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Секція №1 

Розвиток особистості студента в процесі вивчення дисциплін 

гуманітарного циклу. 

1. Волконська О. Роль гуманітарних наук у формуванні 

особистості студента 

2. Гоменюк М. Виховання толерантності студентів під час 

вивчення гуманітарних дисциплін 

3.  Гончарук Д. Роль соціально-політичних та гуманітарних 

дисциплін у  формуванні політичної культури здобувачів вищої освіти 

4. Голуб А. Розвиток світогляду студента в процесі вивчення 

соціально економічних дисциплін 

5. Дудник Н. Розвиток особистості студента в процесі вивчення 

економічних дисциплін 

6. Любчак І. Особливості світогляду студента під час  вивчення 

соціально-економічних дисциплін 

7. Пшенична В. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні 

особистості студента 

8. Салій Н. Творчий розвиток особистості студентів в процесі 

вивчення дисциплін гуманітарного циклу 

9. Сергієнко Т. Необхідність вивчення іноземної мови студентами 

економічних спеціальностей 

10. Сльота М. Проблема визначеності факторів формування 

ціннісних орієнтацій сучасної молоді 

11.  Тарасиишина С. Гуманізація навчально-виховного процесу у 

вищих навчальних закладах. 

12. Хомчук А. Вплив соціально-економічних наук на формування 

світогляду студентів 

13.  Чернега В. Роль та значення гуманітарних дисциплін у 

формуванні світогляду студентів 

 

 

Секція №2 

Трансформація світогляду студентської молоді в контексті 

сучасних викликів державотворення 

1. Беженар Ю. Можливості диференційованого навчання у 

формуванні професійної компетентності студентів 

2. Гончарук Д., Васількова А. Цінності сучасного студента 

3. Гуменюк Ю. Проблеми формування політичних інтересів 

сучасної молоді України 

4. Молодцова О. Товарознавчі дослідження ринку молочної 

продукції в Україні 

5. Оленіч А. Проблема зайнятості молоді в Україні, шляхи їх 

подолання  

6. Урбанович В. Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні 



7. Ярош В. Роль молоді в економіці держави 

 

Секція №3 

Формування морально – етичного ідеалу студентів як важлива 

складова вищої освіти 

1. Криворученко О. Роль вищої школи у формуванні морально-

ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти.  

2. Шеверножук Я. Ідеальний студент та його характеристики. 

 

Секція №4 

Соціальні та правові аспекти розвитку правосвідомості молоді в 

контексті європейського вибору. 

1. Pyvovar M., Kulibaba V. Foreign investment market development of 

Ukraine in the paradigm of deepening cooperation with European Union. 

2. Барабан О. Проблеми застосування забезпечувальних заходів 

міжнародним комерційним арбітражем в Україні. 

3. Брижчук Д. Недобросовісна конкуренція в комерційній діяльності. 

4. Гончарук А. Державно-політичний статус Запорозької Січі. 

5. Грицевський О. Правове регулювання кредитного договору в 

Україні. 

6. Грубий Р. Декларація прав людини і громадянина: історичний 

аспект. 

7. Дідук Д. Проблема захисту авторських прав в мережі інтернет. 

8. Дубініна К., Бондар В. Проблеми розв’язання конфліктів у вищому 

навчальному закладі. 

9. Камінська А. Магдебурзьке право XIV-XVI століття в Україні. 

10. Кацяруба Я. Трудова міграція української молоді закордон. 

11. Кисілевич С. Захист авторського права на програмне забезпечення. 

12. Лиженко Є. Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб в Україні. 

13. Мазуренкo Р. Інтелектуальна власність на літературний твір. 

14. Мисак Ю. Проблеми забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб. 

15. Наконечний О. Правове забезпечення волонтерського руху в 

Україні. 

16. Продеус К. Комерціалізація інтелектуальної власності в Україні: 

стан, проблеми та шляхи їх вирішення. 

17. Тарасишина С. Діяльність Антимонопольного комітету щодо 

регулювання конкурентних відносин (при захисті від недобросовісної 

конкуренції). 

18. Фурман Д. Сучасні тенденції працевлаштування в Україні. 

19. Яковенко К. Соціальне значення мінімальної заробітної плати, її 

влив на економіку країни. 

Секція №5 



Перспективи вдосконалення системи навчання у ВНЗ очима 

сучасного студента 

 

1. Беженар Ю. Сутність та роль підприємництва в економіці 

країни. 

2. Дідик В.  Модернізація та шляхи вдосконалення системи освіти. 

3. Слободянюк А. Про сутнісні аспекти національних економічних 

інтересів і цінностей. 

 

 

Секція №6 

Роль соціокультурних і комунікативних компетенцій у 

професійному становленні та самореалізації майбутніх фахівців 

1. Бєльцова А. The formation of leadership competencies of specialists 

of economic profile. 

2. Боденчук І. Вирізнювальні ознаки рецептивної моделі 

перекладу. 

3. Бойправ В. Формування професійно-особистісних якостей 

студентів у процесі ділових ігор. 

4. Бондар Б., Зикова М. Investment in human capital as the effective 

way to enhance economic stability and growth. 

5. Борсолюк А. Current problems of higher education in Ukraine. 

6. Васількова А. Соціокультурна компетенція майбутніх фахівців 

та можливості їх формування у вищій школі. 

7. Васількова А. Особливості створення рекламних слоганів: 

лінгвістичний аспект. 

8. Гончарук А., Блащук А. Вплив латинської мови на формування 

юридичної терміносистеми сучасних європейських мов. 

9. Гончарук Д. Lost in translation. 

10. Дяченко О. Professional communication in tourism. 

11. Задорожна О. Development of tourism industry in Ukraine. 

12. Караман І., Атаманенко К. Academic writing in the esp 

curriculum: problems and solutions.  

13. Кривко А. Emotivity in the language and text: national and cultural 

features. 

14. Кузьменко А. Перспективи професійного самовизначення 

студентства у вимірі кар'єрних домагань. 

15. Купчук Ю. Особистість студента в умовах організаційно-

педагогічних чинникиів становлення педагогічної освіти в Україні у другій 

половині ХІХ сторіччя. 

16. Лигун Н., Мартиросян К. Population income as the primary 

indicator of quality of life standard in Ukraine. 

17. Максимишина Л. Образ «жінки» в українському прозовому 

творі. 



18. Малецька О. Публіцистичний дискурс як дистантна форма 

інституційної комунікативної діяльності. 

19. Мартинов С. Сучасні виклики кіно дискурсу: перекладацький 

аспект. 

20. Мельничук Ю. Переклад термінів фінансової галузі українською 

мовою. 

21. Молодцова О. Використання інтернет-ресурсів у вивченні 

іноземної мови. 

22. Мотуз А., Чеботарь К. Іншомовна професійна підготовка 

майбутніх фахівців туристичної сфери. 

23. Недонос Ю. Особливості розвитку діяльності київського 

імператорського університету св. Володимира. 

24. Пархонюк Ю., Вітюк І. Financial mechanisms for sustainable 

development of ukrainian economy. 

25. Пневський В., Кушнірук Д. Планування і проведення 

міжнародних рекламних кампаній: вплив мовних і культурних особливостей 

країни. 

26. Подобайло В. Професійна самореалізація студентської молоді в 

контексті кар'єрної перспективи. 

27. Полякова А. Вивчення іноземної мови як можливість 

потенційного зростання людини. 

28. Саєнко Я. Класифікація теорії перекладу. 

29. Салій Н. Творчий розвиток особистості студентів в процесі 

вивчення дисциплін гуманітарного циклу. 

30. Слободяник В. Вплив англійської мови на розвиток особистості. 

31. Слободянюк А. Право людини на безкоштовну медичну 

допомогу: поняття та зміст. 

32. Слободянюк А. Вивчення іноземних мов як умова успішної 

самореалізації студентів. 

33. Сльота М., Христич В. Інноваційні освітні технології в 

контексті євроінтеграції. 

34. Струтинська С. Foreign bilingual training within higher education. 

35. Тютюнник А., Свеженцев В. Формування комунікативної 

компетенції фахівців сфери туризму в процесі вивчення іноземної мови. 

36. Урбанович В. Застосування основних прийомів перекладу 

фахових термінів. 

37. Хейлик В. Застосування лексичних трансформацій для 

досягнення еквівалентності перекладу (на матеріалі роману «дівчина у 

потягу» Поли Гоукінз). 

38. Чорноконь С., Шаповалова Я. Проблеми перкладу англійських 

рекламних слоганів. 

39. Чумічкіна Я. Соціокультурна і комунікативна компетенція у 

процесі вивчення іноземних мов. 

40. Шевчук Л., Томчук А. Англомовні запозичення в економічній 

термінології та їх переклад. 



41. Шевчук М. Формування соцiокультурних компетенцiй 

здобувачів вищої освіти як передумова професiйної самореалiзацiї. 

42. Щербій Т. Особистість студента в харківському імператорському 

університеті як осередку гуманітарної науки в системі вищої освіти України. 

43. Яремко А. Is online education just as legitimate as traditional 

education? 

 

Секція № 7. 

Здоров’язберігаючі технології як засоби цілісного розвитку 

особистості студентів. 

1. Бондар В. Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я.  

2. Галицька Ю. Можливості використання новітніх технологій 

фізичного виховання у ВНЗ. 

3. Жигарева Д. Ігрові форми в системі підготовки спортсменів –

єдиноборців. 

4. Зінькевич Н., Мальована К. Оздоровча ходьба, як засіб 

підвищення рухової активності студентської молоді. 

5. Коваль Д. Можливості використання засобів туризму у системі 

фізичного виховання ВНЗ. 

6. Кос Р. Формування рухових навичок у студентської молоді 

шляхом впровадження в процесі фізичного виховання ВНЗ інноваційних 

технологій (на прикладі боксу). 

7. Крот А. Новітні технології розвитку «вибухової сили» у 

спортсменів-єдиноборців. 

8. Машталер І. Впровадження інноваційних технологій на заняттях 

з фізичного виховання. 

9. Мельничук Ю. Застосування новітніх технологій в галузі 

фізичного виховання. 

10. Німченко Д., Бурлака О. Скандинавська ходьба, як засіб 

оздоровлення студентської молоді. 

11. Покрищук Я. Інноваційні технології у фізичному вихованні ВНЗ 

на прикладі Польщі. 

12. Шепітко Н. Фізичне виховання і основи здорового способу 

життя студента. 


