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Подготовка архитекторов - предложения по оптимизации процесса  
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Формирование коммуникативной компетенции студентов-медиков 

6.  Беспалова А.В., Романюк В.П., Кныш А.И., Дашковская О.П. 
Необходимость изучения БЖД в современных условиях 
 

7.  Біляковська О.О., Горук Н.М. 
Лекція як складова інноваційного освітнього середовища ВНЗ 
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Управление качеством профессиональной подготовки специалистов 
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Проблемы инновационного образования специалистов автомобильного 
транспорта 
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Формування художньо-естетичного смаку у майбутніх вчителів початкової 
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Деякі сучасні аспекти проблеми професійного вибору і мотивації до 
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Использования нетрадиционных методов развития психофизических 
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file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.rtf
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.rtf
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1��������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�����������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4��������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4��������.docx


5 
 

13.  Борінштейн Є. Р.  
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навчальному закладі 
 

15.  Бутник М.А. 
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методами 
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18.  Власенко В. В. 
Інновації в освітньому процесі 
 

19.  Влялько В.А.  
Українська інтелігенція в освітянському процесі 

20.  Вятчаніна С.В.  
Особливості адаптації китайських студентів до навчання у вищих 
навчальних закладах України 
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використання тестових форм контролю знань 
 

24.  Геращенко О.І., Порошенко С.В. 
Дистанційне навчання – одна з актуальних проблем освіти 
 

25.  Гнип О.П., Раєцька К.О. 
Пріорітетні напрямки підвищення якості освіти в ВНЗ 

 
 

26.  Головань В.Г., Маміч В.В., Шлапак В.О. 
Актуальні проблеми підвищення якості підготовки офіцерів запасу для 
Збройних сил України 
 

27.  Деділова Т.В., Поясник Г.В. 
Дослідження кадрової структури вищої школи  з урахуванням гендерного 
аспекту 
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28.  Діордієнко Л.Д., Семчук П.П. 
Однаковість термінологічних визначень як важливий фактор порозуміння 
при втіленні концепції розвитку освіти України 
 

29.  Долінська Л.В.  
Якість професійної компетентності викладача вищого навчального закладу 
освіти технічного профілю 

30.  Дюльгер М.О., Васалатій Н.В., Флоря Л.В. 
Проблема розвитку критичного мислення у студентів вищих навчальних 
закладів 
 

31.  Єрмакова С.С. 
Освіта як соціокультурна система в умовах трансформації суспільства 

32.  Казакова М.В 
Порівняльна характеристика ідей актуальності інноваційного та 
традиційного навчань 
 

33.  Карпова С. М. 
Оновлення змісту художньої підготовки в системі архітектурної освіти 
 

34.  Кизима В.П., Куковський А.Г., Яковчук В.В. 
Система управління якістю підготовки фахівців для будівництва 
 

35.  Кириченко С.В. 
Проблеми в освітній підтримці обдарованих дітей Австралії та шляхи їх 
вирішення 
 

36.  Киселѐва А.В.  
Актуальные проблемы архитектурного образования и пути их решения 
 

37.  Кисельова О. І.  
Роль тестового контролю у системі вимірювання знань студентів ВНЗ 
 

38.  Кіршо С.М. 
Інноваційно-педагогічна самосвідомость викладача – найважливіша 
компонента модернізації освіти  
 

39.  Кічук Н.В. 
Глобалізація знань і науковий прогрес 
 

40.  Клєба А.І.  
Проблеми формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх 
фахівців у сучасній освіті 
 

41.  Клименко Л.В. 
Підготовка фахівців у дослідницьких університетах в Україні 
 

42.  Ковальчук Г.В. 
Професійна мотивація як невід'ємна складова навчального процесу 

file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1ĳ��䳺���.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1ĳ��䳺���.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������%20.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������%20.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1��������.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1��������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1��������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�������.doc.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�������.doc.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1%20�������-.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1��������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�����.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�����.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�����.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1ʳ���.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1����.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1����.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1��������.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������.docx


7 
 

43.  Кондратюк А.І., Кривоніс Т.Г., Байгузіна І.Ч., Демченко М.І. 
Аналіз проблем та перспектив вищої медичної школи щодо удосконалення 
підготовки медичних психологів у контексті національної стратегії 
побудови нової системи охорони здоров’я України 
 

44.  Кравчук О.І., Дроздов М.О., Оленєв В.М., 
Проблеми інформатизації освітньої діяльності підготовки військових 
фахівців  
 

45.  Кривцова Н.В.  
Самореализация личности исследователя в условиях современного 
образования 

46.  Крыжантовская О.А.  
Причины необходимости развития непрерывного образования 
 

47.  Крыжантовский А.В, Блыщик И.А  
Управляние качеством образования 
 

48.  Куковський А.Г., Кизима В.П.  
Розвиток креативних здібностей студентів будівельних спеціальностей у 
ВНЗ 
 

49.  Лисенко А.О.  
Проблеми оцінки ефективності дистанційної освіти 

50.  Марцева Л.А., Митинський В.М. 
Створення інноваційного освітнього середовища для забезпечення 
пізнавальної активності та психологічного комфорту студентів 
 

51.  Маслій О.М., Дроздов М.О., Шлапак В.О. 
Сучасні проблеми діагностики рівня професійної підготовки військових 
фахівців 
 

52.  Медянова Е.В.  
Возможности психологического сопровождения профессионального 
обучения 

53.  Мосьпан Н.В. 
Проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та 
шляхи її вирішення 
 

54.  Муравьева И.А. 
Три основные проблемы современного образования 

55.  N. Davidovich, A. Herega , V. Dorofyeyev, V. Vyrovoy, M. Zavoloka  
Introduction scientific paradigm: Relationship with education 
 

56.  Огороднійчук І.А. 
Інтеграція правових знань із дисципліни гуманітарного циклу підготовки 
інженерів 
 

57.  Олефіренко І.В 
Діагностика мотивації студентів Олександрійського медичного училища  
до мабуйтньої професіїйної діяльності 
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58.  Осипенко Д.С., Осипенко Т.С.   
Связь модульной системы обучения в колледже с интенсификацией 
учебного процесса 
 

59.  Островський П.І., Чернишев В.Г.,  Шинкаренко В.М., Орлов Є.В.  
Щодо принципів педагогічних інновацій освітнього процесу 

60.  Павлюк О.В., Захлевська Т.В. 
Формування здоров'язбережної компетентності у студентів ОНАХТ під час 
навчально-виховного процесу 
 

61.  Пандас Т.Н., Хоменко Т.В. 
Використання педагогічних технологій при викладанні у вищих 
навчальних закладах 
 

62.  Пастушенко О.В. 
Преодоление правового нигилизма в образовательном процессе 
 

63.  ПознаховськийВ.А., Куковський А.Г., Кизима В.П.  
Основи формування конкурентоспроможності фахівця 

64.  Полясный В.А.,Ткачук В.И. 
Экономические знания в системе медицинского образования 

65.  Пономарѐва Н.В. 
Проблемы социокультурной адаптации иностранных студентов 
 

66.  Попова О.А.  
Особистісно орієнтоване навчання 
 

67.  Придатко О.В. 
До методу оцінювання якості продукту освітніх проектів підготовки 
рятувальників 
 

68.  Птица Н.В.  
Роль куратора в процессе становления и обучения иностранных студентов 
 

69.  Рибка Н.М.  
Викладач філософії в умовах споживання знання 

70.  Роганова Т.Г.  
Виховання правової культури у студентів педагогічних коледжів, як 
педагогічна проблема 
 

71.  Ройлян В.О.,  Московчук О.С., Оленев М.В.,  
Удосконалення принципів інтеграції й диференціації освітньої діяльності   
 

72.  Руснак И.М. 
Культура профессионального общения студентов технического ВУЗа в 
структуре его профессиональной деятельности 

73.  Сліпчук В.Л. 
Реформування змісту професійної підготовки фахівців фармацевтичної 
галузі України 
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74.  Снегірьов В.В. 
Сучасні підходи підвищення якості навчально-виховного процесу у ВНЗ І-
ІІ рівнів акредитації 
 

75.  Соколовская Г.Н. 
Проблема развития информационно-коммуникативных способностей 
студента 
 

76.  Спиридонова Л.К. 
Психологічна культура як одна з якостей особистості майбутніх фахівців 
 

77.  Стьопін А.О., Амецька О.П. 
До проблеми оновлення гуманітарної освіти 
 

78.  Суханов В.Г., Гара О.А.  
Опыт организации реального курсового и дипломного проектирования на 
кафедрах cтроительно-технологического института 
 

79.  Сушицька Т.А., Койчев О.О.  
Класифікація професійного рівня фахівців 
 

80.  Токар І.І. 
Стереотип викладача вищого навчального закладу  

81.  Тюлькіна К.О. 
Публікація наукових досліджень у виданнях міжнародних наукометричних 
баз 
 

82.  Хамидулина Е.Г. 
О противоречии действительности и идеала 

83.  Хропот С.Г. 
Про інноваційну складову навчання магістра 

84.  Черкас П.П. 
Питання підвищення кваліфікації працівників в сучасних умовах 

85.  Чумакова А.А. 
Музикотерапія в закладах позашкільної освіти: виклик сьогодення 

86.  Шевченко І.Ю. 
Прогнозування потреби національної економіки в фахівцях як основа 
ефективного функціонування системи вищої освіти в Україні 
 

87.  Шевченко І.Ю. 
Обґрунтування необхідності регіоналізації державної політики в сфері 
освіти, науки та техніки 

88.  Шевчук Е.Ю. 
Основные задачи воспитательной работы высшего учебного заведения 
 

89.  Шипилов Ю.И. 
Особенности последипломного образования 
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90.  Шишкалова Н.Ю.  
Актуальні проблеми освіти та шляхи їх вирішення 

91.  Шрамко О.О. 
Сучасні підходи до підготовки ІТ-спеціалістів 
 

92.  Юркова Т.Ф. 
До проблеми екологічної підготовки фахівців 

93.  Яготін Р.С. 
Сучасні підходи до підвищення рівня свідомості студентів щодо 
збереження власного здоров'я 

file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1���������.doc
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1������.docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�����.doc%20(1).docx
file:///D:\�����%20������\�����������\2015\1\1�����.doc%20(1).docx


11 
 

Секція II 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОСВІТУ  

 
24 квітна 2015р., початок - 13

30 
, аудиторія – а210

 

 
Голова секції – Барабаш І.В., д.т.н., професор, проректор з НПР 

Заступник голови – Костюк А. І., к.т.н., доцент, директор інженерно-

будівельного інституту 
Секретар – Хмизнікова Н.М., старший інспектор методичного відділу 
 
1.  Бубнов І.В.  

Про технологічні та організаційно-методичні заходи щодо запобігання 
плагіату в освітньому процесі 
 

2.  Витюков В.В., Семенов С.В. 
Адаптация учебного процесса к стандартам ЕС в институте инженерно-
экологических систем ОДАБА 
 

3.  Волошина О.В., Монюшко М.М. 
Впровадженя польського досвіду у створенні міжгалузевих індивідуальних 
студій у вищих навчальних закладах України 
 

4.  Деділова Т.В., Поясник Г.В. 
Особливості впровадження гендерного підходу у вищій освіті України 
 

5.  Дроздов В. О., Тодорич І.В., Шевчук А.В. 
Імплементація законодавства про вищу освіту 
 

6.  Закорчемний Ю.О., Закорчемна Н.О. 
Система забезпечення якості освітнього процесу  
 

7.  Лапина О.И., Мишутин А.В., Леонова А.В. 
Основные педагогические направления в современном профессиональном 
образовании  
 

8.  Молчанова Ю.В. 
Інтеграція освітньої системи навчального закладу відповідно програм 
европейської мобільності 
 

9.  Попов О.А., PhD. Božo Soldo 
Возможности международного обмена студентов академии с учетом 
критериев Болонского процесса 
 

10.  Семчук П.П.,Куковський А.Г., Кизима В.П. 
До проекту «Концепція розвитку освіти україни на період 2015-2025 років» 
 

11.  Станкевич І.В. 
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої організації: критерії 
та вимоги чинного законодавства про вищу освіту 
 

12.  Улибіна В.О. 
Компетентнісний підхід до забезпечення якості вищої освіти 
 

13.  Чубко А.С. 
До питання внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні 
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Секція III 

МІСЦЕ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 
 

24 квітня 2015р., початок - 13
30 

, аудиторія – а312
 

 
Голова секції – Новський О.В., к.т.н., пр.-професор 

Заступник голови – Гілодо О.Ю., к.т.н., доцент 
Секретар – Сербова Ю.М., к.т.н., заст. директора ІІЕС 
 
 
1.  Афтанюк В.В., Иванов П.А., Спинова Г.В.   

Научно-исследовательская практика по современным системам отопления 
в компании HERZ ARMATUREN 
 

2.  Афтанюк В.В., Спинов В.М. 
Опыт исследования автономных источников энергии в университете 
UNIFEI 
 

3.  Бабий И.Н., Борисов А.А., Волканов В.К 
Актуальность внедрения в учебный процесс научных разработок 
 

4.  Борисова Л.П.  
Научно-исследовательская работа студентов как составная часть 
профессиональной подготовки 
 

5.  Василишин Я.В., Василишин В.Ч. 
Науково-дослідний проект "Курортно-рекреаційна спадщина 
Карпатського регіону в архітектурній освіті"   
 

6.  Василишин Я.В., Василишин В.Ч. 
Курортно-рекреаційна спадщина прикарпаття в архітектурній освіті 
 

7.  Гаврилюк В.П. 
Межотраслевое сотрудничество для преобретения практических навыков 
при обучении  
 

8.  Глазірін В.Л., Присяжнюк М.І., Гамурар В.Д.  
Мотивація залучення студентів до науки 
 

9.  Головань В.Г., Головань А.В., Дроздов О.М. 
Роль наукових досліджень у самовдосконаленні викладача ВНЗ 
 

10.  Гришин А.В.  
Виды научно исследовательской работы студентов в ВУЗе 
 

11.  Данилюк П.О 
Роль науково-дослідної роботи у підготовці майбутніх медиків   
 

12.  Казмірук Т.П., Грачик Ю.В.  
Наукові дослідження у підготовці магістрів образотворчого мистецтва 
 

13.  Ковцур Е.Г. 
Научная деятельность студента как фактор формирования молодой 
научной элиты 
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14.  Лещенко Д. Д., Зинкевич Я. С., Козаченко Т. А.  
Теоретическая механика как научная база в технике 
 

15.  Монюшко М.М. 
Проект створення науково-освітнього центру морських досліджень з 
планування розвитку прибережної зони Азово-Чорноморського басейну 
на базі кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ 
 

16.  Нахмуров А.Н. 
Об опыте привлечения студентов к выполнению научно -
исследовательских работ кафедрой инженерной геодезии 
 

17.  Овчарова І.А., Носкова Г.Б. 
Фомування дослідницьої діяльності як необхідної складової професійної 
культури майбутнього педагога 
 

18.  Пилипенко Л.М., Данилова О.І.  
Роль наукових досліджень при підготовці висококваліфікованих фахівців 
у технічних ВНЗ 
 

19.  Писаренко А.Н., Приступа А.А.  
Численный эксперимент как составляющая научно-исследовательской 
работы студентов 
 

20.  Присяжнюк М.І., Серковська О.Г.  
Активізація науково-дослідної роботи студентів 
 

21.  Ракицька С.О., Жусь О.М. 
Наукова складова навчального процесу при підготовці економістів 
 

22.  Ситникова В.А., Ситников В.С. 
Развитие навыков исследования и работы в коллективе 
 

23.  Трофимова Л.Е. 
Изучение физико-химической динамики дисперсных систем и материалов 
как важный фактор эффективной научной работы студентов 
 

24.  Фізор Н.С., Науменко І.А., Бєглая В.С.  
Наукові дослідження під час проведення виробничої практики з аптечної 
технології ліків 
 

25.  Черненко Н.Є.  
Організація дослідницької діяльності студентів у середньому 
професійному навчальному закладі 
 

26.  Shiryaeva N.Y.  
Scientific researches of students managers in building 
 

27.  Яровая В.П.  
Научно-техническая конференция, как форма организации научной 
работы студентов 
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Секція IV 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 
 

24 квітня 2015р., початок - 13
30 

, аудиторія – а360
 

 
Голова секції – Мішутін А.В., д.т.н., професор, проректор з НПР 

Заступник голови – Вітюков В.В., к.т.н., доцент, директор інституту 

інженерно-екологічних систем 
Секретар – Голубова Д.О., к.т.н., доцент, начальник методичного відділу 
 
1.  Ажаман І.А.  

Організація практичної роботи студентів з дисциплін економічного 
напрямку 
 

2.  Андріященко Г.І., Стоянова Л.В. 
Форми організації інтерактивного навчання 
 

3.  Анисимов К.И., Егупов К.В., Якушев Д.И. 
Методическое обеспечение преподования дисциплины инженерная 
защита объектов строительства 
 

4.  Антонюк Н.О., Бичев И.К.  
Комплексное контрольное занятие 
 

5.  Аржанухіна С.В., Булгакова В.А.  
Класична музична спадщина як основа розвитку духовної культури 
майбутніх учителів музичного мистецтва 
 

6.  Балдук П.Г.  
Моделирование при решении задач строительной механики 
 

7.  Беляев С.В  
Новая авторская  методика определения показателей влажности грунтов и 
ее применения в лабораторных работах по «Инженерной геологии» 
 

8.  Берчатова Е.А. 
О методике преподавания дисциплины «Рисунок» 
 

9.  Білгородська О.Є . 
Навчальний академічний рисунок як фактор оптимізації процеса навчання 
майбутніх архітекторів 
 

10.  Богдан О.В., Тарасевич Д.В. 
Обучение физике иностранных студентов  
 

11.  Болтоматіс Д.В. ,Гончарук В.В. 
Шляхи підвищення ефективності системи фізичного виховання студентів 
спеціальності «Туризм»  
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12.  Больбот Ю.К.,  Ковтуненко Р.В., Бордій Т.А., Аліфанова С.В., 
Чабанюк О.В., Калічевська М.В., Толстікова О.О., Клімова О.В., 
Таран О.М., Клименко О.В.  
Навчання випускників міжнародного факультету на кафедрі госпітальної 
педіатрії 
 

13.  Братченко Г.Д., Бугаєв С.В. 
Застосування методів математичного моделювання для дослідження 
засобів вимірювання 
 

14.  Бредньова В.П., Бредньов А.М. 
Про дослідження та моніторінг якості навчання графічним дисциплінам 
студентів-першокурсникув будівельних спеціальностей 
 

15.  Бредньова В.П., Сидорова Н.В., Доценко Ю.В. 
Про навчально-методичне забезпечення графічних дисциплін та вимоги до 
якісного рівня знань студентів-першокурсникув скороченої форми 
навчання 
 

16.  Бугаев С.В., Гарбуз А.И. 
Измерение величины сопротивления воды движению плавающей машины 
с учетом еѐ дифферента в лабораторных условиях 
 

17.  Бурлак Г.М., Вилинская Л.Н. 
Методика проведения практических занятий по физике в ВУЗе 
 

18.  Валканоцкий В.И.  
Некоторые вопросы методики проведения семинарских занятий по 
общественным дисциплинам 
 

19.  Валюк Ю.П. 
Рисование с натуры – важнейший образовательный фактор в 
изобразительном искусстве 
 

20.  Васильєва Н.С.  
Вхідний контроль з вищої математики у ОДАБА 
 

21.  Викторов А.В. 
Конкурс по инженерной графике «Властелин проекций 2014» 
 

22.  Викторов А.В. 
Один из путей обучения языку графики в высшей школе 
 

23.  Витвицкая Е.В. 
Два новых учебных пособия по дисциплине строительная физика 
 

24.  Витюков В.В. Коваленко О.В.  
Основы использования вспомогательных программ (mind map) для 
повышения эффективности и продуктивности учебного процесса 
 

25.  Воинов А.П., Воинова С.А.  
Расширить обучение студентов управлению технологической 
эффективностью функционирования технических объектов 
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26.  Воинова С.А.  
Процессом составления студентом конспекта лекционного курса 
необходимо управлять 
 

27.  Гавдзинский В.Н., Корнева Н.Н. 
О структуре методических указаний для усовершенствования учебного 
процесса 
 

28.  Галдіна О.М., Турінов А.М.  
Поняття асимптотичного ряду в теоретичній фізиці 
 

29.  Гейна О.В., Мамедов А. 
Пути гуманизации процесса обучения студентов – иностранцев 
 

30.  Герасимова Д.Л., Горбенко А.А. 
Анализ композиционно-ритмического строя картины по золотому 
сечению 
 

31.  Гилодо А.Ю. 
Внедрение дистанционного обучения – требование времени 
 

32.  Горб-Гаврильченко І.В. 
Самостійна робота студента-стоматолога – провідна форма організації 
учбового процесу 
 

33.  Грандов А.А., Дыханов С.М.  
Опыт использования результатов стажировки преподавателей в учебном 
процессе 
 

34.  Григорьева В.Б. 
Значение архитектурной фантазии в художественной подготовке будущих 
архитекторов 
 

35.  Данилевич М. В., Грибовська І.Б.  
Дисципліна «Фізична рекреація» як складова підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання і спорту до рекреаційно-оздоровчої 
діяльності 
 

36.  Данилова О.І.  
Роль дисципліни «Інтелектуальна власність» в формуванні творчого 
інженерного мислення 
 

37.  Десятська Ю.В., Шевченко І.М., Горностаєва Н.Ю. 
Історія хвороби як одна з ефективних форм самостійної роботи студентів 
 

38.  Димитрієва Н.А., Іванюта Г.А.  
Методичне забезпечення та організація навчального процесу 
 

39.  Діордієнко Л.Д., Семчук П.П.  
Реалізація нової концепції розвитку вищої освіти шляхом нових освітніх 
технологій 
 

40.  Добролюбська Г.І., Ветрогон О.В.  
Інноваційні проблеми викладання економічних дисциплін  
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41.  Довгань О.Д. 
Методичне забезпечення навчальних дисциплін з контролю знань 
студентів 

 
42.  Долинськая В.И.  

Тренинг как форма организации учебного процесса 
 

43.  Драб А. Н. 
Ділова гра в процесі професійної підготовки 
 

44.  Драгомирецкая О.А.  
Способы эффективного введения новой лексики при обучении РКИ 
 

45.  Дроздов О.М. Дяченко В.І., Верламов О.М.  
Формування професійної компетентності курсантів в освітньому 
середовищі в ВНЗ 
 

46.  Дудник Л.В., Петричко С.Н.  
Последовательность изучения дисциплин в рамках учебного процесса 
 

47.  Думанская В.В., Марченко В.С., Яворская Н.М. 
Изучение отражения группы тел в перспективе студентами направления 
«Архитектура» 
 

48.  Думанська Л.Б. 
Роль термінологічних словників у процесі формування фахового мовлення 
(на прикладі словника термінів гідротехніки)  
 

49.  Дюльгер М.А., Васалатій Н.В., Флоря Л.В.   
Тестування як засіб оцінки знань та вмінь студентів 
 

50.  Ерëмкина Г.Г., Нагачевская С.А. 
Интерактивных методы обучения при изучении иностранных языков 
 

51.  Ересько Е.Г., Новский А.В. 
Повышение качества методических указаний - необходимое условие 
повышения качества обучения 
 

52.  Ехалов В.В., Сединкин В.А. 
Принцип прелиминарной мотивации в междисциплинарной интеграции в 
высших учебных медицинских учреждениях 
 

53.  Єгорова А.В., Данилова О.І., Труфкаті Л.В.  
Комплексний підхід до викладання дисципліни «Мікробіологія» 
 

54.  Єремічук С.М., Осницька Я.Г., Бурлука В.В.  
Впровадження сучасних методик викладання біохімії як складова 
загальної модернізації вищої медичної освіти 
 

55.  Жданов А.А. 
Изучение механиками дисциплины «Строительная механика и 
металлоконструкции машин» 
 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4���������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4����.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������������..doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\2\2���������%20.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\2\2���������%20.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4���������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4���������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4%20�������%20��%201�.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4��������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4�������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4������.docx
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������������\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\4\4������.docx


18 
 

56.  Зайцева О.Ю.  
Анализ общих принципов организации самостоятельной работы студентов 
при изучении иностранного языка на основании коммуникативного 
метода 
 

57.  Захаревская Н.С.  
Вопросы методики проектирования общеобразовательных школ в 
дипломном проектировании 
 

58.  Зотова Ю.В 
Економічне мислення як основний елемент виховання та викладання 
 

59.  Іванова О.І., Філоненко Н.Ю. 
Методика викладання біофізики ультразвуку в курсі «Медична та 
біологічна фізика» 
 

60.  Кадієвська І.А., Сазонов В.В.  
Екологічна безпекова діяльность як фактор соціальної відповідальності 
бізнесу 
 

61.  Казмирук Т.П., Белая Д.Ю.  
Самостоятельная работа по рисунку студентов 1 курса изобразительного 
искусства 
 

62.  Камбур О.Л., Ветрогон О.В. 
Дослідження економічної ефективності енергозбереження в сучасних 
умовах 
 

63.  Кантаржи Н.І.  
До проблеми гуманізації освітнього процесу у вищих технічних 
навчальних закладах 
 

64.  Каппе І.А. 
Розвиток дослідницьких здібностей майбутніх учителів музичного 
мистецтва в процесі інструментально-виконавської підготовки 
 

65.  Каранфилова Е.В. ,Беличенко О.И. 
Диалектика общего и особенного в подготовке специалистов архитектуры 
и дизайна 
 

66.  Картель Т.М.  
Діалогічне навчання іноземних мов майбутніх інженерів-будівельників 

67.  Катаева Л.А, Шевчук Е.Н. 
Проблемы преподавания логики будущим юристам 
 

68.  Керш В.Я., Фощ А.В. 
Енергозбереження - складова частина підготовки спеціалістів галузі 
будівництва 
 

69.  Кизима Р.А., Шикула А.Я. 
Концепція організації самостійної роботи студентів з екології 
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70.  Клос Л.Є. 
Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до 
здоров’єзбережувальної діяльності 
 

71.  Коваленко В.С. 
Коммуникативная составляющая в обучении русскому языку иностранных 
студентов-нефилологов 
 

72.  Ковальова І.Л., Денисенко В.Ю., Молчанюк І.В., Окара Д.В.  
Деякі особливості використаня тестового контролю знань 
 

73.  Ковальчук Т.С. 
Когнітивний підхід до навчання курсантів іншомовної військової 
термінології 
 

74.  Коверний М.С, Лесечко О.В.  
Викладання деяких розділів вищої математики та якість підготування 
спеціалістів 
 

75.  Колос Р.Л., Фтемов Ю.О. 
Удосконалення практичного навчання саперів 
 

76.  Корнеєва І.Б. 
Об опыте применения дистанционного обучения в курсе сопротивления 
материалов 
 

77.  Корнило І.М., Курган П.Г.  
Інноваційні методи навчання – один з найважливіших напрямків 
вдосконалення підготовки студентів 
 

78.  Коробко О.А., Выровой В.Н. 
Сетевая организация научных исследований как новая парадигма учебной 
деятельности   
 

79.  Костюк А.І., Постернак О.О., Дмитрієва Н.В.  
Про організацію та стан навчально-виховної роботи в інженерно-
будівельному інституті 
 

80.  Краснолуцький К.К. 
Роль критичного мислення в підготовці фахівців з адміністративного 
менеджменту 
 

81.  Крушинська Т.Ю. 
Питання мікробіологічної діагностики у підготовці студентів медичних 
факультетів 
 

82.  Кубриш Н.Р 
Значення дисципліни «Сучасне образотворче мистецтво» у підготовці 
фахівців за напрямом «Образотворче мистецтво» 
 

83.  Кулибаба М.О. 
Из опыта обучения иностранных студентов реферированию 
 

84.  Купрата Н.Я. 
Особливості дієслівних форм в українській та англійській мовах 
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85.  Кусаковская В.А.  
Спецкурс по английскому языку для специальности «Градостроительство» 
 

86.  Ламза Н.В. 
Воспитательно-образовательная программа подготовки специалиста 
отоларинголога на этапе последипломного образования 
 

87.  Лозінська Я.О. 
Роль, мета i функцiї самостiйної роботи студентiв у вищiй школi 
 

88.  Любимова Е.Д.  
Архитектурный рисунок в подготовке современного архитектора 
 

89.  Ляшенко Д.Н., Анастасович В.В.  
Значение курса философии в обучении студента-медика 
 

90.  Макаров В.О., Калинин А.А. 
Совершенствование уровня контроля знаний студентов 
 

91.  Малинка О.В., Бойченко В.Д.  
Мета і завдання ознайомчої практики для студентів спеціальності 
"Технологічна експертиза та безпека харчової продукції"  
 

92.  Мамчур В.И., Опрышко В.И., Носивец Д.С. 
Методическое обеспечение и организация учебного процесса при 
изучении предметов «Фармакология» и «Клиническая фармакология» 
 

93.  Марковець В.М. 
Розвиток політичної культури особистості в системі модернізації освіти: 
вимір якості 
 

94.  Марьянко Я.Г. 
Использование интерактивных технологий при коммуникативном 
обучении иностранному языку 
 

95.  Мєзєнцева І. М.  
Особливості викладання дисципліни «Історія України» для студентів 
економічних спеціальностей 
 

96.  Минченко Н.С.  
Эффективность самостоятельной работы студентов при кредитно-
модульной системе образования 
 

97.  Моргун Е.Л.  
Результаты обмерной практики на 1 курсе у студентов архитектурно - 
художественного института – ценные материалы для города 
 

98.  Муравьева И.А. 
Организация учебного процесса, защита курсовых работ 
 

99.  Нак М.М. 
Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів при вивченні 
методів та способів розв'язування алгебраїчних задач 
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100.  Науменко І.А., Фізор Н.С., Образенко М.С. 
Організаційні і методичні підхіди до процесу навчання студентів при 
вивченні технології лікарських засобів 
 

101.  Небеснова Т.В. 
Исследование и развитие инженерно-технического мышления студентов в 
процессе решения комплексных проблемных задач 
 

102.  Нетребчук Л.М. 
Інтерактивні методи навчання іноземної мови 
 

103.  Неутов С.Ф., Корнеева И.Б. 
Некоторые вопросы организации самостоятельной работы студентов 
 

104.  Нефьодов О.О., Нефьодова О.О. 
Роль тестування в системі оцінки знань іноземних студентів в умовах 
кредитно-модульної системи навчання 
 

105.  Ніколова Р.О., Недашковський І.П.  
Лабораторний стенд для гідравлічних випробувань «Grundfos-pump» в 
ОДАБА 
 

106.  Новосад В.М.  
Підготовка наукових та інженерних кадрів в галузі геодезії  
 

107.  Ноговицына Т.В.  
Совершенствование методики  проектирования современного 
общественного здания на дипломной работе бакалавров-архитекторов 

108.  Овчарова І.А.  
Шляхи релізації інтегрованого підходу в процесі підготовки студентів до 
практичних занять із музичних дисциплін  
 

109.  Окара Д.В., Денисенко В.Ю., Ковальова І.Л., Хрістіченко О.П.  
Формування мотивації навчальної діяльності студентів при викладанні  
курсу «Інформатика» 
 

110.  Олейник Т.П., Маковецкая Е.А. 
О методическом обеспечении дисциплины «Анализ качества природных 
вод» 
 

111.  Олешко Л.И. 
Значение композиции в формировании архитектурных образов 
 

112.  Оловаренко О.І. 
Техніка формування мовленнєвої культури вчителя 
 

113.  Онищук С.О. 
Основні методи фізичного тренування 
 

114.  П’янова І.Ю., Шотова-Ніколенко Г.В.  
Проблематика і формування професійно-орієнтованого навчання 
англійській мові студентів технічних спеціальностей 
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115.  Павлишина Н.Б. 
Методологічні підходи до дослідження проблеми формування готовності 
майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах 
соціального обслуговування людей похилого віку 
 

116.  Петраш В.Д., Басист Д.В. 
Решение задач совершенствования учебного  процесса по 
энергосбережению 
 

117.  Петрученко О.С., Хитряк О.І., Величко Л.Д.  
Методика інтенсифікації на практичному занятті 
 

118.  Пивонос В.М.,  Логинова Л.А.  
Методический подход к выбору исходных данных и выполнению 
дипломных проектов 
 

119.  Подплетня О.А., Хмельникова Л.І.  
Ситуаційні задачі і комп’ютерне тестування при вивченні дисциплін 
природничого циклу 
 

120.  Полинецкая Т.В.,  Простакова К.М. 
Скорость чтения студентов на подготовительном факультете 
 

121.  Полунин М.М. Голубова Д.А. ,Воинов А.П. 
Углубить разработку задач проблемы энергосбережения в дипломных 
изысканиях студентов 
 

122.  Попов Ю.Г. 
Требования к методической литературе для слушателей подготовительных 
отделений 
 

123.  Popovych O.I. 
Armsport as part of physical education in university 

124.  Приступлюк В..П., Романюк В.П., Сметанін Г.І., Чекулаєв Д.І. 
Організація практичної підготовки студентів академії до евакуації в 
умовах надзвичайних ситуацій  
 

125.  Простакова К.М., Полинецкая Т.В. 
Языковые нормы и неологизмы современного русского языка в практике 
преподавания иностранным студентам  
 

126.  Пустовит С.В. 
Качество преподавания философии в медицинских вузах: феномен 
междисциплинарности 
 

127.  Рева Т.Д.  
Формирование профессиональных компетентностей будущего провизора 
при изучении аналитической химии в национальном медицинском 
университете имени А.А. Богомольца 
 

128.  Решта С. П., Данилова О.І. 
Особливості викладання хімічних дисциплін  у технічних ВНЗ 
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129.  Роганов М.М.  
Проблеми формування технологічної культури у майбутніх вчителів 
інформатики в процесі професійної підготовки 
 

130.  Романова Ю.Г., Седлецкая А.А., Заградская Е.Л., Ивченко Н.А.,  
Гончаренко О.В.    
Роль  производственной  практики  в  профессиональной  подготовке  
студентов – стоматологов на кафедре терапевтической стоматологии 
ОНМЕДУ 
 

131.  Рындин А.С.  Рындина Л.И.  
Цельность видения – условие живописного мастерства 
 

132.  Самойлова О.М. 
Самостійна робота в процесі художньої підготовки майбутніх архітекторів 
до професійної діяльності 
 

133.  СапуноваМ.Ю. 
Методика выполнения практических заданий по дисциплине 
«Перспектива» для студентов 1 курса специальности "Изобразительное 
искусство" 
 

134.  Себова А.Ю. 
Систематизация изучения программного обеспечения 
 

135.  Семеген М.М. 
Підвищення рівня підготовки інженерів будівельних спеціальностей з 
допомогою графічних дисциплін 
 

136.  Семенюк Б.Д.  
Тестові методи педагогічного діагностування та оцінювання навчальних 
досягнень студентів 
 

137.  Сивокінь Г.В. 
Мовна модальність в лекційному та практичному викладанні  навчального 
матеріалу 
 

138.  Сілін М.І., Цуруль О.А. 
Дослідження стану методичної підготовки майбутніх учителів біології до 
проведення навчальних екскурсій 
 

139.  Скорнякова О.В., Суліма Ю.Ю. 
Комп’ютерне тестування як сучасна форма моніторингу знань студентів 
 

140.  Слободянюк О.Р.  
Моделювання як метод удосконалення української мови через вивчення 
історії української  культури 
 

141.  Слободянюк О.Р.  
Організація самостійної роботи студентів 
 

142.  Смоквин В.Д., Полякова С.А., Бобрик Л.М. 
Современные требования к преподаванию фтизиатрии семейным врачам 
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143.  Снядовский Ю.А.  
Методика поиска современного архитектурно-стилевого решения 
проектируемого здания в процессе работы над курсовым проектом 
«Клуб с залом на 300 мест» 
 

144.  Совирда О.С., Чабан Т.В., Герасименко О.А., Павленко О.В., 
Скрипник Л.М., Роганкова А.Л.  
Вивчення інфекційних хвороб: від теорії до практики 
 

145.  Соколова Л.С. 
Консюмеризм і культура (в аудиторії та поза нею) 
 

146.  Sokolova O.O. 
The integration of audio/visual media in the classroom 
 

147.  Солоненко И.П., Мирошниченко А.И. 
Изучение износостойкости дорожного покрытия в лабораторных условиях 
 

148.  Споденюк С.И.  
Значение композиции при обучении 
 

149.  Стадніченко С.М. 
Формування системного мислення студентів при вивченні медичної 
біофізики  
 

150.  Старунова А.Л. 
Формування критичного мислення на заняттях з української мови (за 
професійним спрямуванням) 
 

151.  Степанюк Г.Н. 
Интерактивная составляющая процесса обучения иностранному языку 
 

152.  Степанюк Г.Н. 
Фонетический аспект в обучении иностранному языку  
 

153.  Стрелок Н.В. 
Формування іншомовної компетентності в читанні 
 

154.  Тігарєва Т.Г.  
Електротехнічні дисципліни в ОДАБА: пропонуємо зміни 
 

155.  Тітомир Л.А. 
Організація виробничої практики студентів напряму підготовки 
«Готельно-ресторанна справа» 
 

156.  Ткаченко І.А., Вялов В.А.  
Застосування бінарних занять у навчальному процесі  
 

157.  Токарь В.А.  
О ведении лекций по «Основам и методам архитектурного 
проектирования» на 1 – м курсе 
 

158.  Толкачева Н.Д.  
К вопросу о специфике преподавания латинского языка на медицинских 
факультетах 
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159.  Трутнев И.А. 
Совершенствование программы обучения по рисунку для специальности 
«Архитектура» 
 

160.  Фадєєва А.П. 
Специфіка викладання української мови як іноземної 
 

161.  Файзулина О.А 
Организация самостоятельной работы студентов 
 

162.  Філоненко Н.Ю., Гнатюк І.Ю. 
Актуальні питання викладання дисциплін природознавчого циклу 
 

163.  Фомин В.М., Бекшаев С.Я., Фомина И.П.  
Теоретическая механика как этап фундаментальной подготовки инженера-
строителя 
 

164.  Фурс Т.І. 
Вміння реферативного перекладу як засіб обробки інформації у 
професійній педагогічній діяльності 

165.  Хлыцов Н.В., Огарков Б.Л.  
Внедрение новых дисциплин при подготовке специалистов по 
специальности "Строительство" 
 

166.  Хоменко О.И., Гераскина Э.А., Даниченко Н.В.  
О методическом обеспечении дисциплины «Технология заготовительных 
и монтажных спецработ» 
 

167.  Хорсева Л.Ю., Чумак Л.А.  
Некоторые аспекты преподавания математики в проектных группах 
Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры 
 

168.  Хохлова О.А.  
Економічна компетентність, як важлива складова професійної 
компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості 
 

169.  Чабан Т.В., Павленко Е.В., Скрипник Л.М., Майстренко О.Н., 
Герасименко Е.А., Совирда О.С., Роганкова А.Л. 
Аспекты обучения иностранных англоязычных студентов инфекционным 
болезням 
 

170.  Чепульская М.Ю. 
Роль характера в изображении учебного портрета 
 

171.  Чернишев В.Г., Шинкаренко В.М., Орлов Є.В., Гринчук В.Г. 
Щодо структури практичних занять при вивченні математичних 
дисциплін 
 

172.  Чугаєва Н.Ю. 
Викладання дисципліни «Психологія» англійською мовою як складова 
підготовки майбутніх фахівців 
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173.  Швець О.Г.  
Методичний супровід вивчення хімії студентами інженерних 
спеціальностей 
 

174.  Шевченко Л.Ф. 
Актуальность внедрения курса "Солнечное теплоснабжение" в учебный 
процесс 
 

175.  Шевченко Т.И., Лесечко А.В 
О методике составления самостоятельных работ для студентов дневной 
формы обучения 
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Секція V 
ВПРОВАДЖЕННЯ  НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ  
 

24 квітня 2015р., початок - 13
30 

, аудиторія – а312
 

 
Голова секції – Новський О.В., к.т.н., пр.-професор 

Заступник голови – Гілодо О.Ю., к.т.н., доцент 
Секретар – Сербова Ю.М., к.т.н., заст..директора ІІЕС 
 
1.  Артим В.І., Грабовський Р.С.  

Розробка навчально-контролюючого програмного забезпечення  
з дисципліни „Опір матеріалів” 
 

2.  Асабашвілі С.Д. 
Актуальні інстументи в процесі навчання у ВНЗ 
 

3.  Бадюл М.Ф., Панченко А.А., Цуркан А.В.  
Применение компьютерных тренажеров в дистанционном обучении 
 

4.  Белинский Е.Е., Зотова Ю.В., Роздайбеда В.А.  
Интернет – технологии в подготовке младших специалистов по технике и 
экономике 
 

5.  Берлінська Л.І., Караконстантин Д.Ф., Новіков Д.А.  
Впровадження симуляційних технологій в медичній практиці 
 

6.  Бикова С.В. 
Особливості використання інформаційно-комунікативних технологій 
навчання 
 

7.  Борисенко Д.В.  
Особливості сучасних навчальних формацій 
 

8.  Борісов О.Г., Колеснікова К.С.  
Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія 
 

9.  Вдовенко О.І. 
Формування творчих здібностей учнів шляхом застосування новітніх 
інформаційних технологій 
 

10.  Витюков В.В. Коваленко О.В.  
Практическое использование вспомагательных программ (mind map) при 
составлении конспекта лекций 
 

11.  Вуж Т.Є., Ревіна Т.Г., Марчук І.А  
Впровадження в навчальний процес підготовки студентів медиків 
медичного симулятора «Скіф» 
 

12.  Гейдел А.М., Чернуха К.А.  
Особливості використання освітнього web-порталу в педагогічному 
навчальному закладі 
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