
Міністерство освіти і науки України 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

V студентської науково-практичної 

Інтернет-конференції 

 

«Світоглядні трансформації особистості 

студента ВНЗ: історико-філософські, 

соціально-правові та мовознавчі аспекти» 
 
 
 
 
 

До 50-річчя ВТЕІ КНТЕУ 
 
 
 
 
 
 

28 лютого 2018 року 
 

 

 

 
Вінниця 2018 

 



 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Замкова Н.Л., доктор філософських наук, доцент - голова комітету; 

Мартинова Л.Б., кандидат філологічних наук, доцент - заступник голови 

комітету. 

 

 

Члени оргкомітету: 

Іваницька Н.Б., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

іноземної філології та перекладу; 

Стопчак М.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

філософії та економічної теорії; 

Сухоребра Т.І., кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри права; 

Бондаренко В.М., доктор економічних наук, професор, декан обліково- 

фінансового факультету; 

Гирич С.В., кандидат технічних наук, доцент, декан факультету торгівлі, 

маркетингу та сфери обслуговування; 

Сікорська Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету 

економіки, менеджменту та права; 

Бондар С.Д. - начальник відділу наукової роботи та міжнародної співпраці 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ; 

Калініченко А.І. - кандидат педагогічних наук, доцент; 

Маскевич О.Л. – кандидат філософських наук, старший викладач; 

Панькевич В.М. – кандидат юридичних наук, доцент. 

 

 

 

 

 



Секція №1 

Розвиток особистості студента в процесі вивчення дисциплін 

гуманітарного циклу 

1. Будженко А. Перспективи вдосконалення системи навчання у ВНЗ 

очима сучасного студента. 

2. Гарбуз Ю. Особливості системи навчання у ВНЗ в Україні очима 

сучасного студента. 

3. Капніна Л. Роль ділової етики у підготовці фахівця з економічної 

кібернетики. 

4. Козак Д., Марковська А. Актуальні проблеми духовно-морального 

виховання студентської молоді. 

5. Радченко Ю. Вплив гуманітарних дисциплін на розвиток особистості 

здобувача вищої освіти. 

6. Шахнюк А. Розвиток особистості студента в процесі вивчення 

української літератури. 

 

Секція № 2 

Трансформація світогляду студентської молоді в контексті сучасних 

викликів державотворення 

1. Білоус Т. Світогляд сучасної студентської молоді: структура, шляхи 

формування. 

2. Ворошилова  А. Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади. 

3. Кліщук Ю. Вплив сучасних процесів інтернаціоналізації на формування 

світогляду студенства в Україні. 

4. Коваль А. Адміністративно-правовий статус кабінету міністрів України. 

5. Коваль А. Плагіат як порушення авторського права. 

6. Плахтій В. Політична маніпуляція свідомістю виборця. 

7. Шкварко А. Вплив держави на світогляд студентської молоді. 

Порівняльний аспект.  

 

Секція №3. 

Формування морально-етичного ідеалу студентів як важлива 

складова вищої освіти. 

1. Кліщук О. Закордонний досвід  виховання студентської молоді. 

2. Молодцова O. The importance of time management for students of higher 

educational institutions. 



3. Пономарьова Г. Вплив інформаційного середовища на розвиток 

особистості студентської молоді. 

4. Шуляр О. Про сутнісні аспекти загальнолюдських цінностей. 

 

Секція 4. 

Правові та соціальні аспекти розвитку правосвідомості молоді в 

контексті європейського вибору. 

1. Вдовіченко В. Бар’єри комунікації в конфліктній ситуації. 

2. Вітенко Г. Прояви ксенофобії в сучасному українському суспільстві. 

3. Ворошилова А. Причини професійної деформації працівників поліції. 

4. Гук Д. Особливості  державних  гарантій  працевлаштування  в Україні 

молоді. 

5. Гук Д. Проблеми при реєстрації знаків для товарів та послуг. 

6. Гусар М. Парламент як інститут народного представництва. 

7. Колісник Д. Фактори особистісної активності студентської моделі. 

8. Лиженко Є. Захист авторських прав в мережі інтернет. 

9. Любчак І. Національна свідомість громадян України та її роль в 

розбудові незалежної української держави. 

10. Матвієнко Д. Психологічна природа активності особистості. 

11. Почапський В. Середній клас в структурі українського суспільства. 

12. Рой І. Матеріальний та процесуальний аспекти затримання злочинця як 

обставини, що виключає злочинність діяння. 

13. Чумічкіна Я. Забезпечення права на працю – як державні гарантії 

зайнятості населення в контексті європейського вибору. 

14. Яцюк І. Особливості правового регулювання робочого часу в Україні. 

 

Секція № 5. 

Перспективи вдосконалення системи навчання у ВНЗ очима 

сучасного студента. 

1. Будженко А. Перспективи дистанційного навчання у ВНЗ України. 

2. Закревська Т. Переваги та недоліки заочної форми навчання. 

3. Крутінь Я., Шевчук Т. Проблеми і перспективи дистанційного навчання у 

ВНЗ. 

4. Яремко М. Особливості розвитку дистанційного навчання у вищих 

навчальних закладах. 

 

Секція 6 

Роль соціокультурних і комунікативних компетенцій у професійному 

становленні та самореалізації майбутніх фахівців 

1. Атаманенко К. Необхідність вивчення іноземної  мови майбутніми 

менеджерами 



2. Беженар Ю. Формування компетентності майбутніх бухгалтерів 

засобами іноземної мови 

3. Блажко О. Роль комунікативної компетенції майбутнього фахівця 

4. Бондаренко К. Особливості професійно орієнтованого навчання 

іноземних мов студентів у немовних вищих навчальних закладах 

5. Бурдейний В. Новітні тенденції навчання іноземної мови              

студентів-менеджерів 

6. Вавшко Л. Актуальність вивчення іноземної мови для фахівців 

готельно-ресторанної справи 

7. Ворошилова А.  Особливості перекладу юридичної літератури 

8. Гаврилюк А. Лексикологічні аспекти перекладу 

9.     Гнусинська О. Підопригора І. Роль соціокультурних і комунікативних 

компетенцій у професійному становленні майбутніх фахівців 

10. Джога В. Проблема типологічної належності студенської молоді 

11. Дяченко О., Іванчук Д. Формування іншомовної комунікативної 

компетенції фахівців сфери туризму в процесі вивчення іноземної мови 

12. Зелінська Г. Англійська мова як мова кар´єрного зростання та 

професійного становлення майбутніх менеджерів туристичної індустрії 

13. Ісак І. Особливості перекладу англомовних письмових рекламних 

текстів 

14. Капніна Л.  Формування соціокультурної компетенції як складової 

комунікативної компететності 

15. Кліщук Ю. Економічні терміни англійського походження 

16. Коваль А. Переклад абревіатур та інших скорочень 

17. Костенюк Р. Переклад документів міжнародного права 

18. Кукурудзяк А. Категоріальні ознаки сучасного політичного дискурсу 

19. Ліпковська К., Солоднюк Д.  Роль іноземної мови в готельному 

управлінні 

20. Любчак І.  Особливості перекладу фінансово-економічних текстів та 

термінів 

21. Мельник К., Вовкодула Т. Using video resources for learning english: 

beyond the classroom 

22. Мельник Ю. Особливості формування соціокультурної компетенції 

студентів економічних спеціальностей 

23. Мельник О., Ковальська В. Особливості перекладу власних імен (на 

матеріалі оповідань андрія куркова) 

24. Негар І., Калинчук Н. Формування морально-етичного ідеалу студентів 

як важлива складова вищої освіти 



25. Паламарчук Е. Відображення гіперболізації у перекладі англійських 

текстів різних жанрів 

26. Полякова А. Вивчення іншомовних неологізмів у процесі підготовки 

майбутніх перекладачів 

27. Поляруш Г. Міжкультурна комунікація та феномен лакунарності 

28. Романчук Р. Вивчення iноземних мов як умова успiшної самореалiзацiї 

здобувачів вищої освіти 

29. Савчук В. Роль англійської мови у бізнесі 

30. Свічкар Ю. Необхідність вивчення німецької  мови студентами 

31. Семененко Н., Мельничук М. Self-work of students in the examination of 

foreign language 

32. Тарасишина С. Роль іноземних мов у формуванні свідомості студента 

економічної спеціальності 

33. Харченко А., Криворученко О. Using technology in the esp classroom 

34. Шахнюк А., Актуальність вивчення іноземних мов для менеджерів 

зовнішньоекономічної діяльності 

35. Шепітко Д. Особливості перекладу англійської економічної 

термінології засобами української мови 

 

Секція №7 

Здоров’язберігаючі технології як засоби цілісного розвитку 

особистості студентів 

1. Бамберг Д.Р. Удосконалення фізичної підготовленості студентів ВТЕІ 

КНТЕУ засобами легкої атлетики. 

2. Бродзь М.О. Вплив інноваційних технологій на здоровий спосіб життя 

студентів. 

3. Вигонюк М.В. Іноваційні методи використання у фізичній культурі. 

4. Гамарник І.О. Корекція силової витривалості у боксерів. 

5. Герлянд О. В., Цимбалюк М. В. Використання засобів аквафітнесу 

під час секційних занять у ВНЗ з метою удосконалення фізичної 

підготовленості студентів. 

6. Загребельна Т.М. Вплив занять з волейболу на фізичні якості 

7. Ліпковська К.А. Використання інноваційних технологій на заняттях з 

фізичного виховання  у вищих навчальних закладах. 

8. Могильовська А.Ю. Кореляція вибухової сили в боксі. 

9. Пустовіт А.В. Вплив фітнесу на здоров’я молоді. 



10. Рудика С.А., Шульженка О. С. Корекція фізичного стану 

студентської молоді засобами плавання. 

11. Ткач Н.І., Колеснік М.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі та 

спортивні технології. 

12. Шепітко Д.М. Розвиток координації рухів засобами танцювальної 

аеробіки. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


