорії, історії музики та інструментального виконавства…….кафедра
теорії, історії музики і гри на музичних інструментах
Секція Фізичної культури (головний корпус університету)

Підсекція Теорії і методики фізичного виховання........................................ 108
Підсекція Спорту і спортивних ігор ............................................................... 218
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Підсекція Медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної
реабілітації ......................................................................................................... 219
Підсекція Фізичного виховання ...................................................................... 217
Підсекція Легкої атлетики з методикою викладання .................................... 220
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СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Керівник: Стрельбіцький П.А., кандидат економічних наук, доцент
Секретар: Андрейцева І.А., кандидат економічних наук, доцент
Підсекція Економіки підприємства
(аудиторія 203 економічного факультету)
Керівник: Стрельбіцький П.А., кандидат економічних наук, доцент
Секретар: Олійник Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент
1. Реформування систем соціального захисту населення.
Стрельбіцький П.А., кандидат економічних наук, доцент
2. Активізація розвитку творчих здібностей учнів при вивченні економіки.
Олійник Н.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент
3. Людський розвиток: регіональний аспект.
Андрейцева І.А., кандидат економічних наук, доцент
4. Шлюбність як демографічний чинник народжуваності.
Кузовенкова Н.В., кандидат економічних наук, асистент
Підсекція Економічної теорії
(аудиторія 206 економічного факультету)
Керівник: Ящишина І.В., доктор економічних наук, доцент
Секретар: Буторіна В.Б., асистент
1. Інноваційний розвиток регіону: соціальний аспект.
Ящишина І.В., доктор економічних наук, доцент
2. Зміст і порядок набуття прав інтелектуальної власності на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, компонування ІМС.
Поліщук В.С., кандидат економічних наук, доцент
3. Суть соціального капіталу.
Тітаренко О.М., старший викладач
4. Факторний аналіз динаміки видатків державного бюджету України
протягом 2004-2013 рр.
Мозолюк Н.І., старший викладач
5. Національна інноваційна система України: структура та шляхи
реалізації.
Латер Ю.С., кандидат економічних наук, професор кафедри
Буторіна В.Б., асистент
6. Сучасний стан та перспективи розвитку легкої промисловості на
Хмельниччині.
Свідер О.П., асистент
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Підсекція Туризму
(аудиторія 205 економічного факультету)
Керівник: Баженова С.Е., доктор історичних наук, професор
Секретар: Опря Б.О., кандидат історичних наук, старший викладач
1.

Баженова С.Е., доктор історичних наук, професор
2. Особливості розвитку релігійного туризму та паломництва в Україні.
Опря Б.О., кандидат історичних наук, старший викладач
3. Екологічний туризм: стратегія геомаркетингу.
Ковтуник І.І., кандидат географічних наук, старший викладач.
СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ
Керівники: Степанков В.С., доктор історичних наук, професор
Дубінський В.А., кандидат історичних наук, доцент
Секретар: Газін В.В., кандидат історичних наук, доцент
Підсекція Давньої і середньовічної історії України
(кафедра історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін історичного
факультету)
Керівник: Якубовський В.І., кандидат історичних наук, доцент,
професор кафедри історії України
Секретар: Тимків С. А., аспірант
1. Керамічний комплекс із розкопок Губинського городища 2013 року.
Тимків С. А., аспірант
2. Дослідник стародавньої Бакоти.
Гуцал В.А, аспірант
3. Додаткові поховальні комплекси у Спасівському кургані №9.
Гуцал А.Ф., доцент
4. Торговельні та культурні зв’язки населення середньовічного Губина у
світлі джерел.
Якубовський В. І., кандидат історичних наук, доцент, професор
кафедри історії України
Підсекція Нової історії України
(кафедра історії України історичного факультету)
Керівник: Філінюк А.Г., доктор історичних наук, професор
Секретар: Сидорук С.А., кандидат історичних наук, доцент
1. Особливості формування української політичної еліти в першій
половині XVII ст.
Степанков В.В., асистент
2. Петро Дорошенко і Бучацький договір 1672 р.
Степанков В.С., доктор історичних наук, професор

7

3. Особливості станової мобільності населення Правобережної України
наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.
Філінюк А.Г., доктор історичних наук, професор
4. Деякі штрихи єврейського чинника у Правобережній Україні кінця
XVIII – першої половини ХІХ ст. у контексті міжнаціональних
відносин.
Кундельський В. В., аспірант
5. Шпигунська та диверсійна діяльність наполеонівських агентів у
правобережних губерніях Російської імперії напередодні війни 1812 р.
Скрипник А.Ю., кандидат історичних наук, доцент
6. Рекрутська повинність у Правобережній Україні: економічні аспекти.
Сидорук С.А., кандидат історичних наук, доцент
7. Міграційні процеси на Правобережній Україні (1861 -1914 рр.).
Гуменюк А.О., кандидат історичних наук, доцент
8. Причини зародження і становлення русофільського руху в Закарпатті.
Майор Р.І., аспірант
9. Адольф Добрянський і «процес Ольги Грабар» 1881-1882 рр.
Забродський М. П., аспірант
10. Дільничні попечительства бідними в Україні у другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст.
Сербалюк Ю. В., кандидат історичних наук, старший викладач
11. З історії церковного лібералізму в Україні на поч. ХХ ст.
Опря А.В., кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри
всесвітньої історії
12. Київська бойова дружина ПСР в 1905 р.
Хоптяр А.Ю., аспірант
13. Загальноспілківська конференція Спілки у січні 1909 р.: організація,
проведення, наслідки.
Федьков О.М., кандидат історичних наук, доцент
14. Обмеження діяльності пізньопротестантських громад у Російській
імперії після 1910 р. (на матеріалах Правобережної України).
Опря І.А., кандидат історичних наук, доцент
15. Фінляндські торгові стряпчі в Одесі (1853-1917 рр.).
Кух О. М., аспірантка
16. Утиски та репресії галицької інтелігенції російською окупаційною
владою в 1914-1916 рр.
Олійник С.В., кандидат історичних наук, доцент
17. Терористична діяльність «неіснуючої організації» В. Осинського.
Щур С. А., аспірант/
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Підсекція Новітньої історії України
(аудиторія 19 історичного факультету)
Керівник: Комарніцький О.Б., кандидат історичних наук, доцент.
Секретар: Донець А. Л., аспірант
Політико-пропогандистська діяльність студентів в Україні після
перемоги лютневої революції 1917 р.
Донець А. Л., аспірант
Тарас Шевченко як державотворець: використання образу Кобзаря у
боротьбі за автономію України (1917 р.).
Лозовий В. С., доктор історичних наук, професор
Діяльність Музичного відділу Міністерства народної освіти у добу
гетьманату П. Скоропадського.
Бачинська О. М., аспірант
Стан військ отамана Н. Григор’єва навесні 1919 р. за матеріалами
перевірки Вищої Військової Інспекції.
Приказюк О. О., аспірант
Вище військове управління Другої УНР в 1920 р.
Трембовецький Д. В., аспірант
Реорганізаційні процеси у педтехнікумах радянської України у 30-х рр.
ХХ ст.
Комарніцький О.Б., кандидат історичних наук, доцент
Студентство Київського денного та Мархлевського робітфаків:
етнонаціональний і соціальний зріз.
Міщенко І. В., аспірант
Формування київського виконавчого комітету громадських організацій
(за матеріалами газети «Известия исполнительного комитета Киевского
Совета объединенных общественных организаций»).
Лопатовський Ю. М., аспірант
Відновлення майнових прав реабілітованих громадян України 80-90 рр.
ХХ ст.
Адамовський В.І., кандидат історичних наук, доцент
Особливості виборчої системи під час формування представницьких
органів АР Крим і представницьких органів місцевого самоврядування.
Рибак Н.С., кандидат юридичних наук, старший викладач.

Підсекція Регіональної історії
(аудиторія 28 історичного факультету)
Керівник: Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор.
Секретар: Гончар М.І., аспірант
1. Особливості домашньої освіти в Подільській губернії наприкінці ХVІІІ
– в першій половині ХІХ ст.
Боднар А. М., здобувач
2. Архітектурні трансформації Кам’янця-Подільського у ХІХ ст.
Задорожнюк А.Б., кандидат історичних наук, доцент
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3. Секуляризаційні процеси і перетворення церковної земельної власності
та користування земельними наділами у містах і містечках Подільської
губернії у складі Російської імперії.
Кримська О. М., здобувач
4. Місіонерські та благодійні організації Подільської губернії за
матеріалами «Подольских епархиальных ведомостей».
Гончар М.І., аспірант
5. Шевченко і Поділля.
Хоптяр Ю.А., кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри
історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін
6. Діяльність анархістських організацій у Подільській губернії на початку
ХХ ст.
Ткач С.А., аспірант
7. Стан економіки Поділля в роки Першої світової війни.
Кліщинський П.В., кандидат історичних наук, старший викладач
8. Депутат ІІІ та ІV Державної Думи від Подільської губернії
П.М.Балашов.
Глушковецький А.Л., кандидат історичних наук, доцент
9. Відзначення 105-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка
науковою і педагогічною громадськістю Кам’янця-Подільського.
Завальнюк О.М., доктор історичних наук, професор.
10. Маслівський сортівничо-насіннєвий технікум на початку 20-х рр. ХХ
ст. (за документами Центрального державного архіву вищих органів
влади та управління України)
Покалюк В.В., аспірант
11. Радянська влада та особливості контролю за релігійними конфесіями
на Поділлі на початку 20- рр. ХХ ст.
Широка О.М., аспірант
12. Розкуркулення селян Поділля на початку 30-х рр. ХХ століття.
Лубчинський А.А., кандидат історичних наук, доцент
13. Відбудова народного господарства Кам’янеччини (Хмельниччини) у
повоєнні роки (1944-1952 рр.).
Мельник Е.М., кандидат історичних наук, доцент
14. Невідомий голод.
Олійник М.П. кандидат історичних наук, доцент
15. Подолянин Кость Туркало: доля учасника українізації.
Прокопчук В.С., доктор історичних наук, професор
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Підсекція Всесвітньої історії
(кафедра всесвітньої історії історичного факультету)
Керівник: Газін В.П., доктор історичних наук, професор
Секретар: Боровець І.І., кандидат історичних наук, доцент
1. Шведська загроза у сприйнятті урядовців Речі Посполитої на початку
1655 року.
Юга О.А., старший викладач
2. Російсько-польська дипломатія 1654-1667 рр.: етапи та місце
«українського питання».
Газін В.В., кандидат історичних наук, доцент
3. Російські війська на Правобережній Україні й міжнародна військова
місія на о. Кріт (1897-1908 рр.).
Стецюк В. Б., кандидат історичних наук, доцент
4. Народовецький рух в Перемишлі.
Коваль Л. М., аспірант
5. Місце історичної географії у вищій історичній освіті в Російській
імперії (XIX – початок XX ст.).
Трубчанінов С.В., кандидат історичних наук, доцент
6. Чесько-словацькі суперечності у міжвоєнній Чехословаччині (1918 –
1938 рр.).
Боровець І.І., кандидат історичних наук, доцент
7. Україна – Росія: стратегічне партнерство?
Газін В.П., доктор історичних наук, професор.

1.
2.
3.

4.

5.

Підсекція Історіографії та джерелознавства
(аудиторія 23 історичного факультету)
Керівник: Баженов Л.В., доктор історичних наук, професор
Секретар: Теліга А.А., аспірант
Історія церкви домонгольського періоду в працях Власовського.
Баженов О.Л., кандидат історичних наук, доцент
Концепція Переяславської ради 1654 р. М.Костомарова.
Верстюк В.В., старший викладач
«Польське питання» у виданні «Документы, объясняющие историю
Западно-Русского края и его отношение к России» (1865 р.)».
Богуцька А.Л., аспірант
Аграрне питання в партійній пресі Наддніпрянської України на початку
ХХ ст.: джерелознавчий аспект.
Дубінський В.А., кандидат історичних наук, доцент
Матеріали фонду 127 ЦДІА України як джерело показу ставлення
священнослужителів РПЦ до консервативно-монархічного руху в
Київській губернії, 1907-1914 рр.
Йолтуховський Р. В., аспірант
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6. Історія повсякденності в російській історіографії (теоретикометодологічний аспект).
Філінюк В. А., аспірант
7. Вибіркові
бюджетні
обстеження
як
джерело
дослідження
індивідуального селянського Поділля у добу НЕПу.
Рибак І.В., кандидат історичних наук, професор
8. «Українське питання» в публіцистиці Івана Аскакова на початку 60-х
рр. ХІХ ст.
Заводовський А.А., кандидат історичних наук, доцент
9. Регіональні дослідження Київщини, Волині і Поділля польськими
науковцями і краєзнавцями (середина ХІХ – початок ХХ ст.).
Баженов Л.В., доктор історичних наук, професор
10. К.Копержинський як дослідник історії української культури.
Теліга А.А., асистент
11. Історична ситуація в Радянській Україні у 1920-х рр. (за спогадами
С. Єфремова).
Копилов С.А., доктор історичних наук, професор
12. Електроні ресурси архівних установ: становлення і розвиток.
Климчук Л.В., старший викладач.
Підсекція Філософських дисциплін
(кафедра філософських дисциплін історичного факультету)
Керівник: Найчук А.В., кандидат філософських наук, доцент
Секретар: Плахтій М.П., кандидат філософських наук, доцент
1. Соціально-політичні основи розбудови держав Стародавнього Сходу:
філософсько-соціальний дискурс.
Найчук А.В., кандидат філософських наук, доцент
2. Світоглядні позиції Тараса Шевченка.
Сулятицька Т.В., кандидат філософських наук, доцент
3. Екофемінізм як елемент нової парадигми.
Плахтій М.П., кандидат філософських наук, доцент
4. Етнокультура в сучасному суспільстві.
Рокачук В.Н., кандидат філософських наук, доцент
5. Християнсько-язичницький синкретизм релігійності Київської Русі.
Лубчинський А.К., кандидат філософських наук, доцент
6. Антропоцентризм як необхідна умова науковості.
Волковинський С.О., кандидат філософських наук, старший викладач.
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Підсекція Політології і соціології
Керівник: Нечитайло В.В., доктор історичних наук, професор
Секретар: Віннічук О.В., кандидат політичних наук, старший
викладач
Геополітичний образ сучасної України.
Ігнатьєва Т.В., кандидат історичних наук, доцент
Тероризм як форма політичної боротьби в умовах глобалізаційних
перетворень.
Білецька Т.В., кандидат соціологічних наук, доцент
Проксеологічні аспекти модернізації політичних ризиків в умовах
українського суспільства.
Віннічук О.В., кандидат політичних наук, старший викладач
Деідеологізація українського політичного виміру як деструктивний
фактор політичної комунікації.
Найчук А.А., аспірант
Ревізії теорії модернізації С. Гантінгтоном: політичний розвиток VS
політичний занепад.
Рибщун О.В., кандидат політичних наук, доцент
Сутність і структура національної ідеї.
Нечитайло В.В., доктор історичних наук, професор
Роль еванстоунського семінару в становленні порівняльної політології.
Кобильник В.В., кандидат політичних наук, доцент
Періодизація української революції ХVІІ ст. у висвітленні
В. Липинського.
Калуцький С.С., асистент
Євроінтеграційні
прагнення
українців:
аспект
збереження
етнокультурної самобутності.
Чабанов В.Г., асистент
Революція як зміна у політиці.
Вонсович Г.Б., кандидат історичних наук, доцент
Політичний транзит в контексті неототалітарного надламу.
Вонсович С.Г. кандидат політичних наук, доцент
Символічна влада в інформаційному суспільстві.
Городецький О.О., кандидат філософських наук, доцент
Безпосередня демократія: можливості реалізації в сучасних умовах.
Маркітантов В.Ю., кандидат політичних наук, доцент
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СЕКЦІЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Керівник: Співак В.І., кандидат психологічних наук, доцент
Секретар: Куриця Д.І., кандидат психологічних наук, старший викладач
Підсекція Логопедії та спеціальних методик
(аудиторія 32 навчального корпусу № 8)
Керівник: Гаврилов О.В., кандидат психологічних наук, доцент
Секретар: Мілевська О.П., кандидат педагогічних наук, старший
викладач
1. Навчально-реабілітаційна програма
роботи з дітьми, які мають
помірну, важку, глибоку відсталість.
Гаврилов О.В., кандидат психологічних наук, доцент
2. Функції та будова перифирійних органів мовлення.
Гаврилова Н.С., кандидат психологічних наук, доцент
3. Особливості формування культури мовлення в учнів молодших класів з
порушеним інтелектом на уроках української мови.
Левицький В.Е., кандидат педагогічних наук, доцент
4. Психологічні аспекти розв’язування арифметичних задач.
Лісова Л.І., асистент
5. Характеристика передумов опанування смисловим компонентом
читацької діяльності в учнів з відхиленнями у розвитку.
Мілевська О.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач
6. Особливості розвитку рухових вмінь і навичок у дітей старшого
шкільного віку з порушеннями інтелекту.
Сімко А.В., кандидат психологічних наук, старший викладач
7. Навчально-превентивна робота щодо запобігання агресії у молодших
школярів з ПМР.
Бєлова О.Б., кандидат педагогічних наук, старший викладач
8. Методика дослідження семантичних полів слів у дітей середнього
шкільного віку з ТПМ.
Ткач О.М., асистент
9. Структура професійно-трудового навчання розумово відсталих учнів.
Константинів О.В., асистент
10. Психопрофілактика як метод психологічної реабілітації.
Поліщук С.М., кандидат педагогічних наук, асистент.
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Підсекція Соціальної педагогіки і соціальної роботи
(аудиторія 34 навчального корпусу № 8)
Керівник: Мельник Л.П., кандидат педагогічних наук, доцент
Секретар: Раєвська Я.М., кандидат психологічних наук, асистент
Моделі соціальної роботи: теоретичний та практичний аспекти.
Мельник Л.П., кандидат педагогічних наук, доцент
Основні напрямки та завдання соціальної роботи з людьми похилого
віку.
Співак В.І., кандидат психологічних наук, доцент
Соціально-педагогічна робота з педагогічно занедбаними школярами.
Пріданнікова О.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Соціальна допомога як засіб долання життєвих труднощів і відновлення
соціалізаційного потенціалу дітей трудових мігрантів.
Раєвська Я.М., кандидат психологічних наук
Художні техніки в прикладних методиках соціальної роботи.
Опалюк О.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Модель особистості соціального педагога.
Дідик Н.М., кандидат психологічних наук, старший викладач
Вплив сім'ї на формування уявлень учнівської молоді про майбутнє
подружнє життя.
Гевчук Н.С., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Нормативно-правове регулювання адресної допомоги населенню в
історії України кінця ХІХ - поч. ХХ ст.
Сербалюк Ю.В. , старший викладач
Психологічні та педагогічні умови формування самосвідомості
старшого дошкільника в контексті пізнання світу дорослих.
Мельник Ж.В., асистент

Підсекція Корекційна робота з дітьми з особливостями психофізичного
розвитку в умовах корекційної та інклюзивної освіти
(аудиторія 22 навчального корпусу №8)
Керівник: Миронова С.П., доктор педагогічних наук, професор
Секретар: Коваль Н.І., кандидат педагогічних наук, старший
викладач
1. Роль інклюзивних закладів у формуванні соціальної компетентності
учнів з особливостями психофізичного розвитку.
Миронова С.П., доктор педагогічних наук, професор
2. Інноваційні методи формування здорового способу життя у розумово
відсталих учнів.
Коган О.В., кандидат педагогічних наук, доцент
3. Роль піскової терапії у психокорекційній роботі з дітьми
Матвєєва М.П., кандидат психологічних наук, доцент
4. Мотивація дітей з вадами розвитку до психокорекційних занять
Коваль Н.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач
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5. Передумови забезпечення ефективності інклюзивної освіти дітей з
порушеннями слуху.
Дмітрієва О.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач
6. Ставлення до успіху розумово відсталих учнів.
Докучина Т.О., асистент
7. Вплив колективу на формування колективу учнів початкової школи.
Чопік О.В., асистент
8. Роль психолога у залученні старшокласників до участі у діяльності
органів шкільного самоврядування.
Марціновська І.П., асистент
9. Роль професійної компетентності у роботі медичних сестер.
Михальська Ю.А., асистент
10. Особистісні якості педагога як суб’єкта інклюзивної освіти.
Буйняк М.Г., аспірант
11. Психологічні умови виникнення високого рівня тривожності у
дошкільників з дитячим церебральним паралічем.
Шаповалова І.А., аспірант
12. Індивідуальний підхід як основа ефективності навчально-виховного
процесу.
Калатіна Р.В., здобувач

1.

2.

3.
4.

5.
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Підсекція Загальної та практичної психології
(аудиторія 21 навчального корпусу № 8)
Керівник: Шинкарюк А.І., доктор психологічних наук, професор
Секретар: Чеканська О.А., кандидат психологічних наук, старший
викладач
До питання про розуміння природи людини в психологічних теоріях
особистості.
Шинкарюк А.І., доктор психологічних наук, професор
Проблема розвитку особистості професіонала у сучасних вітчизняних і
зарубіжних дослідженнях.
Онуфрієва Л.А., кандидат психологічних наук, доцент
Психологічні фактори становлення самоповаги у дошкільників.
Гудима О.В., кандидат психологічних наук, доцент
Усвідомлення абсурдності людського існування як фактор
суїцидальності.
Олійник А.В., кандидат психологічних наук, старший викладач
Етапи становлення та розвитку психологічної служби в Україні.
Гоцуляк Н.Є., кандидат психологічних наук, доцент
Особливості формування політичної культури української
молоді.
Славіна Н.С., кандидат психологічних наук, доцент
Умови покращення родинного спілкування з дитиною дошкільного
віку.
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Михальська С.А., кандидат психологічних наук, доцент
8. Нейропсихологічні особливості побудови комунікативного акту.
Гончарук Н.М., кандидат психологічних наук, старший викладач
9. Особливості мотивації навчання школярів в сучасних умовах.
Ренке С.О., кандидат психологічних наук, старший викладач
10. Психологічні особливості мотивації учнів старших класів, які
займаються силовим триборством.
Шинкарюк В.А., кандидат психологічних наук, старший викладач
11. Спектр теоретико-емпіричних уявлень про біологічні та соціальні
детермінанти розвитку людської психіки у медико-психологічній
спадщині Й. Й. Роллє.
Чеканська О.А., кандидат психологічних наук, старший викладач
12. Історія розвитку пенітенціарної психології.
Сімко Р.Т., кандидат психологічних наук, старший викладач
13. Особливості прояву та розвитку синдрому емоційного вигорання у
практикуючих психологів.
Жиляк Н.В., асистент
14. Особливості сприймання волі як довільної мотивації.
Данчук Ю.П., асистент
15. Психологічні особливості образу власного тіла суб’єкта з різною
фізичною підготовленістю.
Олійник С.В., асистент
16. Специфіка сформованості уявлень про духовний ідеал у молодших
школярів.
Подкопаєва Ю.В., асистент
17. Чинники ефективного педагогічного виховання у молодшому
шкільному віці.
Олійник А.В., асистент
Підсекція Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи
(аудиторія 34 навчального корпусу № 8)
Керівник: Вержиховська О. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Секретар: Бугера Ю.Ю., асистент
1. Особливості підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі.
Вержиховська О.М., кандидат педагогічних наук, доцент
2. Роль емоційного стресу у виникненні психосоматичних захворювань.
Михальський А.В., кандидат медичних наук, доцент
3. Феномен конфлікту як методологічна проблема.
Рудзевич І.Л. , кандидат психологічних наук, доцент
4. М.І. Пирогов – учений, лікар-хірург, культурно-просвітницький діяч.
Гурський В.А., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Аспекти реабілітації осіб з ураженням нервової системи, які мають
психоемоційні розлади.
Грубляк В.В., кандидат медичних наук, доцент
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6. Психофізіологічні аспекти індивідуальних особливостей реагування на
дії стресорів.
Богуцька Т.О., кандидат біологічних наук, доцент
7. Контекст як універсальна основа для реалізації лексичного значення.
Бонецька О.М., старший викладач
8. Формування атенційних здібностей в навчальному процесі молодших
школярів з розумовою відсталістю.
Бугера Ю.Ю., асистент
9. Особливості сенсорного розвитку розумово відсталих дошкільників з
важкими розладами зору.
Кирилюк Л.А., асистент
10. Особливості музичного виховання розумово відсталих учнів.
Козак А.В., здобувач
11. Дидактична гра як безперервний процес у підготовці розумово
відсталих дітей до навчання у школі.
Ковальчук І.І., аспірант.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Підсекція Психологія освіти
(аудиторія 26 навчального корпусу № 8)
Керівник: Дорофей С.В., кандидат психологічних наук, доцент
Секретар: Скорич Л.П., асистент
Мовленнєва поведінка як складова комунікативної компетентності
вчителя.
Дуткевич Т.В., кандидат психологічних наук, доцент, професор
кафедри психології освіти
Розвиток емоційного інтелекту у майбутніх психологів.
Федорчук В.М., кандидат психологічних наук, доцент
Особливості розвитку творчої активності в юнацькому віці.
Дорофей С.В., кандидат психологічних наук, доцент
Особливості спілкування дітей різного віку у дошкільних навчальних
закладах.
Столяренко О.Б., кандидат психологічних наук, доцент
Інтерактивність як критерій поведінкового компоненту усвідомлення
міжособистісного конфлікту майбутніми вчителями.
Володченко М.А., асистент
Аналіз теоретичних поглядів Г.С.Костюка на проблему індивідуального
підходу.
Скорич Л.П., асистент
Соціально-психологічні детермінанти девіантої поведінки підлітків.
Чайковська О.М., асистент
Психологічний аналіз досвіду профілактики сімейних конфліктів.
Вівчарюк В.В., аспірант
Я-концепція як чинник становлення життєвої стратегії у студентів.
Євстафієва Л. П., аспірант

18

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Підсекція Психологія праці і управління
(аудиторія 25 навчального корпусу № 8 )
Керівник: Савицька О.В., кандидат психологічних наук, доцент
Секретар: Куриця А.І., кандидат психологічних наук, асистент
Система психологічного супроводу у сучасному виші.
Савицька О.В., кандидат психологічних наук, доцент
Формування конкурентно-спроможності у майбутніх педагогів.
Татаурова-Осика Г.П., кандидат психологічних наук, доцент
Вплив рівня самоактуалізації на особистісно-професійне зростання
майбутнього спеціаліста.
Панчук Н.П., кандидат психологічних наук, доцент
Зміст, форми та методи розвитку креативного потенціалу у майбутніх
менеджерів освіти.
Сич В.М., кандидат психологічних наук, доцент
Формування відданості організації педагогічних працівників.
Грубі Т.В., кандидат психологічних наук, старший викладач
Психологічні особливості самореалізації працівників у професійній
діяльності.
Толков О.С., кандидат психологічних наук, старший викладач
Причини виникнення виробничих стресів.
Куриця Д.І., кандидат психологічних наук, старший викладач
Бар’єри та перспективи жіночого лідерства.
Куриця А.І., кандидат психологічних наук, асистент
Мотивація професійного вибору і здобуття сучасною молоддю вищої
освіти.
Білецька І.М., асистент
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Секція УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ, ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ПЕДАГОГІКИ
Керівник: Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор
Секретар: Дзюбак Н.М., кандидат філологічних наук, доцент
Підсекція Мовний простір сучасної України: фонетичний та лексичний
аспекти
(аудиторія 420 факультету української філології та журналістики)
Керівник: Коваленко Б.О., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар: Головатюк Ю.С., аспірант
1. Діалектизми в творах С. Руданського.
Коваленко Б.О., кандидат філологічних наук, доцент
2. Форми двоїни в сучасних текстах подільських говірок.
Коваленко Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент, професор
кафедри української мови
3. Паремії у поетичному дискурсі.
Маркітантов Ю.О., кандидат філологічних наук, доцент, професор
кафедри української мови
4. Морфологічні особливості сучасних подільських говірок.
Шеремета Н.П., кандидат філологічних наук, доцент
5. Іншомовна лексика в говірці села Микитинці Косовського району
Івано-Франківської області.
Мозолюк О.М., старший викладач
6. Розмовно-побутові фразеологізми в ідіостилі Лесі Романчук.
Мужеловська Л.В., асистент
7. Назви страв з борошна в західноподільських говірках.
Головатюк Ю.С., аспірант
8. Деякі фонетичні особливості повісті "Довбуш" Гната Хоткевича.
Подолянчук О.В., аспірант
9. Народнорозмовна традиція в літературно-художньому мовленні Ірини
Вільде (на матеріалі малої прози).
Дмитренко О.О., аспірант
Підсекція Лінгвопрагматичні аспекти сучасної української
літературної мови
(аудиторія 408 факультету української філології та журналістики)
Керівник: Козак Р.В., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар: Кашуба З.С., аспірант
1. Концепт «щастя» в сакральному та профанному аспектах
Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор
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2. Лінгвоконцептуальний аналіз експресивних синтаксичних конструкцій
сучасного художнього тексту як засіб з’ясування авторського
світобачення національної картини світу
Козак Р.В., кандидат філологічних наук, доцент
3.
Синтаксис художньої прози Оксани Радушинської.
Ладиняк Н.Б., кандидат філологічних наук, доцент
4. Неповне речення в новелі Г.Тарасюк «Ганька – сама собі ворог».
Потапчук І.М., кандидат філологічних наук, асистент
5. Маркери оцінки в історичній українській прозі.
Туранська В.Л., аспірант
6. Стилістичні засоби вираження мовного портрета жінки в українській
прозі.
Кашуба З.С., аспірант
7. Лінгвокультуреми релігійної тематики у мовотворчості Мирослава
Дочинця як засіб відтворення мовної картини світу.
Гурська Д.В., аспірант
8. Прагматичний потенціал метафори у поетичному мовленні Василя
Махна.
Романюк Т.Л., аспірант
9. Естетичний потенціал синтаксичних конструкцій Уласа Самчука.
Андрухова Т.А., аспірант.
Підсекція Лінгводидактичні аспекти сучасної української літературної мови
(аудиторія 404 факультету української філології та журналістики)
Керівник: Попович А.С., кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри української мови
Секретар: Меркотан Л.Й., аспірант
1. Уваги до програми з української мови для загальноосвітніх навчальних
закладів (5-9 класи)
Попович А.С., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри
української мови;
Пастернак О.В., вчитель української мови і літератури НВК №10
м. Хмельницького
2. Структурно-функціональний напрям лінгвістичних досліджень в
Україні другої половини ХХ ст.
Чопик Я.М., кандидат філологічних наук, доцент
3. Композитні утворення у мовній картині світу українців.
Беркещук І.С., кандидат філологічних наук, доцент
4. Етап становлення термінології військово-інженерної галузі.
Дзюбак Н.М., кандидат філологічних наук, доцент
5. Співвідношення об’єктивної та суб’єктивної модальності в
інфінітивних реченнях.
Маркітантова В.Ю., асистент
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6. Гіперо-гіпонімічні
відношення
в
українській
хореографічній
термінології.
Федькова І.А., асистент
7. Критерії виділення прецедентних феноменів.
Меркотан Л.Й., аспірант
8. Онімний простір: теоретичний аспект.
Горбач О.С., аспірант
9. Явище фразеологізації термінів в українській мові на матеріалі
«Словника фондового ринку» (К., 1999).
Продан Ю.П., аспірант.
Підсекція Історії та теорії літератури і компаративістика
Керівник: Кудрявцев М.Г., доктор філологічних наук, професор
Секретар: Джурбій Т.О., кандидат філологічних наук, старший
викладач
1. Романтизм як спосіб художнього пізнання.
Кудрявцев М.Г., доктор філологічних наук, професор
2. Час і простір в романі «Манускрипт з вулиці Руської» Р. Іваничука.
Насмінчук Г.Й., кандидат філологічних наук, професор
3. Леопольд Стафф і французька поезія.
Прокоф’єв І.П., кандидат філологічних наук, доцент
4. Художнє новаторство п’єси «97» М.Куліша.
Атаманчук В.П., кандидат філологічних наук, доцент
5. Урок літератури рідного краю за творчістю Василя Горбатюка.
Лаврусевич Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент
6. Традиції Мольєра у творчості М.Л. Кропивницького.
Джурбій Т.О., кандидат філологічних наук, старший викладач
7. Антономазійні епітетні структури в поетичних творах В. Свідзінського.
Волковинська І.В., кандидат філологічних наук, асистент
8. Щоденники шістдесятників як метажанрова структура.
Рарицький О.А., кандидат філологічних наук, доцент
9. Англомовна поетична шевченкіана у літературознавчій рецепції
М.Коцюбинської.
Коруняк Ю.П., аспірант
10. До проблеми формотворчого концепту феномена Т. Шевченка.
Третяк Л.В., доцент
11. «Час персонажа» як елемент художнього часу романів Ф.Кафки
«Процес» і «Замок».
Притуляк В.Г., кандидат філологічних наук, старший викладач
12. Феномен візійно-притчевого мислення у поезії Т.Шевченка.
Починок Л.І., кандидат філологічних наук, доцент
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Підсекція Журналістики
Керівник: Волковинський О.С., доктор філологічних наук, професор
Секретар: Чепурняк Т.О., кандидат філологічних наук, асистент
1. Епітетні структури і логічні означення у фейлетоні Остапа Вишні
“Демократичні реформи Денікіна”.
Волковинський О.С., доктор філологічних наук, професор
2. До питання необхідності журналістської освіти.
Тімофєєв А.В., кандидат філологічних наук, доцент
3. Громадянська журналістика як навчальна дисципліна: аспекти
методики викладання.
Почапська О.І., кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент
4. Перспективи інформаційного агентства “ВжеІнфо” в медіапросторі
м. Кам’янця-Подільського.
Насмінчук І.А., кандидат філологічних наук, доцент
5. Функціональні особливості реклами в середовищі масмедійного
простору України.
Шевчук В.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
6. Навчальна гра як засіб активізації пізнавальної діяльності студентівжурналістів.
Громик Л.І., кандидат філологічних наук, старший викладач
7. Підтекст та езопова мова у листуванні Івана Світличного як ознака
альтернативного дискурсу.
Загоруйко Н.А., кандидат філологічних наук, асистент
8. Специфіка функціонування зачину у фейлетонах Остапа Вишні .
Колупаєва О.М., кандидат філологічних наук, асистент
9. Жанр фейлетону у творчості С. Васильченка.
Чепурняк Т.О., кандидат філологічних наук, асистент
Підсекція Педагогіки
(аудиторія 421 факультету української філології та журналістики)
Керівник : Федорчук Е.І., кандидат педагогічних наук, доцент
Секретар: Конькова Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент
1. Формування духовно-громадянських ціннісних орієнтирів учнівської
молоді в історії вітчизняної суспільно-педагогічної думки (друга
половина ХІХ – ХХ ст.).
Кучинська І.О., доктор педагогічних наук, професор
2. Проблеми переходу на стандарти компетентнісної освіти в системі
професійної підготовки майбутнього вчителя.
Франчук Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент
3. Виховання культури міжетнічних відносин як предмет історикопедагогічного дослідження.
Присакар В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
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4. Технологічні основи оптимізації професійно-педагогічної підготовки
вчителів фізичної культури.
Конькова Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Інноваційні процеси у педагогічній діяльності майбутнього вчителя.
Вонсович В.П., кандидат педагогічних наук, доцент
6. Про деякі особливості розвитку освіти на Правобережній Україні ХІХ –
на початку ХХ ст.
Сесак І.В., кандидат історичних наук, старший викладач
7. Використання проектних технологій навчання у викладанні
педагогічних дисциплін.
Федорчук Е.І., кандидат педагогічних наук, доцент
8. Особистісно-орієнтований підхід до навчання у ВНЗ в сучасних умовах.
Горбатюк О.В., кандидат педагогічних наук, доцент
9. Застосування засобів сучасної комунікації в навчальному процесі
вищих навчальних закладів Великобританії.
Верстівська І.І., аспірант
10. Умови підвищення ефективності реалізації адаптивної функції
навчальної діяльності студентів.
Опалюк Т.Л., аспірант
11. Управлінська
компетентність
керівника
загальноосвітнього
навчального закладу.
Іванюк І.В., аспірант
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СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Керівник: Шулик П.Л., кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри германських мов і зарубіжної літератури
Секретар: Свідер І.А., кандидат філологічних наук, старший викладач
Підсекція Літературознавства 1
(аудиторія 309 головного корпусу університету)
Керівник: Абрамович С. Д., доктор філологічних наук, професор
Секретар: Лівіцька О. В., аспірант
1. Політична концепція Біблії у контексті руйнації античної культури.
Абрамович С.Д., доктор філологічних наук, професор
2. Конфликты между русским и иностранцем в романах Достоевского:
пути разрешения.
Титянін К.О., кандидат філологічних наук, доцент
3. Особливості епітетних структур у поетичному циклі Т. С. Еліота "Fivefinger Exersices".
Лівіцька О. В., аспірант
4. Відбиття кризи релігійної моральності англійського суспільства в
детективному циклі про Шерлока Холмса.
Расевич Л.П., аспірант
5. Образ африканця як "Чужинця" в творчості Хаггарда.
Василишина Н.Д., аспірант
6. Функціонування компаративних епітетних структур у текстах С. Кларк
і Г. Пагутяк.
Хохель Д. Ю., викладач
7. Образ коханої у збірці "Картка любові" І. Франка і "Do niej"
Я. Каспровича (на матеріалі епітетних структур)
Судець Н.А., аспірант
8. Строфічні особливості поезії Сидора Твердохліба.
Кшевецький В.С., кандидат філологічних наук, доцент
Підсекція Літературознавства 2
(аудиторія 407 головного корпусу університету)
Керівник: Кеба О.В., доктор філологічних наук, професор
Секретар: Чайковська О.В., аспірант
1. Типологія художньої свідомості в світлі історичної і теоретичної
поетики.
Кеба О.В., доктор філологічних наук, професор
2. Пространственно-временная организация сказки "День рождения
Инфанты" Оскара Уайльда.
Лаврова А.О., кандидат філологічних наук, доцент

25

3. Своєрідність художнього методу Генрі Джеймса в повісті "Дейзі
Міллер".
Семелюк Р.М., кандидат філологічних наук, старший викладач
4. Світ фантастики Артура Конан Дойла.
Голубішко І.Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач
5. Литература о киббуцах в контексте развития израильськой литературы.
Шулик П.Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри
германських мов і зарубіжної літератури
6. Живописний екфрасис у романі “Коханець леді Чатерлей”
Д.Г. Лоуренса.
Левчук Т.А., аспірант
7. Метатекстуальні елементи в романах В.С.Моема.
Чайковська О.В., аспірант
8. Інфернальний простір оповідань Ред’ярда Кіплінга.
Сімаковська А.С., аспірант
9. Роман Франца Кафки «Замок» як «незавершена» художня цілісність.
Кеба Д.О., аспірант
10. Символ як засіб матеріалізації художнього світу у романі Р.Кіплінга
"Кім".
Кремінська О.О., аспірант
11. Образ темряви як центральна метафора Джозефа Конрада у повісті
«Серце пітьми».
Яковлева Н. М., викладач
12. Імідж мусульманина в історичних романах В.Скотта.
Левицька Т.О., аспірант
Підсекція Мовознавства
(409 аудиторія головного корпусу університету)
Керівник: Дворницька Н.І., кандидат філологічних наук, доцент.
Секретар: Стахнюк Н.О., кандидат філологічних наук, асистент
1. Концепт «Релігія» в біоетиці.
Білоусова Т.П., кандидат філологічних наук, доцент, професор
кафедри слов’янської філології та загального мовознавства
2. Параметры синтаксической синонимии (на материале словосочетания
(С + инф.).
Петровська С.С., кандидат філологічних наук, доцент, професор
кафедри слов’янської філології та загального мовознавства
3. Особенности образования деривационных синонимов в диахронном
аспекте.
Дворницька Н.І., кандидат філологічних наук, доцент
4. Формирование правописных навыков студентов-филологов на основе
когнитивно-коммуникативного похода.
Боднар І.Є., кандидат педагогічних наук, доцент
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5. Концепт «Водное пространство» в произведениях В.Г. Короленко.
Варік Л.О., кандидат філологічних наук, доцент
6. Візія України у "Щоденниках" Стефана Жеромського.
Стахнюк Н.О., кандидат філологічних наук, асистент
7. Image of Ukraine in English-Speaking Media.
Городецька І.В., викладач
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2.
3.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Підсекція Міжкультурні та соціолінгвістичні фактори
у навчанні німецької мови
(411 аудиторія головного корпусу університету)
Керівник: Іванова Л.О., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар: Фоміна Г.В., кандидат філологічних наук, доцент
Особливості синтаксичної реалізації заперечення у сучасній німецькій
мові.
Іванова Л.О., кандидат філологічних наук, доцент
Комунікативні ігри як один з прийомів навчання німецької мови.
Зданюк Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
«Я – концепція» як фактор адаптації майбутніх вчителів іноземної мови
до професійної діяльності.
Крецька Ю.А., викладач
Використання німецьких аутентичних фільмів для формування
соціолінгвістичної компетенції.
Добринчук О.О., кандидат філологічних наук, старший викладач
Особливості функціонування комп'ютерної лексики у німецькій мові.
Фоміна Г.В., кандидат філологічних наук, доцент
Типи прагматичного значення у німецькій та українській мовах:
зіставний аспект.
Федорів М.І., викладач
Способи передачі слів-реалій в аспекті німецько-українського
перекладу.
Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Методика використання комп’ютерних технологій на уроці німецької
мови.
Братиця Г.Г., старший викладач
Прислів’я і приказки на уроці німецької мови як один із засобів
формування соціокультурної компетенції старшокласників.
Боднарчук Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Розмовна лексика як джерело поповнення словникового складу
сучасної німецької мови.
Казимір В.О., кандидат філологічних наук, доцент
Дидактичні та методичні засади інтеграції подкастів в процес навчання
німецької мови.
Микуляк М.І., викладач
Жіночі імена в романах Т. Фонтане.
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Гавловська Т.А., викладач
13. Значущість особистісних рис майбутніх учителів іноземної мови для їх
професійної діяльності.
Шмирко О.С., викладач
14. Змістові компоненти навчальної дисципліни «Латинська мова» в
умовах компетентнісного підходу.
Сторчова Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Підсекція Актульні проблеми перекладознавства
(302 аудиторія головного корпусу університету)
Керівник: Ситник Н. В., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар:. Галайбіда О. В., кандидат філологічних наук, доцент
Aspects of Translation Theory.
Галайбіда О. В., кандидат філологічних наук, доцент
Translation of euphemisms: a relevance-theoretic approach.
Cитник А. П., старший викладач
Особливості перекладу українських фразеологізмів на англійську мову.
Ситник Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
Провокаційне мовлення: перекладознавчий аспект.
Мельник І. В., викладач
Творчість Дж. Леонарді у перекладацькій рецепції Бориса Грінченка.
Хоптяр А. О., викладач
Підсекція Лінгвокультурні концепти. Текст та дискурс
(317 аудиторія головного корпусу університету)
Керівник: Главацька О.І., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар: Мостова Т.С., викладач
Новітня вербалізація осіб тематичної групи «міжнародний тероризм» в
сучасній англійській мові.
Главацька О.І., кандидат філологічних наук, доцент
Мова як предмет дослідження різних царин.
Дияконович І.М., викладач
Creative use of language to manipulate others by telling the truth.
Коваль Н.Г., викладач
Образ-схема ЗМІНА та її застосування в сучасному англомовному
газетному дискурсі.
Кришталюк Г.А., кандидат філологічних наук, доцент
Фреймовий аналіз соціально-політичного коментаря.
Мостова Т.С., викладач
Linguo-Cultural Peculiarities of Life Conceptualization in the English and
Ukrainian Idioms.
Польова С.В., викладач
Лакуни як прояв розбіжностей між мовними картинами.
Фрасинюк Н.І., викладач
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Підсекція Лексичні та прагматичні аспекти мови
(303 аудиторія головного корпусу університету)
Керівник: Халупко В.П., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар: Гурман Т.Л, викладач
Metonymy as a Specific Kind of Symbolism.
Березіна Р.С., старший викладач
Image of Ukraine in English-Speaking Media.
Городецька І.В., викладач
Лексико-семантичні особливості англійських прикметників зі
значенням найвищої міри ознаки.
Гурман Т.Л., викладач
Продуктивні форми творення нових слів в англійській мові.
Литвинюк О.М., кандидат філологічних наук, старший викладач
Парадигматика англійського ономастикону та її ідіостилістичне
застосування в тексті англомовного короткого оповідання.
Мітроусова Т.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
Функціонування сленгової лексики у рекламному тексті.
Пастух Т.А., кандидат філологічних наук, старший викладач
Variational Models of English.
Петрова Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Емотивний компонент семантичної структури фразеологічних одиниць
в англійській мові.
Свідер І.А., кандидат філологічних наук, старший викладач
Денотативна сфера англомовних фразеологізмів з автентичним
етнокультурним компонентом значення.
Федірко С.М., доцент
Креативні, конвекційні та стерті метафори: критерії їх диференціації.
Халупко В.П., кандидат філологічних наук, доцент
Підсекція Лінгводидактика та літературознавство
(316 аудиторія головного корпусу університету)
Керівник: Яковлєва О.В., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар: Никитюк С.І., викладач
Соціокультурні аспекти у викладанні англійської мови.
Кеба Т.В., кандидат філологічних наук, доцент
Дидактичні можливості сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій у навчанні англійської комунікації.
Матковська М.В., старший викладач
The linguistic strategies representing female and male in Toni Morrison’s
novels.
Миколайчук А.І., кандидат філологічних наук, доцент
Фактори становлення системи заочної освіти вчителів іноземних мов
Великої Британії.
Никитюк С.І., викладач
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5. Фонетичні засоби мовної гри в англомовних гумористичних текстах.
Остапенко В.І., старший викладач
6. Enhacing speaking skills of advanced level students.
Саволайнен Я. В., викладач
7. Інтерактивна методика формування міжкультурної комунікативної
компетенції в англомовному писемному мовленні студентів курсів
факультетів іноземної філології.
Яковлєва О. В., кандидат філологічних наук, доцент.
Підсекція Іноземні мови професійного спрямування
(414 аудиторія головного корпусу університету)
Керівник: Уманець А. В., кандидат філологічних наук, професор
Секретар: Городиська О. М., кандидат педагогічних наук, старший
викладач
1. Особливості перекладу професійно-орієнтованих текстів.
Уманець А. В., кандидат філологічних наук, професор
2. Викладання іноземної мови професійного спрямування на
неспеціальних факультетах ВНЗ.
Попадинець О. О., кандидат філологічних наук, доцент
3. Організаційне забезпечення колективних форм роботи студентів при
вивченні англійської мови професійного спрямування».
Трофименко А. О., кандидат педагогічних наук, доцент
4. Оволодіння лексикою професійного спрямування студентами
неспеціальних факультетів на заняттях з англійської мов».
Кротік Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Проблема міжкультурної комунікації у контексті вивчення англійської
мови професійного спрямування студентами немовних спеціальностей.
Лукановська А. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
6. Робота з професійно-орієнтованими текстами на заняттях з німецької
мови на неспеціальних факультетах.
Городиська О. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
7. Розвиток навичок діалогічного мовлення з іноземної мови професійного
спрямування.
Гудзяк А. М., старший викладач
8. English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach.
Крук А. А., кандидат філологічних наук, старший викладач
9. До проблеми навчання іншомовної професійної комунікації.
Моштак О. В., викладач
10. Les spécificités du français sur objectifs spécifiques.
Кульбанська Р. В., старший викладач.
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Секція ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК
Керівники: Щирба В.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент,
професор кафедри інформатики
Білик Р.М., кандидат педагогічних наук, старший
викладач
Секретар: Ніколаєв О.М., кандидат педагогічних наук, доцент
Підсекція Формування професійних компетентностей майбутнього
вчителя фізико технологічного профілю
(аудиторія 32 корпусу фізико-математичного факультету)

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Керівник: Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор
Секретар: Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, старший
викладач
Методологія як найвищий пріорітет фахового становлення майбутнього
вчителя фізики.
Атаманчук П.С., доктор педагогічних наук, професор
Особливості реалізації компетентнісного підходу при вивченні теми
«Основи кінематики».
Форкун Н.В., аспірант
Коригування рівнів професійної компетентності молодшого спеціаліста
агропромислового виробництва у вищому навчальному закладі І-ІІ
рівнів акредитації в умовах здійснення навчального фізичного
експерименту.
Смутко О.О., аспірант
Методичні особливості проведення навчальних занять з креслення.
Білик Р.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Застосування мас-медіа засобів при викладання МНФ.
Дінділевич Є.М., асистент
Фахові компетентності: становлення та розвиток.
Шевчук О.В., аспірант
Формування технічного мислення на заняттях із технічного креслення.
Грабовський С.В., навчальний майстер
Розвиток пізнавального інтересу під час розв’язування задач.
Шуліка В.С., здобувач
Організація навчань з охорони праці у ВНЗ.
Мендерецький В.В., доктор педагогічних наук, професор
Технічна творчість студентів в процесі навчальної діяльності.
Пташнік Л.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри МВФ і
ДТОГ
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11. Професійне самовизначення учнів на уроках трудового навчання.
Панчук О.П., кандидат педагогічних наук, доцент
12. Дидактичні аспекти формування у студентів практичних умінь за
допомогою системи експериментальних завдань.
Дмитрук С.І., здобувач
13. Формування предметних компетентностей в студентів у процесі
розв’язування фізичної задачі.
Муравський С.А., здобувач
14. Проектно-дослідна
компетентність
у
групі
предметних
компетентностей, що формуються у процесі викладання фізики.
Роздобудько М.О., здобувач
15. Формування предметних компетентностей учнів старшої школи з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Чайковська І.А., аспірант
16. Про БЖД і МНФ, їх дієвість у підготовці майбутнього учителя фізики.
Семерня О.М., кандидат педагогічних наук, доцент
17. Формування світогляду як компоненту предметної компетентності
майбутнього вчителя фізики.
Ніколаєв О.М., кандидат педагогічних наук, доцент
18. Формування предметних компетентностей студентів медиків з фізики.
Сондак О.В., аспірант
19. Формування предметних компетентностей учнів з фізики.
Осіпов В.В., аспірант
20. Основні дидактичні форми постановки навчального фізичного
експерименту для формування понять.
Павлюк О.М., здобувач
21. Предметні компетентності як основа розробки методики навчання
фізики у ВНЗ.
Кух А.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
МВФ і ДТОГ.
22. Управлінням навчальними здобутками студентів коледжу з фізики.
Килимник С.М., аспірант
23. Роль експерименту в професійній підготовці вчителя БЖД.
Чорна О.Г., старший викладач
24. Особливості організації практичних занять з БЖД в університетах.
Поведа Т.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач
25. Технологічні
аспекти
формування
світоглядних
якостей
старшокласників у процесі вивчення фізики.
Семенишина Р.В., здобувач
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Підсекція Математичного аналізу, диференціальних рівнянь та
математичної фізики
(аудиторія 47 корпусу фізико-математичного факультету)
Керівник: Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор
Секретар: Гудима У.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент
1. Гібридне
інтегральне
перетворення
типу
Бесселя-Лежандра
(Конторовича-Лєбєдєва) зі спектральним параметром.
Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор
Пилипюк Т.М., викладач
2. Найкраща у розумінні сім’ї
опуклих функцій апроксимація
компактнозначного відображення елементами множини однозначних
відображень, які є селекторами однозначного відображення.
Гнатюк В.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор
кафедри алгебри і математичного аналізу
3. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідному клиновидному
циліндричному шарі.
Громик А.П., кандидат технічних наук, доцент
Конет І.М., доктор фізико-математичних наук, професор
4. Про властивості розв’язків вироджених різницевих рівнянь в банахових
просторах.
Теплінський Ю.В., доктор фізико-математичних наук, професор
5. Існування та єдиність інтерполяційних SK-сплайнів для лінійних
комбінацій деяких функцій.
Сорич Н.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Сорич В.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент
6. Точні порядкові оцінки відхилень ψ -інтегралів від узагальнених сум
Зігмунда в інтегральній метриці.
Ковальська І.Б., кандидат фізико-математичних наук, доцент
7. Один спосіб дослідження нетривіальних нулів дзета-функції Рімана.
Кріль С.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент
8. Найкраща у розумінні сім’ї
опуклих функцій апроксимація
компактнозначного відображення множиною однозначних відображень
з додатковим обмеженнями, що задається системою замкнутих куль.
Гудима У.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент
9. Критерій ізоморфізму латинського квадрату та матриці показників.
Зеленський О.В., кандидат фізико-математичних наук, старший
викладач
10. Компетентнісна модель бакалавра економіки.
Думанська Т.В., асистент
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11. Використання прикладних задач при вивченні деяких
математичного аналізу.
Захарець Є.А., асистент
12. Стохастичні коливання кільця.
Михацький М.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент.

тем

Підсекція Методики навчання математики
(аудиторія 42 корпусу фізико-математичного факультету)
Керівник: Сморжевський Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри диференціальних рівнянь
Секретар: Сморжевський Ю.Л., кандидат педагогічних наук, доцент
1. Методика використання наочності при вивченні теми «Многокутники
та їх площі» у курсі геометрії 8 класу.
Сморжевський Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент, професор
кафедри диференціальних рівнянь.
2. Про методику використання наочності при вивченні теми
«Розв’язування прямокутних трикутників» в курсі геометрії 8 класу.
Сморжевський Ю.Л., кандидат педагогічних наук, доцент.
3. Графічні методи при вивченні деяких питань геометрії.
Авдеюк П.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Підсекція Фізики
(аудиторія 5 корпусу фізико-математичного факультету)
Керівник: Криськов Ц.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент,
професор кафедри фізики
Секретар: Люба Т.С., асистент
Халькогенідні напівпровідники в електроніці.
Криськов Ц.А., кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор
кафедри фізики
Розрахунок параметрів магнітного поля для дослідження ефекту Холла
Оптасюк С.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент
Ткачук І.В., студентка 3-го курсу
Деякі особливості поширення механічних хвиль у пружному
середовищі.
Губанова А.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент
Утворення надграток пор в твердому тілі при лазерному опроміненні.
Беркещук М.В. кандидат фізико-математичних наук, доцент
Напівемпіричні розрахунки молекулярних спектрів.
Поведа Р.А, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Використання енергозберігаючих технологій у навчальному процесі.
Рачковський О.М., старший викладач
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7. Структура та фізичні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi на
слюді.
Люба Т.С., асистент, аспірант
8. Залежність електричних параметрів тонких плівок SnTe від їх товщини.
Арсенюк І.О., старший лаборант, аспірант

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.

4.

Підсекція Математичного моделювання
(аудиторія 28 корпусу фізико-математичного факультету)
Керівник: Федорчук В.А., доктор технічних наук, доцент, професор
кафедри інформатики
Секретар: Іванюк В.А., кандидат технічних наук, доцент кафедри
інформатики
Квадратурні методи чисельної реалізації інтегральних рядів Вольтерри.
Іванюк В.А., кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики;
Понеділок В.В., старший викладач
Моделювання електроприводу з розподіленою механічною ланкою на
основі її інтегрального подання.
Махович О.І., аспірант
Комп’ютерне моделювання теплопровідності (на прикладі однорідного
тонкого стержня)
Мястковська М.О., асистент
Сучасні проблеми математичного моделювання електромеханічних
систем
Федорчук В.А., доктор технічних наук, доцент, професор кафедри
інформатики
Використання методу внутрішньої точки для розв’язування задачі
екології.
Щирба О.В., асистент
Підсекція Інформатики
(аудиторія 34 корпусу фізико-математичного факультету)
Керівник: Смалько О.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Секретар: Чевська К.С., асистент
Використання Moodle у хмарних технологіях
Андруховський А.Б., старший викладач
Системи управління контентом Joomla, Wordpress, переваги та
недоліки.
Романюк В.М., асистент
Роботи під управлінням операційної системи Linux.
Смалько О.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
інформатики
Особливості вивчення комбінаторної логіки в курсі «Теорія
програмування».
Чевська К.С., асистент

35

5. Алгоритмічна реалізація методу Гауса з розрідженими даними
Щирба В.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор
кафедри інформатики
Підсекція Методики інформатики
(аудиторія 12 корпусу фізико-математичного факультету)
Керівник: Слободянюк О.В., кандидат технічних наук, доцент
кафедри інформатики
Секретар: Шамрай Т.О., асистент
1. Проблеми формування інформаційної культури майбутніх вчителів.
Кух О.М., асистент
2. Методика використання ІКТ на уроках в початковій школі.
Моцик Р.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики
3. Система завдань та тестів з програмування як засіб підвищення
ефективності навчального процесу.
Розумовська О.Б., старший викладач
4. Електронні презентації з нелінійною структурою.
Слободянюк О.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри
інформатики
5. Критерії вибору застосування програмних засобів.
Татауров В.П., асистент
6. Застосування змішаних технологій в навчальному процесі студентів
стаціонарної форми навчання.
Шамрай Т.О., асистент
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Секція ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Керівник: Матвєєв М.Д., кандидат біологічних наук, доцент,
професор кафедри біології та методики викладання
Секретар: Тарасенко М.О., кандидат біологічних наук, старший
викладач
Підсекція Біології
(кафедра біології та методики її викладання природничого факультету)
Керівник: Козак М.І., кандидат біологічних наук, доцент кафедри
біології та методики викладання
Секретар: Рубановська Н.В., асистент
1. Про актуальність впровадження новітніх технологій навчання у
підготовці студентів-біологів.
Казанішена Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології
та методики викладання
2. Гніздова біологія сорокопуда чорнолобого Lanius minor в умовах
Поділля.
Тарасенко М.О., кандидат біологічних наук, старший викладач
3. Програма відновлення рідкісних видів флори в НПП «Подільські
Товтри».
Любінська Л.Г., доктор біологічних наук, професор кафедри біології та
методики викладання
4. Орнітофауна водно-болотних угідь НПП «Подільські Товтри»
Матвєєв М.Д., кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри
біології та методики викладання
5. Флористичний аналіз макрофітів заказника «Шандрівський».
Козак М.І., кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та
методики викладання
6. Етапи онтогенезу та спектр онтогенетичного стану популяції Allium
ursinum L. ботанічного саду м. Кам’янець-Подільського.
Рубановська Н.В., асистент
7. Біоіндикація ґрунтів вздовж автомобільних доріг м. Кам’янцяПодільського.
Григорчук І.Д., кандидат біологічних наук, доцент
8. Основні етапи історії досліджень булавовусих вузькокрилих
Кам’янецького Придністров’я.
Гордій Н.М., старший викладач
9. Аналіз проблеми спадково обумовленої реакції людини на дію
зовнішніх факторів.
Рубановська І.А., асистент
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10. Поширення та охорона Schivereckia Besser (Brassicaceae) в Україні.
Колодій В.А., старший викладач
11. Лісівниче значення орнітофауни.
Сидорчук Ю.В., аспірант
12. Відомості до пошириння Мухоловки звичайної на Кам’янецькому
Придністров’ї.
Ліщук А.В., асистент.
Підсекція Фізіології, валеології та хімії
(кафедра анатомії, фізіології і валеології природничого факультету)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Керівник: Плахтій П.Д., кандидат біологічних наук, доцент, професор
кафедри анатомії, фізіології та валеології
Секретар: Трофімова Л.С., асистент
Вплив фізичних тренувань і вживання трутневого гомогенату на
зростання резервів киснезабезпечення організму лабораторних тварин.
Плахтій П.Д., кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри
анатомії, фізіології та валеології
Вплив соціальної інформованості на рівень тютюнопаління учнів
середнього шкільного віку.
Сущева І.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Особливості
темпераменту
осіб
інфікованих
мікобактеріями
туберкульозу з функціональними розладами органів травлення.
Молєв В.П., кандидат медичних наук, доцент
Вплив біомеханічних змін хребта та м’язів тулуба на виникнення
головного болю у осіб юнацького віку.
Циганівська О.І., асистент
Гісто-ультраструктура гемомікроциркуляторного русла скелетних
м′язів в другій фазі дегідратації.
Тимчук Т.М., асистент
Синтез потенційних фізіологічно активних гемі ціанінів.
Роговик Л.Й., кандидат хімічних наук, доцент

Підсекція Географії та картографії
(кафедра географії та екології природничого факультету)
Керівник: Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент
кафедри географії та екології
Секретар: Мисюкевич О.В., асистент
1. Історико-культурні ресурси Національного природного парку
«Подільські Товтри» та їх рекреаційне значення.
Мисько В.З., старший викладач
2. Тектонічні особливості Хмельницького Придністер’я.
Касіяник І.П., кандидат географічних наук, доцент кафедри географії
та екології
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3. Сучасна структура лісокористування в Хмельницький області.
Матуз О.В., аспірант Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка
Придеткевич С.С., асистент;
Самар В.М., асистент.
4. Чинники становлення малого бізнесу в Хмельницькій області.
Матвійчук Б.В., асистент
5. Сучасний стан та динаміка розвитку тваринництва (на матеріалах
Житомирської області).
Любинська І.Б., старший викладач
6. Кліматичне районування Хмельницької області.
Чернюк Г.В., кандидат географічних наук, доцент
7. Методика використання ігрових форм при вивченні шкільного курсу
«Загальна географія» (6 клас).
Лясота О.Л., кандидат географічних наук, доцент;
Ярема К.Ю., студент 4 курсу, 43-Г групи, природничого факультету.
Підсекція Екології
(кафедра географії та екології природничого факультету)
Керівник: Любинський О.І., доктор сільськогосподарських наук,
професор
Секретар: Гаращук І.В., завідувач лабораторії екологічного
моніторингу
1. Роль мікрокліматичного моніторингу у дослідженні водно болотних
угідь.
Душанова Т.В., старший викладач
2. Експлуатаційні заходи по підвищенню екологічності автотранспортних
засобів.
Гаращук І.В., завідувач лабораторії екологічного моніторингу
3. Сучасні
аспекти
збереження
біорізноманіття
в
умовах
сільськогосподарського виробництва.
Любинський О.І., доктор сільськогосподарських наук, професор
4. Дослідження рівня готовності студентів до екологовиховної роботи.
Трофімова Л.С., асистент
5. Механізм оцінки параметрів екологічного стану демілітаризованих
територій ракетних військ.
Шаравара В.В., асистент
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Секція ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИК ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ
ОСВІТИ
(Навчальний корпус педагогічного факультету)
Керівник: Попова Л.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти
Секретар: Дутко О.М., кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри педагогіки та методик дошкільної і
початкової освіти

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Підсекція Педагогіки та методик початкової освіти
(аудиторія 407 корпусу педагогічного факультету)
Керівник: Попова Л.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти
Секретар: Дутко О.М., кандидат педагогічних наук, старший
викладач
Мовленнєвий етикет як засіб реалізації соціокультурної змістової лінії
Державного стандарту початкової освіти.
Попова Л.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
та методики дошкільної і початкової освіти
Елементи інтеграції у різних складових навчально-виховного процесу
початкової школи.
Дутко О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
До питання мотивації навчальної діяльності студентів.
Гордійчук М.С., кандидат педагогічних наук, доцент
Роль інноваційних педагогічних технологій у підвищенні педагогічної
майстерності сучасного викладача педагогіки.
Федорчук В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
Наукові засади групової роботи.
Сурова Т.І., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти
Якісні характеристики конкурентоспроможного вчителя.
Бахмат Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
та методики дошкільної і початкової освіти
Довідкова книжка – шлях формування читацького інтересу.
Ткачук Г.П., кандидат педагогічних наук, доцент
Архітектурні пам’ятки як предмет опису в початкових класах.
Попова О.Ю., асистент кафедри педагогіки та методик дошкільної і
початкової освіти
Педагогічне керівництво спільною діяльністю сім’ї та школи у
вихованні дітей.
Тришневська Г.Б., кандидат педагогічних наук, доцент
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10. Діяльність Міністерства Народної Освіти в добу Директорії.
Лебідь І.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та
методики дошкільної і початкової освіти

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Підсекція Педагогіки та методик дошкільної освіти
(аудиторія 404 корпусу педагогічного факультету)
Керівник: Демчик К.І., асистент
Секретар: Олійник О.М., асистент
Методичне забезпечення процесу формування здорового способу життя
у дітей старшого дошкільного віку.
Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, асистент
Основні форми методичного контролю художньо-естетичного розвитку
дітей у дошкільному навчальному закладі.
Демчик К.І., асистент
Підготовка вчителів до розвитку творчості молодших школярів.
Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент кафедри
педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти
Педагогічна підтримка індивідуальних творчих здібностей дитини у
процесі театралізованих ігор.
Олійник О.М., асистент
Ейдетика в дошкільній освіті.
Газіна І.О., кандидат педагогічних наук, доцент
Світоглядна цінність художньо-трудової діяльності в процесі виховання
студентів педагогічних університетів.
Ковальчук І.А., асистент
Мовленнєвий супровід фізкультхвилинок.
Федорак І.О., асистент

Підсекція Теорії і методики викладання математики і природознавства у
початковій школі
(аудиторія 304а корпусу педагогічного факультету)
Керівник: Борейко О.С., кандидат педагогічних наук, доцент
Секретар: Ковальчук А.Ф., старший викладач
1. Комп’ютерна підтримка уроків математики в початковій школі.
Моцик Н.Д., кандидат педагогічних наук, доцент
2. Практичне спрямування підготовки майбутніх вчителів до викладання
природознавства у початковій школі.
Запорожан З.Є., кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
професор кафедри педагогіки та методики дошкільної і початкової
освіти
3. Екологічне виховання особистості.
Бацей С.І., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник, доцент кафедри педагогіки та методики дошкільної і
початкової освіти
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4. Українська народна лялька як провідна лінія освітньої галузі
«Технології» в програмах з трудового навчання початкової школи.
Ковальчук А.Ф., старший викладач
5. Розвиток комбінаторного мислення молодших школярів як необхідний
елемент їх математичної освіти.
Гнатенко О.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент
6. До питання усних обчислень на уроках математики в початкових
класах.
Борейко О.С., кандидат педагогічних наук, доцент
7. Болота Поділля.
Кузь І.А., асистент
Секція ТЕОРІЯ МОВОЗНАВСТВА І МЕТОДИКА ЙОГО ВИКЛАДАННЯ
Керівник: Карпалюк В.С., кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри мовознавчих дисциплін
Секретар: Мартіна Л.В., кандидат філологічних, доцент
Підсекція Теорії мовознавства і методики його викладання у ВНЗ
(аудиторія 301 педагогічного факультету)
Керівник: Бурдаківська Н.М., кандидат філологічних наук, доцент
Секретар: Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри
мовознавчих дисциплін
1. Культура мовлення як основна складова професійного спілкування.
Бурдаківська Н.М., кандидат філологічних наук, доцент
2. Публіцистичний заголовок як один з основних елементів оформлення
газетного дискурсу.
Третяк Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
3. Походження й функціонування запозичених лексем військово-морської
термінології в мові української постмодерністської прози.
Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
4. Стилістично-словникова робота у підготовці майбутніх фахівців.
Каньоса П.С., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри
мовознавчих дисциплін
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Підсекція Теорії мовознавства і методика його викладання в
початковій школі
(аудиторія 406 педагогічного факультету)
Керівник: Мартіна Л.В., кандидат філологічних, доцент
Секретар: Торчинська З.К., старший викладач
1. Лінгводидактичний аспект розвитку мовленнєтворчих умінь молодших
школярів у процесі вивчення дієслова.
Карпалюк В.С., кандидат філологічних наук, доцент, професор
кафедри мовознавчих дисциплін
2. Стійкі словосполучення як засіб формування культури мовлення
молодших школярів.
Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент
3. Художній текст як засіб розвитку мовленнєвої діяльності молодших
школярів на уроках читання.
Андрієвська Г.А., кандидат педагогічних наук, доцент
4. Лексеми флорестичної семантики в контексті занять з української мови
за професійним спрямування на природничому факультеті.
Горох Г.В., кандидат філологічних наук, доцент
5. Формування особистості засобами художніх творів на уроках
літературного читання.
Торчинська З.К., старший викладач.
Підсекція Теорії і методики викладання іноземної мови
(аудиторія 303 педагогічного факультету)
Керівник: Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший
викладач
Секретар: Олинець Т.В., асистент
1. Телескопія в системі словотвору сучасної англійської мови.
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
2. Методика розробки тестів для учнів 5-6 класів з іноземної мови.
Олинець Т.В., асистент
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Секція МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
Керівник: Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професор
Секретар: Печенюк М.А., кандидат педагогічних наук, професор

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Підсекція Образотворчого мистецтва
(аудиторія 14 мистецького корпусу)
Керівник: Березіна І. В., кандидат архітектури, доцент
Секретар: Бренюк А. Г., кандидат мистецтвознавства, старший
викладач
Культурологічна специфіка українських теренів кінця XIX ‒ початку
ХХ століть.
Козловська М.П., асистент
Живопис та графіка Кам’янеччини: типологія, жанровість, стилістика.
Бренюк А.Г., старший викладач
Зимовий живописний пленер як специфічна складова практики
студентів.
Негода Б.М., заслужений художник України, доцент, професор
кафедри мистецьких дисциплін
Скульптурний пленер у сучасній художній практиці.
Кляпетура С.І., асистент
Діяльність архітекторів у справі перебудови домініканських храмів на
Поділлі у ХІХ ст.
Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професор
Графічна спадщина подільського художника Дмитра Жудіна.
Шульц Н.А., асистент
Формування
живописної
майстерності
студентів
художніх
спеціальностей засобами пленеру.
Гуцул І.А., асистент
Архітектурні краєвиди Наполеона Орди як складова проекту
реставрації пам’яток давнього зодчества.
Березіна І.В., кандидат архітектури, доцент
До питання збереження художнього металу в архітектурі Поділля
другої половини ХІХ – початку ХХ ст.ст.
Майгур Т.В., асистент
Стилістика палацових об’єктів на теренах ландшафтно-паркових
ансамблів Хмельниччини XVIII-XIX століть.
Костюк Д.В., асистент
Новітні техніки графіки в контексті сучасного мистецтва.
Лашко В.І., доцент кафедри мистецьких дисциплін
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12. Витоки, та деякі особливості іконописних євангельських композицій.
Штогрин А.М., асистент;
Штогрин А.О., асистент
13. Революційні мотиви 2014 року в контексті сучасного мистецтва.
Кляпетура І.І., асистент
Підсекція Дизайну, декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
творів мистецтва
(аудиторія 7 мистецького корпусу)
Керівник: Підгурний І.С., кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри мистецьких дисциплін
Секретар: Табенська Ю. О., асистент
1. Специфіка наукової термінології в сучасній реставрації.
Такіров Т. Н., асистент
2. Фізико-оптичні методи дослідження живопису (на прикладі жіночого
портрету невідомої з фондів Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника).
Віштаченко О. Ф., асистент
3. Авторська лялька на Поділлі як нове мистецьке явище.
Качковська Н. Б., асистент
4. Поняття «Лібература» в контексті книготворення.
Табенська Ю.О., асистент
5. Віртуальний тур у світлі розвитку сучасного дизайну.
Підгурний І. С., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри
мистецьких дисциплін
6. Світлові ілюмінації: історія виникнення.
Кліщ О. А., асистент
Підсекція Методики музичного виховання і вокально-хорових дисциплін
(аудиторія 6 мистецького корпусу)
Керівник: Яропуд З.П., кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри мистецьких дисциплін
Секретар: Аліксійчук О.С., кандидат педагогічних наук, доцент
1. Підготовка студентів до диригування речитативів у хорових творах
безрозмірного письма.
Яропуд З.П., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
мистецьких дисциплін
2. Становлення творчої індивідуальності майбутнього педагога на
заняттях з основ акторської майстерності.
Ситник Т.М., доцент, професор кафедри мистецьких дисциплін
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3. Розвиток творчих здібностей дітей засобами музично-ігрового
фольклору.
Печенюк М.А., кандидат педагогічних наук, професор
4. Діалог традицій на новацій у фаховій підготовці майбутнього
музичного педагога.
Воєвідко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Театральна гра як засіб активізації художньо-пізнавальної діяльності
школярів.
Борисова Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент
6. Специфіка фахової підготовки майбутнього фахівця-музиканта на
заняттях хорового класу.
Мартинюк Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
мистецьких дисциплін
7. Характеристичні особливості закличок та замовлянь у дитячому
фольклорі Поділля.
Аліксійчук О.С., кандидат педагогічних наук, доцент
8. Застосування фонетичного методу постановки співацького голосу в
процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музики.
Прядко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких
дисциплін
9. Ступені реалізації міждисциплінарних зв’язків у навчально-виховному
процесі.
Совік Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
10. Структура професійної компетентності вчителя музики.
Пухальський Т.Д., викладач
11. Виховні особливості української музичної творчості.
Чайка М.М., асистент
12. До питання про навчання фольклорному співу (за матеріалами місцевої
преси кінця ХІХ – початку ХХ століття).
Кузів М.В., старший викладач
13. Музичне мистецтво як засіб формування духовного виховання
школярів-підлітків.
Дем'янів О.О., здобувач
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Секція ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ МУЗИКИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ВИКОНАВСТВА
(кафедра теорії, історії музики і гри на музичних інструментах педагогічного
факультету)
Керівник: Лабунець В. М., кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри теорії, історії музики і гри на музичних
інструментах
Секретар: Маринін І.Г. кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри теорії, історії музики і гри на музичних
інструментах
1. Особливості фахової компетентності майбутнього вчителя музики та
проблеми їх формування.
Лабунець В.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор
кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах
2. Проблеми
формування
виконавського
апарату
музикантаінструменталіста в контексті сучасної парадигми освіти.
Карташова Ж.Ю., кандидат педагогічних наук, старший викладач
3. Структурна модель компетентності вчителя музики – керівника
дитячого народно-інструментального колективу.
Маринін І.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
теорії, історії музики і гри на музичних інструментах
4. В. Івасюк та його камерно-інструментальна творчість.
Олійник В.Ф., доцент кафедри теорії, історії музики і гри на музичних
інструментах
5. До питання про формування навичок виконання поліфонічних творів у
класі баяна.
Попович А.В., старший викладач
6. До питання про розвиток творчих якостей майбутнього вчителя музики.
Барановська С.А., кандидат педагогічних наук, доцент
7. Функції музичних знань у процесі інтерпретації музики.
Карпенко Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент
8. Зміст та виражальні засоби української народної музичної творчості.
Чайка С.В., кандидат педагогічних наук, доцент
9. Методична компетентність як складова професійної компетентності
майбутнього вчителя музики.
Мартинюк О.В., аспірант
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Секція ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Керівник: Солопчук М.С., кандидат педагогічних наук, професор
Секретар: Бесарабчук Г.В., старший викладач
Підсекція Теорії і методики фізичного виховання
(108 аудиторія центрального корпусу факультету фізичної культури)
Керівник: Бабюк С.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
теорії і методики фізичного виховання
Секретар: Ковальчук Г.П., кандидат педагогічних наук, старший
викладач
1. Аналіз виступу спортсменів університету на ХІ літній Універсіаді
України 2013 р.
Солопчук М.С., кандидат педагогічних наук, професор;
Солопчук Д.М. кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри
фізичного виховання
2. Формування культури здоров’я школярів – вирішальна умова прогресу
суспільства.
Марчук В.М., старший викладач
Ковальчук Г.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач
3. Організаційні умови виховання культури здоров’я у молодших
школярів.
Бабюк С.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і
методики фізичного виховання та здоров’я людини
4. Позитивний вплив аеробного та силового фітнесу на стан здоров’я
людини.
Ленська Т.Г., старший викладач;
Погребняк Т.М., викладач
5. Дитячі рухливі ігри в контексті народного фізичного виховання.
Ковальчук Г.П., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Марчук В.М., старший викладач
6. Формування професійних основ оздоровчої спрямованості у студентів
факультету фізичної культури в умовах виробничої (педагогічної)
практики.
Бесарабчук Г.В., старший викладач
7. Ефективність організації проведення занять з дітьми середнього
шкільного віку.
Рябцев С.П., викладач
8. Особливості підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного
виховання в умовах факультетів фізичної культури
Заікін А.В., кандидат педагогічних наук, доцент;
Судак Н.І., асистент.
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Підсекція Спорту і спортивних ігор
(218 аудиторія центрального корпусу факультету фізичної культури)
Керівник: Петров О.П., доцент
Секретар: Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і
спорту, доцент
1. Громадянське виховання студентів – як педагогічна проблема.
Зубаль М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
2. Удосконалення самостійної роботи з дисципліни «Теорія і методика
викладання плавання»
Шишкін О.П., доцент;
Райтаровська І.В., старший викладач
3. Прискорення процесу навчання плаванню за допомогою занять
аквафітнесом.
Райтаровська І.В., старший викладач
4. Залежність результатів змагань спортсменів від підготовленості
Петров О.П., доцент
5. Методика силової підготовки у баскетболі.
Телебей С.М., викладач
6. Характеристика
анатомо-фізіологічних
особливостей
розвитку
організму юних волейболісток.
Прозар М.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший
викладач
7. Формування морально-вольової активності підлітків 13-14 років в
процесі занять спортивною боротьбою.
Мазур В.Й., викладач
8. Виховання рухово-ритмічних здібностей у дітей старшого дошкільного
віку
Мазур В.Й., викладач;
Скорич Л.П., викладач
9. Ціннісні орієнтації як умова самореалізації особистості в спорті.
Скорич Л.П., викладач;
Мазур В.Й., викладач
10. Проблеми формування основ здорового способу життя студентів в
процесі фізичного виховання.
Алєксєєв О.О., викладач
11. Вплив суспільних формацій на еволюцію рекреаційних ігор.
Гуска М.Б., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший
викладач
12. Аналіз виступу волейболістів Кам’янець-Подільського національного
університету ім. Івана Огієнка у 2012-2013 рр.
Козак Є.П., кандидат педагогічних наук, доцент
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13. Взаємозвязок спортивної діяльності студентів з їх мотиваційною
сферою
Ю.В. Юрчишин, кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач
14. Особливості формування свідомої дисципліни студентської молоді в
процесі фізкультурної та спортивної діяльності
Ю.В. Юрчишин, кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач
Підсекція Медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної
реабілітації
(219 аудиторія центрального корпусу факультету фізичної культури)
Керівник: Совтисік Д.Д., кандидат біологічних наук, доцент,
професор кафедри теорії і методики фізичного виховання та
здоров’я людини
Секретар: Зданюк В.В., кандидат педагогічних наук, старший
викладач
1. Основні підходи до організації навчального процесу з «Основ
здоров’я».
Жигульова Е.О., кандидат біологічних наук, доцент
2. Санітарна освіта майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та
вчителів основ здоров’я як важлива ланка професійної діяльності.
Жигульова Е.О., кандидат біологічних наук, доцент;
Дейбук Г.Д., кандидат медичних наук, старший викладач
3. Засоби фізичної реабілітації осіб з деякими порушеннями опорнорухового апарату.
Совтисік Д.Д., кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри
теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини
4. Динаміка стану здоров’я та його чинників у молоді, що займається
фітнесом.
Бодян О.П., кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри
теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини
5. Оперативні методи контролю при фізичній реабілітації хворих із
захворюваннями серцево-судинної системи.
Чаплінський Р.Б., кандидат медичних наук, доцент, професор
кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини

50

Підсекція Фізичного виховання
(217 аудиторія центрального корпусу факультету фізичної культури)
Керівник: Солопчук Д.М., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри фізичного виховання
Секретар: Мисів В.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент
1. Регуляція передстартового стану у стрільців-кульовиків.
Коваль О.Г., викладач
2. Ефективність організації проведення занять з дітьми середнього
шкільного віку.
Гоншовський В.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
доцент;
Скавронський О.П., кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
старший викладач
3. Тхеквондо в системі фізичного виховання школярів.
Потапчук С.М., викладач
4. Зберігання психічного здоров'я студентської молоді засобами фізичної
культури і спорту.
Дорош В.У., старший викладач;
Клюс О.А., викладач
5. Аналіз інтересів дітей 7-8 років щодо занять фізичними вправами.
Клюс О.А., викладач
6. Особливості навчальної діяльності студентів спеціальної медичної
групи у ВНЗ.
Підлісна В.Г., викладач;
Гуска М.В., викладач
7. Роль і значення спорту в суспільному житті.
Чередніченко Т.М., старший викладач
8. Шляхи вдосконалення підготовки фахівців з фізичної культури.
Кужель М.М., кандидат психологічних наук, викладач
9. Дослідження ефективності ділових ігор "Переконай мене ...".
Петров А.О., викладач
10. Аналіз виступу спортсменів-пауерліфтерів на міжнародних змаганнях у
2013 р.
Воронецький В.Б., викладач
11. Роль фізичної культури у корекції постави студентів.
Юрчишин Ю.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач
Мисів В.М., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
12. Фізична культура та особливості мотиваційної сфери молодших
школярів.
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Юрчишин Ю.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач;
Рябцев С.П., викладач
13. Психолого-педагогічні умови формування мотивації учнів до занять
фізичною культурою і спортом.
Юрчишин Ю.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
старший викладач.
Підсекція Легкої атлетики з методикою викладання
(220 аудиторія центрального корпусу факультету фізичної культури)
Керівник: Гурман Л.Д., кандидат педагогічних наук, доцент, професор
кафедри легкої атлетики з методикою викладання
Секретар: Тімошенко Б. М., кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри легкої атлетики з методикою викладання
1. Вплив занять лижним спортом на фізичний розвиток підлітків.
Гурман Л.Д., кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри
легкої атлетики з методикою викладання
2. Вікові зміни витривалості школярів 7-14 років до динамічної роботи
різної потужності
Тімошенко Б.М., кандидат педагогічних наук, доцент, професор
кафедри легкої атлетики з методикою викладання
3. Особливості використання засобів атлетичного спрямування
Гоншовський В.М., кандидат наук з фізичного виховання, доцент
4. Особливості застосування засобів відновлення та стимуляції
працездатності в тренувальному процесі спортсменів
Ліщук В.В., доцент
5. Технологія здійснення медичного контролю за процесом фізичного
виховання дітей шкільного віку
Мазур В.А., викладач
6. Професійно-педагогічні здібності учителя фізичної культури.
Колісник О.І., викладач
7. Шляхи удосконалення технічної підготовки бігунів на короткі дистанції
на початковому етапі багаторічної підготовки.
Вергуш О.М., викладач
8. Методи дозування цілеспрямованих тренувальних навантажень бігунів
на середні дистанції на основі моделі змагальної діяльності.
Ладиняк Б.І., старший викладач
9. Характеристика способів оцінки фізичної підготовленості школярів.
Ладиняк А.Б., викладач
10. Особливості багаторічної підготовки спортсменок, які спеціалізуються
в бігових видах легкої атлетики з переважним проявом витривалості.
Ротар О.В., викладач.
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