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Місце проведення:  
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 (ІІ поверх) 
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
Рада молодих вчених НАПН України 

Рада молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України 

Спільна науково-дослідна лабораторія з проблем використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті з Житомирським 

державним університетом імені Івана Франка  
Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології  

НАПН України 
Рада молодих вчених Черкаського державного технологічного університету 
Рада молодих науковців Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 
 

  
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

V Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих учених 

«Наукова молодь-2017» 
 
 

 
14 грудня 2017 року  

 
 
 
 

м. Київ 
 

 

http://lib.iitta.gov.ua/


ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
09:30-10:00 Реєстрація (Хол ІІ поверху) 

10:00-11:00 Пленарне засідання (Зал засідань Вченої ради, к. 205) 

11:00-11:15 Перерва (Кава-брейк, к.306) 

11:15-12.45 Круглий-стіл (Зал засідань Вченої ради, к. 205) 

12:45-13:30 Перерва (Кава-брейк, к.306) 

13:30-14:30 Майстер-клас (Зал засідань Вченої ради, к. 205) 

14:30-16:00 
16.00-16.30 

Секційні засідання  
Підведення підсумків конференції (к. 205) 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Привітання учасників V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» 
Відкриття конференції, вітальне слово директора Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.т.н., проф., 
дійсного члена НАПН України Бикова Валерія 

Вітальне слово голови Ради молодих науковців Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, к.т.н., доц. Мельник Олексія  

Вітальне слово голови Ради молодих вчених Черкаського державного 
технологічного університету, к.пед.н., Герасименко Інни 

Вітальне слово голови Ради молодих вчених Інституту соціальної та 
політичної психології НАПН України, к.психол.н. Губеладзе Ірини 

Вітальне слово від науково-дослідної лабораторії з проблем використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, к.пед.н., доц. Вакалюк Тетяни 

Вітальне слово та повідомлення голови Ради молодих вчених Національної 
академії педагогічних наук України, к.пед.н. Дяченко Людмили 

Вітальне слово та повідомлення члена Ради молодих вчених при МОН 
к.екон.н., доц. Київського національного торговельно-економічного 
університету, координатора асоціації наукових товариств студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих учених м. Києва Романенко Ольги  

«Європейська інтеграція молодих вчених України» 
Повідомлення члена Ради молодих вчених Інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України, к.психол.н. Дворник Марини 
«Ресурси інформаційного суспільства та переваги користування 

мобільними додатками для опрацювання психотравматичного досвіду» 

Програмний комітет: 
1.  Биков В.Ю.  –  д.т.н.,  проф.,  дійсний член НАПН України,  директор 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
(голова). 

2. Спірін О.М. – д.пед.н., проф., чл.-кор. НАПН України, заступник 
директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів  
навчання НАПН України (заступник голови). 

3.  Пінчук О.П.  –  к.пед.н.,  с.н.с.,  заступник директора з науково-
експериментальної Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 
НАПН України (заступник голови). 

Організаційний комітет: 
1. Вакалюк Т.А. – к.пед.н., доцент, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, м. Житомир. 
2. Герасименко І.В. – к.пед.н., докторант, голова Ради молодих вчених 

Черкаського державного технологічного університету,  м. Черкаси. 
3. Губеладзе І.Г. – к.психол.н., голова Ради молодих вчених Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ, (рецензент). 
4.  Дяченко Л.М.  –  к.пед.н,  голова Ради молодих вчених НАПН 

України, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України, м. Київ. 

5. Мельник О.С. – к.т.н., доцент, голова Ради молодих науковців 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 
м.Умань. 

6. Носенко Ю.Г. – к.пед.н, с.н.с., заступник голови Ради молодих 
вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 
України, м. Київ (рецензент). 

7. Слободяник О.В. – к.пед.н, старший науковий співробітник 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 
м. Київ (рецензент). 

Координатор конференції: 
8. Яцишин А.В. – к.пед.н, с.н.с., голова Ради молодих вчених 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 
м. Київ (рецензент, ведуча секції). 

Робоча група та технічна підтримка: 
1. Коваленко В.В. – молодший науковий співробітник ІІТЗН НАПН 

України (грамоти учасників). 
2.  Яськова Н.В.  –  аспірант ІІТЗН НАПН України (програма 

конференції, верстка збірника конференції). 
3. Барладим В.В. – молодший науковий співробітник ІІТЗН НАПН 

України (реєстрація учасників). 
4. Словінська О.Д. – (технічна підтримка сайту конференції). 
5.  Ткаченко В.А.  –  аспірант ІІТЗН НАПН України (технічна 

підтримка проведення конференції). 



Ткаченко А.С., Наконечная О.А., Стеценко С.А. 
Перспективы использования виртуального симулятора иммуноферментного анализа 
при изучении биохимии в высших учебных заведениях медицинской направленности 
 

Черваньов Р. В. 
Деякі аспекти проектування ЕОР з англійської мови для учнів початкової школи 
 

Шатківський В.М. 
Аналіз web-орієнтованих середовищ автоматизованої верифікації навиків 
програмування 
 

Яцишин А.В. 
Напрями застосування електронних відкритих систем у підготовці майбутніх докторів 
філософії 

 
 
 
 
 
 

Круглий стіл  
«Роль наукової молоді у розвитку науки 

України» 
Ведуча: Губеладзе Ірина. 

 
 

Майстер-клас 
Доповідач: Лупаренко Лілія 

 
 

Регламент роботи конференції: 
· Повідомлення  – до 3 хв. 
· Пленарна доповідь – до 10 хв. 
· Доповідь на секції – до 7 хв. 

 
 
 
 
 
 

СЕКЦІЯ 1. «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ В 
УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» 

 

Бардюк Л.В. 
Медіаосвіта – важливий засіб ресоціалізації дітей війни в умовах військового 
конфлікту в Україні 
 

Бережна Д.В., Коробкова Т.М. 
Психологічні аспекти безпечного користування віртуальним простором 
 

Богашко О.Л. 
Знання – основа пізнання світу та продуктивна сила розвитку суспільства 
 

Василенко О., Мєхова І.  
Психологічні особливості особистості з різним типом прив’язаності (гендерний аспект) 
 

Василишина Н.М. 
Сучасні тенденції фахової підготовки бакалаврів галузі туризму у вищих навчальних 
закладах України та Туреччини 
 

Васильєва Д.В. 
Дослідницький метод у навчанні математики 
 

Возносименко Д. А. 
Електронний посібник як ефективний засіб підготовки майбутніх вчителів 
математики 
 

Горенко М.В. 
Готовність до здійснення кар'єри як психологічна проблема 
 

Дворник М.С. 
Ресурси інформаційного суспільства та переваги користування мобільними 
додатками для опрацювання психотравматичного досвіду 
 

Деленко В.Б. 
Милосердя як складова толерантного виховання підростаючого покоління 
 

Діденко Є.П. 
Дослідницька діяльність як складова фахової підготовки майбутніх товарознавців-
експертів в умовах розвитку інформаційного суспільства 
 

Комар О.С. 
Сучасні тенденції методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови в 
умовах розвитку інформаційного суспільства 
 

Комісаренко Т.М. 
Еволюція уявлень про жіночу освіту 
 

Лаврова А.В. 
Навчальний фізичний експеримент в умовах модернізації освіти 
 

Левченко Є., Коваль Г.В. 
Особливості розвитку арт-терапії як методу діяльності в період ХХ та ХХІ ст. 
 

http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Levchenko%20Y_405_1512328322_file._405_1512328322_file.doc


Максютов А.О. 
Перспективи проектування культурологічних аспектів географічної освіти 
 

Міщенко М.С. 
Психологічний вплив інформаційного середовища на людину в сучасному суспільстві 
 

Омельчук  С. 
Професійне становлення майбутніх екологів в умовах закладів вищої освіти 
 

Осадченко Т. М., Цибульська В.В. 
Компонентний склад здоров’язбережувального середовища початкової школи 
 

Павлюк В.І. 
Результати використання методу предметно-мовного інтегрованого навчання у 
канадських школах 
 

Палагута І.В. 
Підготовка тьютора до роботи в системі дистанційного навчання 
 

Плотнікова М.Ф., Булуй О.Г., Присяжнюк О.Ф., Курмишев Г.В. 
Ноосферна освіта як біоадекватна методика в педагогіці та психології в умовах 
збалансованого розвитку 
 

Прищепа С.М. 
Шляхи формування підприємницької компетентності учнів у сучасному 
інформаційному суспільстві 
 

Процько Є.С. 
Соціальні мережі в контексті навчання молоді 
 

Самчук О.О. 
Синергетичний підхід в дослідженні систем мистецтва 
 

Стрільчук О.В. 
Зміна підходів до формування медіа-культури підлітків в інтернет-середовищі 
 

Тєльнова О.М. 
Використання 3-D технологій в освіті майбутніх дизайнерів одягу  
 

Федіна Г.І. 
Інноваційні підходи у застосуванні дидактичних ігор для формування сенсорного 
розвитку молодших школярів 
 

Франчук Т. 
Психологічні проблеми співбесіди при наймі на роботу 
 

Чернякова  Г.А. 
Особливості батьківської копінг - поведінки у вихованні дітей в умовах розвитку 
сучасного інформаційного суспільства 
 

Швень Я.Л. 
Актуалізація створення рубрики«Психологія андрагогіки» віртуальної кафедри 
андрагогіки в умовах розвитку інформаційного суспільства 

Кузьменко Є.В., Кузьменко С.В., Хомутовський О.І. 
Робототехніка в школі 
 

Куценко С.В. 
Проектна діяльність у процесі формування творчого потенціалу майбутнього 
вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю 
 

Махомета Т.М., Тягай І.М. 
Контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі навчання 
математичних дисциплін сучасними засобами навчання 
 

Мартинчук І.В., Скидан О.В., Плотнікова М.Ф. 
Біоадекватні підходи зеленого туризму в освітній діяльності 
 

Мінгальова Ю.І., Карплюк С.О. 
Перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації 
науково-дослідної діяльності студентів фізико-математичних факультетів 
 

Мосіюк О.О. 
Огляд он-лайн сервісів для перегляду та редагування тривимірних моделей 
 

Поліщук В.В., Вакалюк Т.А. 
Використання 3D-моделей в електронних підручниках для підвищення інтересу до 
навчання 
 

Поліщук Т.В., Браславська Д.В., Берчак В.С. 
Використання програм Powerpoint та Publisher у педагогічній діяльності вчителя 
 

Попель М.В. 
Досвід використання хмарних сервісів для формування професійних 
компетентностей вчителя математики 
 

Проскура С.Л. 
Сучасні підходи  до викладання мов програмування в вищих закладах освіти 
 

Пухлік М.О.  
Професіоналізм  і творчість – запорука якісної мовної освіти в економічному виші 
 

Роєнко С.С. 
Формування іншомовної лексичної компетентності студентів через застосування 
проектної технології 
 

Словак К. І., Біньковська А. 
Використання графічного калькулятора Desmos як засобу формування 
дослідницької компетентності з математики 
 

Cолодчук А.В. 
Еволюція освітніх технологій: американський контекст 
 

Тарковська І.П., Петрівський Я.Б. 
Розробка алгоритмів розв’язування інтегральних рівнянь з виродженим ядром в 
Matlab  
 



Григор’єв Д.С., Волкова Н.Є., Горенська О.В.  
«Колекція ліній дрозофіл» - ресурс для проведення практичних занять з генетики у 
вищій школі 
 

Дорошенко М.В., Бах І. 
Розв’язування задач нечіткої кластеризації засобами пакету Fuzzy Logic  
 

Гритченко И.А. 
Информационные технологии как современный способ изучения иностранного языка 
в высшем учебном заведении 
 

Дубовик В.В. 
Поняття навчального електронного квест-посібника 
 

Загацька Н.О. 
Навчання математичних основ криптології з використанням інструментарію Cryptool 
 

Ільніцька К.С., Декарчук С.О. 
Електронний навчальний посібник як ефективний засіб формування компетентностей 
майбутніх учителів фізики 
 

Коблик В.О. 
Наступність виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків умовами 
інформатизації освіти 
 

Когут У.П., Двожан В. 
Реалізація технологій дистанційного навчання у процесі навчання дослідження 
операцій 
 

Коломієць М.М. 
Використання інноваційних засобів навчаннях на заняттях з іноземної мови 
 

Колос К.Р. 
Конструювання технології навчання у комп’ютерно орієнтованому навчальному 
середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти 
 

Концедайло В.В. 
Критерії, показники та рівні сформованості професійних м’яких компетентностей 
майбутніх інженерів-програмістів 
 

Канюка О.Ю. 
Практичні заняття «Вилучення слідів біологічного походження» для інспекторів-
криміналістів як метод підвищення їх професійного рівня 
 

Котух О.В. 
Інтегративний підхід при підготовці майбутніх фахівців: знахідки і втрати 
 

Кравченко А.О. 
Застосування хмарних сервісів для організації міжнародної діяльності університетів 
 

Криворучко І.І., Медведєва М.О. 
Використання ікт у реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей на уроках 
фізики 

Шевчук Б.В. 
Особливості інформаційної взаємодії в комп'ютерно орієнтованому середовищі 
 

Шульга Н.В.  
Перспективи розвитку полікультурної освіти в Україні 
 

Янченко Н.В. 
Проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів 
 

Ящук С.М. 
Педагогічна взаємодія як важлива складова професійно-педагогічної компетентності 
майбутнього вчителя технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства 
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ОСВІТІ ТА ІНШИХ ГАЛУЗЯХ» 
 

Артемчук В.О., Яцишин А.В. 
Засоби інтелектуального аналізу даних мережі моніторингу стану атмосферного 
повітря 
 

Безрукова А.Р. 
Використання інформаційних технологій у вивченні англійської мови 
 

Білобран Т.В. 
Номенклатура справ як інформаційно-комунікаційна технологія в освіті та інших 
галузях 
 

Богашко Н.Ю. 
Інноваційні технології навчання у педагогіці шкільних та позашкільних закладів 
освіти 
 

Вакарчук М.М., Маслюк Р.В. 
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців 
фізичного виховання і спорту 
 

Вашай Ю.В., Самедова Л.Р. 
Роль інформаційної безпеки у функціонуванні сучасного суспільства 
 

Герасименко І.В. 
Перенесення досвіду дуальної системи навчання Німеччини для підготовки ІТ-
фахівців  
 

Дідківська С.О. 
Використання хмарної платформи Google Cloud для створення серверу 
комп’ютерної гри Minecraft 
 

Єсіпова О.О. 
Використання інформаційно-комунікаційної технології Moodle в навчальній 
діяльності студентів 
 



Коваленко В.В. 
Про використання інформаційно-комунікаційних технологій за кордоном у початковій 
школі 
 

Коваленко О.М. 
Про створення електронного освітнього ресурсу для музичної самоосвіти дорослих 
 

Кириленко А.П. 
Використання штучного інтелекту в освіті 
 

Король М.С. 
Застосування мультимедійної презентації на уроці світової літератури 
 

Кулинич О. 
Проблеми розвитку інформаційної компетентності викладачів спеціальних предметів у 
закладах професійної освіти 
 

Лупаренко Л.А. 
Етапи впровадження електронного наукового журналу 
 

Мельник О.С., Стельникович М.О. 
Використання комп’ютерних програм для підвищення якості навчання студентів 
технічних спеціальностей 
 

Мехтюк І.С. 
Застосування технології передачі даних Shareit у навчальній діяльності 
 

Мінтій І., Семеріков С.О., Соловйов В.М. 
Кафедрі інформатики та прикладної математики криворізького державного педагогічного 
університету – 25: історія, аналіз здобутків та перспективи розвитку 
 

Модло Є.О. 
Використання мобільних інтернет-пристроїв для забезпечення зворотного зв’язку та оцінювання 
результатів навчання 
 

Никифоров А.Л. 
Перспективы использования информационных технологий для совершенствования 
методов управления строительством 
 

Письменна О.О. 
Види та форми інформаційно-комунікаційних технології в сучасній освіті та навчанні 
 

Пінчук О.П., Яськова Н.В. 
Гейміфікація в загальній середній освіті: аспект використання електронних соціальних мереж 
 

Рябуха А.Ю. 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні природничо-
математичних дисциплін 
 

Савченко А.В. 
Дидактичні можливості мультимедійних засобів 
 

Ткаченко В.А. 
Web-орієнтовані відеокомунікаційні технологій як  засіб організації дослідницької діяльності  
 

Усатюк Я.В. 
Особливості розробки й використання електронних освітніх ресурсів 

Харенко С.А. 
Використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови 
 

Христенко О.В. 
Державно-приватне партнерство як механізм стимулювання розвитку регіональної 
інноваційної інфраструктури 
 

Швидкий В.О. 
Використання інформаційних технологій в підготовці майбутніх вчителів фізичної 
культури 
 

Яцишин А.В., Новицька Т.Л., Весельська Ю.А., Вербельчук Б.М. 
Використання статистичних звітів Google Analytics для розбудови іміджу наукової 
установи 
 

Яцишин А.В., Філатова О.В. 
Моніторинг розповсюдження власних наукових результатів із застосуванням 
статистичних сервісів електронних бібліотек 
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Антонюк Д.С. 
Організація тематичного економічного тренінгу з використанням програмно-
імітаційних комплексів економічного спрямування 
 

Баланова Т.В. 
Інноваційні технології як невід’ємна складова викладання іноземних мов 
 

Барладим В.М. 
Використання соціальних мереж, для залучення батьків до організації неформальної 
освіти дітей та молоді 
 

Біленька Ю.О. 
Метод проектів на уроках іноземної мови  як один із сучасних засобів навчання 
 

Вакалюк Т.А. 
Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки 
бакалаврів інформатики: етап аналізу 
 

Вдовичин Т.Я. 
Переваги та ризики використання мережних технологій відкритих систем у ВНЗ  
 

Гайдаш Б.Л. 
Теоретичне обґрунтування необхідності підготовки майбутніх учителів математики 
засобами хмарних технологій 
 

Гаврилюк О.Д. 
Необхідність використання хмаро орієнтованих технологій навчання для 
формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів статистики 
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