
Учасники міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, які рішенням 

конкурсної комісії претендують на призове місце у Міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт зі спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізацією)» 

 

Учасник конкурсу, місце 

навчання 

Науковий керівник, місце 

роботи 
Назва роботи 

Розумейко Назар, 

Мелітопольський 

державний педагогічний 

університет імені Богдана 

Хмельницького 

Осадча К.П. - доктор 

педагогічних наук, 

професор, Мелітопольський 

державний педагогічний 

університет імені Богдана 

Хмельницького 

Використання Class 

Time у підготовці 

педагогів професійного 

навчання 

Брит Анастасія, 

Херсонський державний 

аграрно-економічний 

університет 

Каменова Д.К. -  доктор 

наук, професор, директор 

департаменту сучасних 

методів в освіті, 

Варненський університет 

менеджменту (Болгарія); 

Черненко Н.І. - кандидат 

педагогічних наук, 

Херсонський державний 

аграрно-економічний 

університет. 

Використання 

андрагогічних 

принципів навчання у 

професійній підготовці 

майбутніх економістів 

Сагайдак Віталіна, 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка 

Гриньова М.В. -  доктор 

педагогічних наук, 

професор, Полтавський 

національний педагогічний 

університет імені В.Г. 

Короленка 

 

Створення зони 

комфорту для сучасного 

вчителя 

Єфіменко Аліна, Зозуля 

Ганна, Харківський 

національний аграрний 

університет ім. В.В. 

Докучаєва 

Євсюков О.Ф, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

Харківський національний 

аграрний університет ім. 

В.В. Докучаєва 

Методика формування 

креативних якостей 

майбутніх бакалаврів з 

професійної освіти в 

контексті особистісно-

орієнтованого навчання 

засобами дисципліни 

«Психологія творчості» 

Сохань Олександр, 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет; Валько 

Владислав, Костанайський 

регіональний університет 

імені Ахмета Байтурсинова 

Улітіна К.А. -  асистент 

кафедри методики 

професійного навчання, 

Миколаївський 

національний аграрний 

університет; Кравченко Р.І., 

Костанайський 

Дослідження процесу 

формування 

інформаційної культури 

здобувачів вищої освіти 

в умовах інформаційно-

технологічного 

середовища 
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регіональний університет 

імені Ахмета Байтурсинова 

Шкіря Карина, Дурдієва 

Говхер, Українська 

інженерно-педагогічна 

академія 

Корольова Н.В. -  кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

Українська інженерно-

педагогічна академія 

Формування 

менеджерської 

компетентності у 

майбутніх інженерів-

педагогів при вивченні 

дисципліни 

«Менеджмент освіти» в 

УІПА 

Фуцур Андрій, 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського; Кузуб 

Сергій, Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі 

Солошич І.О. -  доктор 

педагогічних наук, доцент, 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського; 

Кононец Н.В. -  доктор 

педагогічних наук, доцент, 

Полтавський університет 

економіки і торгівлі 

Формування цифрової 

компетентності 

майбутніх екологів в 

умовах дистанційного 

навчання 

Осташевський Сергій, 

Національна академія 

Національної гвардії 

України 

Бєлай С.В., доктор наук з 

державного управління, 

професор, Національна 

академія Національної 

гвардії України 

Методика навчання 

слухачів магістратури 

вищого військового 

навчального закладу 

здійсненню процесу 

професіоналізації 

військовослужбовців 

Національної гвардії 

України 

Проценко Вікторія,   

Колісник Дар`я, 

Харківський національний 

університет Повітряних 

Сил ім. І. Кожедуба,  

Яндола К. - старший 

викладач, Харківський 

національний університет 

Повітряних Сил ім. І. 

Кожедуба 

Розвиток критичного 

мислення курсантів під 

час навчання у 

військовому виші 

Абрамова Єлизавета, 

Харківський національний 

університет імені 

В.Н.Каразіна 

Комишан А.І. - кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

Харківський національний 

університет імені 

В.Н.Каразіна 

Організація самостійної 

роботи студентів в 

умовах online навчання 

Чернятіна Віра, 

Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського; Сухарев 

Ростислав, Пряшівський 

університет (Словаччина) 

Черненко В.П. - кандидат 

фізико-математичних наук, 

доцент, Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

Підготовка майбутніх 

учителів інформатики 

до розвитку логічного 

мислення учнів 

основної школи 

Кіріченко Олексій, 

Національний університет 

Самсонов В.В. -  кандидат 

технічних наук, професор, 

Створення 

інформаційного 
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харчових технологій Національний університет 

харчових технологій 

середовища для 

підтримки діяльності 

воротарів дитячої 

юнацької спортивної 

школи 

Ротарі Наталія, 

Тираспольський 

державний університет у 

Кишиневі (Молдова); 

Зленко Яна, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди» 

Коропчену Е.Б. – PhD, 

Тираспольський державний 

університет у Кишиневі 

(Молдова); 

Шевчук Б.В. – кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний 

педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» 

Використання 

цифрових технологій у 

проектно-технологічній 

підготовці фахівців 

 

Ядрова Дар`я Київський 

національний університет 

технологій та дизайну 

Панасюк І.В. -  доктор 

технічних наук, професор, 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 

Вплив дистанційного 

навчання на емоційний 

та психічний стан учнів 

і студентів 

 


