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Порядок проведення  

 

студентської науково-практичної онлайн–конференції 

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

19 травня 2021 року 

 

10.00 – 12.00 Відкриття конференції. Вітальне слово. Пленарне 

онлайн-засідання 
Платформа Google Meet 

Посилання для підключення: 

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

13.00 – 15.00 Секційні онлайн-засідання 

Секція 1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

педагогіки та сучасної освіти  
Платформа Google Meet 

Посилання для підключення: 

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

 

Секція 2. Інноваційний розвиток економіки України: 

економічні, управлінські та правові аспекти 
Платформа Google Meet 

Посилання для підключення: 

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

 

Секція 3. Культура і мистецтво в формуванні сучасної 

особистості 
Платформа Google Meet 

Посилання для підключення: 

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

 

15.00 – 16.00 Підсумки конференції 
 

 

Регламент роботи 

Доповіді на пленарному засіданні – до 5 - 7 хвилин. 

Виступи на секційному засіданні – до 3 - 5 хвилин. 

Обговорення виступів - до 1 хвилини.  

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


Відкриття онлайн–конференції 

Вітальне слово 
Марія Братко, директор Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, 

доцент 

 

Світлана Бусленко, викладач образотворчого мистецтва з м-кою 

навч. та м-ки трудового навч. з практикумом у навч. майст. Комунальний 

заклад Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий 

коледж» 

 

Тетяна Романовська, викладач-методист Комунального закладу 

«Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» 

 
Посилання для підключення: 

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

. 

 

Пленарне онлайн–засідання 

 

Людмила Литовко, студентка спеціальності початкова освіта 

Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради 

Вплив мультиплікаційних фільмів на моральне виховання 

молодшого школяра 
Науковий керівник – Тетяна Ходак 

 

Вікторія Пукіш, студентка спеціальності “Соціальна педагогіка” 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Вебінар як форма дистанційного навчання студентів  
Науковий керівник - Наталія Терещенко 

 

Богдан Грош, студент спеціальності «Середня освіта (Фізична 

культура)» Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж імені Івана Франка» 

Формування сучасної особистості засобами фізичної культури  
Науковий керівник - Тетяна Романовська 

 

 

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


Секційні засідання 

 

Секція 1 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку педагогіки та сучасної 

освіти 

 

Модератори – кандидат педагогічних наук,  заступник директора з 

навчальної роботи Яніна Карлінська, секретар-друкарка Наталія Дяченко 

 

Анна Булана, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Використання сучасних інформаційних технологій під час 

навчання лексики на початковому етапі вивчення англійської мови 

(наук. керівник Ю.Томіліна) 

 

Тетяна Камінська, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Комунального закладу Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний 

фаховий коледж» 

Культура і мистецтво у формуванні сучасної особистості(наук. 

керівник С. Бусленко) 

 

Тетяна Кушнарьова, студентка спеціальності «Соціальна педагогіка» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Навчання та розвиток сучасних студентів (наук. керівник Н. 

Терещенко) 

 

Людмила Литовко, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Комунального закладу Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий 

коледж ім. Івана Франка, Чернігівської обласної ради 

Вплив мультиплікаційних фільмів на моральне виховання 

молодшого школяра(наук. керівник Т.Ходак) 

 
Валерія Нікітенко, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Сучасні інформаційні технології і дослідження при вивченні 



інформатики в початковій школі(наук. керівник О. Локазюк) 

 

Юлія Ніколенко, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Формування навичок критичного мислення на уроках англійської мови 

в початкових класах(наук. керівник Ю. Томіліна) 
 

Вікторія Прищепа, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі 

(наук. керівник Я. Карлінська) 

 

Тетяна Степанко, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Особливості реалізації індивідуального підходу до здобувачів 

освіти молодшого шкільного віку(наук. керівник Я. Карлінська) 

 

Аріна Таманова,  студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Використання проєктної технології на уроках української мови та 

читання в початковій школі(наук. керівник Н. Кашуба) 

 

Ліна Тимошенко, студентка спеціальності «Дошкільна педагогіка» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у 

педагогічній спадщині С.Ф.Русової(наук. керівник Д. Сопова) 

 

Діана Ткачук, студентка спеціальності «Початкова освіта» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Розвиток креативного мислення на уроках української мови в 2 

класі(наук. керівник Н. Кашуба) 

 

Єлизавета Топоровська, студентка спеціальності «Початкова освіта» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Нестандартні уроки як засіб підвищення якості знань учнів 

початкової школи в умовах нової української школи (наук. керівник 

Л.Петренко 



Секція 2 

Інноваційний розвиток економіки України: економічні, 

управлінські та правові аспекти 

 

Модератори – заступник директора з навчально-методичної роботи 

Зоя Гейхман, методист навчально-методичного відділу Марія Сензерліхт 

 

Олексій Білецький, студент спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка  

Використання таргетованої реклами на підприємстві ПАТ 

«Фармак»(наук. керівник С. Кравець) 

 

Руслана Гоменюк, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Сегментація ринку ПП «Віш Фемелі Спейс» за споживачами(наук. 

керівник С. Кравець) 

 

Аліна Колесник, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Удосконалення маркетингового комплексу на прикладі ТОВ 

«Старелектро»(наук. керівник С. Кравець) 

 

Катерина Коляда, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Дослідження та удосконалення рекламної діяльності на прикладі 

ТОВ «Старт-98»(наук. керівник С. Кравець) 

 

Анастасія Кравчук, студентка спеціальності «Організація виробництва» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Інтернет як засіб просування послуг на ринку ТОВ «Фронтмен»(наук. 

керівник С. Кравець) 

 

Юлія Кулик, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Дослідження та удосконалення конкурентоспроможності 

підприємства ТОВ «Сінево Україна» на ринку медичних послуг(наук. 

керівник С. Кравець) 



 

Артем Малай, студент спеціальності «Менеджмент» Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Використання відеоконтенту в освітньому процесі послуг(наук. 

керівник О. Локазюк) 

 

Олександра Мизюк, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Удосконалення маркетингової політики на прикладі ФОП «Фемелі 

маркет»(наук. керівник С. Кравець) 

 

Катерина Петрова, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Удосконалення програми паблік рилейшнз на прикладі ФОП «Фіт 

ван»(наук. керівник С. Кравець) 

 

Вікторія Пилипенко, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Просування товару на український ринок(наук. керівник Л. 

Шендерівська) 

 

Анастасія Рихлик, студентка спеціальності «Менеджмент» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Застосування системи комп’ютерної математики Мaple до 

навчальних задач(наук. керівник О. Локазюк) 

 

Секція 3 

Культура і мистецтво у формуванні сучасної особистості 

 

Модератори –  доктор педагогічних наук, доцент, директор Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка Марія 

Братко, завідувач навчально-методичного кабінету Юлія Ковревська 

 

Анна Вакун, Вікторія Витівська, студентки спеціальності «Музичне 

мистецтво» Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 



Духовна хорова музика та її роль у формуванні особистості(наук. 

керівник А. Кифенко) 

Яна Галич, студентка спеціальності «Видавнича справа та 

редагування» Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Освіта майбутнього(наук. керівник А. Остертаг) 

 

Вікторія Карпінська, студентка спеціальності «Журналістика» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Інноваційні засоби як важливий чинник якісного дистанційного 

навчання(наук. керівник О. Груздьова) 

 

Вікторія Малюта, студентка спеціальності «Журналістика» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Мова ненависті в сучасних засобах масової інформації(наук. 

керівник Т. Ус) 

 

Єва Нагорна, студентка спеціальності «Журналістика» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Активізація читацьких інтересів за допомогою студентського 

наукового гуртка(наук. керівник О. Перевертун) 

 

Марія Рудьківська, студентка спеціальності “Журналістика” Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Роль рекламування у видавничому бізнесі(наук. керівник О. Груздьова) 

 

Дар’я Співак, студентка спеціальності «Видавнича справа» Фахового 

коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Медіаграмотність як ключова навичка ХХІ століття(наук. керівник 

А. Остертаг) 

 

Ольга Супряга, студентка спеціальності «Музичне мистецтво» 

Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

Методи формування музично-слухової активності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі(наук. 

керівник А. Кифенко) 


