ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ



Науково-дослідна частина
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 





file_0.jpg

file_1.wmf








ПРОГРАМА
Х університетської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих учених
«МОЛОДА НАУКА-2017»
12-14 квітня 2017 року









Запоріжжя – 2017 


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ
Фролов М.О. – ректор ЗНУ
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ
Васильчук Г.М. – проректор з наукової роботи
Меняйло В.І. – начальник НДЧ
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ
Багрійчук О.С.  – заст. декана з наукової роботи фізичного фак-ту
Болєєва І.Р. – голова НТСАДМВ математичного фак-ту
Бондаренко С.О.– голова НТСАДМВ фак-ту соціології та управління
Воробйова М.В. – заст. декана з наукової роботи фак-ту іноземної філології
Грома Н.В. – голова НТСАДМВ біологічного фак-ту
Давиденкова І.І. - голова НТСАДМВ фак-ту журналістики
Ігнатуша О.М. – заст. декана з наукової роботи історичного фак-ту
Караулова С.І.  – заст. декана з наукової роботи фак-ту фізичного виховання
Козюра Н.В. – голова НТСАДМВ фак-ту СПП
Конєв В.В. - голова НТСАДМВ економічного фак-ту
Копійка В.В. – заст. декана з наукової роботи біологічного фак-ту
Крайнік В.В. – голова НТСАДМВ історичного фак-ту
Краснокутський О.В. – заст. декана з наукової роботи фак-ту соціології та управління
Кусакова Ю.О. – заст. декана з наукової роботи економічного фак-ту
Леонтьєва В.В. – заст. декана з наукової роботи математичного фак-ту
Лобанова Ю.Ю. – провідний фахівець відділу патентно-інформаційного забезпечення НДЧ
Лютіков П.С. – заст. декана з наукової роботи юридичного фак-ту
Мацегора І.Л. – заст. декана з наукової роботи філологічного фак-ту
Носик М.О. – заст. директора Економіко-правничого коледжу з наукової роботи
Одинець Т.Є. - голова НТСАДМВ фак-ту менеджменту
Олійник О.М. – заст. декана з наукової роботи фак-ту менеджменту
Оспіщева І.В. – провідний фахівець НДЧ
Пирогова К.М. – голова НТСАДМВ ЗНУ, заступник декана з наукової роботи фак-ту журналістики
Попова О.Я. – голова  НТСАДМВ юридичного факультету
Семенюта Г.Л. – голова НТСАДМВ фак-ту іноземної філології
Ткалич М.Г. – заст. декана з наукової роботи фак-ту СПП
Торба В.В. – голова НТСАДМВ фак-ту фізичного виховання
Тюркеджи Д.С. – голова НТСАДМВ фізичного фак-ту
Щербак К.О. – голова НТСАДМВ філологічного фак-ту



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

СЕКЦІЯ №1
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Голянчук Є. Arranging of leisure for foreign partners as a part of business communication
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Жабицька Н. Транспортна логістика
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Семенова М. An image appeal of stock exchange in business communication 
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Тищенко К. Business communication via the internet and social networks
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СЕКЦІЯ № 3

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Засідання 1

ДАВНЯ ТА НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 р.
Ауд. 317, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: д. іст. н., проф. Лях С.Р.
Секретар: Ковальова Ю.С.

	Гретченко А. Місце жінки у православній парафії в Україні на початку ХХ ст. 
	Зінченко Р. Формаційні структури новостворених міст на Півдні України (друга половина ХVІІІ ст.) 
	Іванова О. Етапи становлення гідроархеології Запорізької області 
	Ковальова Ю. Передшлюбні експертизи на Півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
	Крайнік В. Ціна успіху історика Миколи Костомарова 
	Ніконов Р. Хортицький менонітський округ (1790–1911 рр.) 
	Пенькова С. Участь українських політичних партій в Українських Установчих зборах на Катеринославщині 
	Сапронов О. Відносини між Революційною повстанською армією України (махноців) та УНР 
	Сафонов О. Місце Степової Україна в геополітичних стратегіях «малих» держав першої чверті XVIII століття 
	Стовба Д. Михайло Грушевський і духовенство: характер і еволюція стосунків 
	Точиліна І. Вечорниці як форма дошлюбної сексуальної поведінки української молоді кінця ХХ – початку ХХ ст. 
	Цибульова Ж. Розвиток українського театру після прийняття Емського указу (1876 р.) 
	Цибульська Ю. Ієрархія православної церкви в Україні у перші десятиліття ХХ ст. 


Засідання 2

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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Керівник секції: к. іст. н., доц. Гвоздик В.С.
Секретар:  Сахно О.В.

	Андрієвська В. Родина Ребет та їх роль у визвольному русі 
	Бугаєнко Ю. Голодомор 1932-1933 рр. на території Вільнянського (Софіївського) району Запорізької області 
	Буренков В. Дніпропетровська партійна еліта під час «Великого терору» в Україні (1937-1938 рр.) 
	Грузова Т. Музей Дніпробуду як складова розвитку краєзнавчого руху на Запоріжжі (1920-1930-ті рр.) 
	Жманкова Я. Житлове забезпечення міського населення УРСР у 20-
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	Коломоєць Д. Антисемітизм Махна: міф чи реальність? 
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	Павлюк А. Діти повоєнної епохи (40-50-х рр. ХХ ст.) 
	Пригода Т. Особливості розвитку реклами в радянській Україні у 1920-30 рр. 
	Пристінський Б. Квартирне питання у СРСР 
	Сахно О. Жіноча складова в особистому житті та професійній діяльності Олександра Довженка 
	Соловйов О. Органи духовного управління мусульман Радянського Криму (1920-ті роки) 
	Супрун А. Примітивізм у світовому і українському мистецтві 
	Тішин О. Особливості адміністративно-територіального устрою Півдня України під німецьким цивільним управлінням 
	Торба Д. Жінки Запоріжжя в 20-х рр. ХХ ст.: місце та роль в структурі трудової зайнятості 
	Тоцька С. Повстансько-селянський рух Нестора Махна та території Пологівського району 
	Хренов О. Участь «ультрас» у подіях Революції Гідності та під час російсько-української війни 2014-2017 рр. 
	Швець К. Трансформація соціальних ролей радянських жінок у 1950-х рр. (на матеріалах Запорізької області) 
	Шуляр Д. Митрополит Василь Липківський в діяльності І Всеукраїнського Собору УАПЦ за свідченнями сучасників 


Засідання 3

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

12 квітня 2017 р.
Ауд. 326, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: к. іст. н., доц. Казакова О.М.
Секретар: Сергієнко Я.Ю.

	Восковцов М. Профспілковий рух в історичній ретроспективі (ЕПК ЗНУ)
	Горелик М. Середньовічний гумор як культурний та психологічний аспект епохи 
	Ємельянова К. Образ ірландської жінки очима британців 
	Іщенко К. Сутність і результати економічних реформ уряду канцлера Гельмута Коля до об’єднання Німеччини 
	Косенко Л. Розвиток живопису в НДР 40-60 рр. ХХ ст. 
	Кравцова Т. Особливості поведінки та способу життя жінок у Афганістані: формування нового соціального конструкту становища «між» двома статями 
	Леонт’єва Г. Вихідці з України та українці на шляху до присудження Нобелівської премії 
	Міхотін О. Взаємовідносини між протестантизмом та ісламом 
	Новіков В. Бюрократично-клептократичний устрій державного апарату (ЕПК ЗНУ)
	Першаков А. Участь Іоанна Люксембурзького у битві при Кресі: спроба збереження рицарських ідеалів 
	Рубан К. Формування напрямків молодіжної контркультури в 60-х роках ХХ століття в США 
	Стовба Д. Наполеон Бонапарт та Адольф Гітлер: порівняльний аналіз 
	Трюхан Д. Співвідношення між іррегулярними та постійними контингентами візантійської армії у середині VIII – на початку IX ст. 
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ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ ТА 
СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

12 квітня 2017 р.
Ауд. 309, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: к. іст. н., доц. Іріоглу Ю.О. 
Секретар: ст. лаборант Петрова К.А.

	Андрієвський Б. Питання кадрового забезпечення навчальних закладів Катеринославської губернії на початку ХХ ст. в сучасній історіографії 
	Глушко Ю. Європейська мода початку ХХ ст. через призму соціокультурної комунікації 
	Гундер О. Матеріали архіву Харківського національного університету ім. Каразіна як джерело для персонологічних досліджень 
	Гуславська Г. Періодична преса міста Одеса у 1920 р.: загальний огляд (м. Одеса)
	Давиденко Т. Жіночі прикраси в музейних експозиціях як частина та культовий атрибут одягу 
	Данилюк Л. Усні історії жителів Михайлівського району Запорізької області як джерело з історії Другої світової війни 
	Дмитруліна Н. Класифікація агітаційних плакатів СРСР і Третього Рейху часів Другої світової війни 
	Євдокимов А. Проблематика конституційного процесу в Україні в сучасних історичних дослідженнях 
	Зеленяк О. «Без Махна»: формування образу «радянського Гуляйпілля» в офіційному дискурсі УРСР 
	Зюзько Ю. Термінологічна специфіка англомовного дискурсу з історії 
	Кінащук О. Публікації до історії протидії Війська Запорозького Низового імперській експансії на сторінках часопису «Киевская старина» 
	Козакова О. Проблематика політики радянського уряду 1920–1930-х років щодо ромів у сучасній історіографії 
	Коробко В. Відображення жіночої історії крізь призму героїв повісті «Інститутка» Марка Вовчка 
	Пачева М. Процес русифікації болгарських сіл Північного Приазов’я (1921–1991 рр.) 
	Петрова К. Газета «Александровские новости» як джерело для дослідження проблеми пияцтва у м. Олександрівську на початку ХХ ст. 
	Пожидаєва Я. Голодомор 1932-1933 років у Михайлівському районі Запорізької області за спогадами очевидців 
	Скрипка О. «В тіні вождів»: образи партійної еліти в радянському політичному анекдоті 
	Яковлева А. Проблематика соціальних страхів в сучасній історичній літературі 
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

12 квітня 2017 р.
Ауд. 304, V навч. корпус, 12.55
Керівник секції: к. іст. н., доц. Єльніков М.В.
Секретар: Сидоренко А.

	Бойко О. Трансформація політичної системи Іспанії 
	Горелик М. Історія та особливості формування єврейської діаспори в США 
	Грузова Т. Доктрина польського прометеїзму у зовнішній політиці ІІ Речі Посполитої (1918-1939 рр.) 
	Зигар В. Відмова Китаю від політики «одна сім’я – одна дитина»: причини та наслідки 
	Ковальчук Н. Особливості розвитку паливно-енергетичної галузі Болгарії на сучасному етапі 
	Костюк А. Мусульманське питання в етно-релігійних відносинах Південної Франції на сучасному етапі 
	Міхотін О. Роль Хуана Мануеля Сантоса у завершенні громадянської війни у Колумбії 
	Обрезан О. Зміни суспільно-політичної та економічної парадигми щодо статусу жінки на прикладі країн Східної Азії (друга половина ХХ ст.) 
	Пєстова Д. Парламентські вибори у Греції 2015 року
	Просквіркіна А. Стратегії регулювання імміграційних процесів у Німеччині (1940–1990-х рр. ХХ ст.) 
	Ушата В. Мексиканські наркокартелі від зародження до диверсифікації кримінальної діяльності 
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Засідання 1

ЖУРНАЛІСТИКА

13 квітня 2017 р.
Ауд. 230, IІ навч. корпус, 14.30 
Керівник секції: д. філол. н., проф. Семенець О.О.
Секретар: Давиденкова І. 

	Бакумовська І. Вплив сімейної медіаосвіти на розвиток медіакультурної особистості
	Баранюк А. Індивідуальний стиль телеведучого BBC WORLD NEWS Тома Брука
	Безбородова М. Переваги використання традиційною пресою можливостей Інтернету
	Бут К. Використання інфотейнменту у програмі «QI» на телеканалі Бі-Бі-Сі
	Власова С. Ідеологічно-світоглядна модель реальності в телепередачах Дмитра Комарова «Світ навиворіт»
	Власова С. Порушення положень редакційного статуту на телеканалі «СТБ»
	Волкова Д. Проблема дефініції поняття «суспільне мовлення» в сучасному медійному просторі України
	Гордибакіна Н. Роль мережі «Twitter» у діяльності французького таблоїду «Le parisien»
	Гринь Г. Проблеми розвитку музичної журналістики в Україні
	Давиденкова І. Мультимедійність як визначальна риса інтернет-журналістики
	Дерев’янко А. Реалізація просвітницької функції журналістики на прикладі контенту радіостанцій «Ера FM»
	Єлагіна С. Складові майстерності журналіста-інтерв’юєра на телеканалі BBC World News 
	Залозна О. Функціональне значення ліду на сторінках всеукраїнської газети «День»
	Зозуль Т. Телевізійна програма «Утеодин з Майклом Щуром»: аналітика у форматі інфотеймент 
	Козачок О. Використання ед’ютейменту у дитячих телепрограмах
	Коломієць О. Психологічні аспекти блогінгу в контексті масової комунікації
	Кононенко Д. Меми та медіавіруси як технології вірусного маркетингу в медіа
	Константинова В. Проблеми становлення та особливості телеканалу ВВС WORLD NEWS
	Короленко А. Особливості контенту та поліграфічного оформлення чоловічого глянцевого журналу «MAXIM»
	Красніков Д. Вплив української англомовної преси на формування зовнішньополітичного іміджу України
	Куркіна А. Соціальні мережі як фактор впливу на журналістику
	Леховіцер Д. Американська «нова журналістика» як новітнє комуінкаційне явище ІІ пол. ХХ ст.
	Лєдова Х. Комунікативна компетентність радіожурналіста: критерії ефективності мовної поведінки
	Липовецька Н. Специфіка висвітлення проблем медицини та здоров'я на телеканалі Бі-Бі-Сі
	Майдук Х. Інформаційна потреба як мотиваційний чинник інформаційної діяльності.
	Маньковська А. Характеристика медіа-текстів нереальної дійсності (на прикладі каналу «СТБ»)
	Махинько О. Впровадження суспільного радіомовлення в Україні
	Моїсеєнкова К. Монологічні форми журналістської творчості на радіо
	Науменко Т. Особливості роботи бізнес-журналіста на глобальному телебаченні 
	Ненадов А. Статус інтернет-ЗМІ на державному та науковому рівнях
	Остапенко М. Функції тревел-програм в ефірі глобальних інформаційних телеканалів
	Покровська Г. Рентабельність нічного ефіру в сучасному радіопросторі
	Попова А. Особливості написання англомовних заголовків у новинах
	Романова Є. Промоція радіостанції у соціальній мережі (на прикладі «Фейсбук»-акаунту «Ера FМ»)
	Рудак А. Сучасний стан радіокореспонденції в українському радіопросторі
	Сєчіна К. Заголовок як маніпулятор відвідувань інтернет-ЗМІ
	Сєчіна К. Особливості створення заголовків спрямування НКК (надихаючий, корисний, контент)
	Сивоконь Т. Робота журналіста в кадрі у тревел-програмі «Світ навиворіт із Дмитром Комаровим»
	Сіренко К. Онлайн-радіо «Аристократи» як засіб популяризації культурної тематики
	Тарханова Я. Типологія маніпулятивних технологій у медіатекстах
	Токмань Д. Запорізьке обласне радіо: традиції та сучасні трансформації
	Усенко О. Соціальні мережі як платформа для взаємодії ЗМІ з аудиторією
	Хорольська В. Ґендерні стереотипи в сучасних мас – медіа
	Ценцура К. Репортажна радіожурналістика в контексті діяльності радіо BBC
	Швецов Д. Побудова журналістського твору
	Щербаков Є. Особливості сучасних жанрів спортивної періодики

Засідання 2

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

13 квітня 2017 р.
Ауд. 238, IІ навч. корпус, 17.40
Керівник секції: к. філол. н., доц. Пирогова К.М.
Секретар: Єгорова К.

.Дігтяренко В. Специфіка використання образу дитини в сучасній соціальній рекламі
	Алшукмані Ш. Наукове вивчення понять «імідж країни» й «імідж держави»
	Байбакова А. Еротизм в сучасній рекламі
Баранова Д. Українська етносимволіка в сучасному рекламному дискурсі
	Бєліч А. Феномен епатажу як інструментарій піар-технології в шоу-бізнесі
	Білобаба К. PR-cупровід мистецьких проектів громадської організації «Твоя стихія»
	Бондаренко А. Digital-комунікація в Україні: стан розвитку та сучасні тенденції
	Бондаренко А. Технології нейрокомунікації як фактор впливу при виборі бренду
	Брикова А. Психоаналітична інтерпретація сучасного рекламного дискурсу
	Бушля Г.-А. Образ тварин у друкованій та інтернет-рекламі 
	Венедиктова А. Сучасний піар-дискурс глянсової преси України: тенденції та новації
	Вітренко В. Освітній PR -проект як засіб формування  позитивного образу політичної  партії у міжвиборчий період
	Гадун І. Специфіка рекламної комунікації на шпальтах Jam Wedding
	Гвоздікова М. Тематичні особливості соціальної реклами в Україні та країнах Європи
	Горда О. Розвиток PR-комунікацій у спортивній сфері
	Єгіазарян Л. Соціальна відеореклама: структура, функції, психологічний вплив
	Єгорова К. Загальні особливості організації роботи прес-служби МВС України
	Закарлюка М. Використання етнокультурних архетипних образів у рекламі українських алкогольних брендів
	Закарлюка М. Особливості правового регулювання хмарних сервісів
	Каліцев В. Ефективність зовнішньої реклами (нестандартні та креативні види)
	Камоско А. Еротизація сучасного рекламного дискурсу
	Керімов Р. регулювання діяльності у сфері зв’язків з громадськістю
	Ключ М. Айдентика як інструмент залучення аудиторії (ЕПК ЗНУ)
	Коваленко Д. Творчі стратегії сучасної вірусної реклами
	Козачок О. Наслідування як метод психологічного впливу реклами на дітей
	Кот А. Контекстна реклама як модерновий спосіб розміщення реклами в інтернеті
	Краліч Т. Рекламна комунікація в сучасних глянсових виданнях: традиції та інновації
	Кущ С. Правові аспекти регулювання реклами фармацевтичних засобів у країнах Далекого Сходу
	Кущ С. Психологія реклами як наука
	Липовенко О. Провідні жанри рекламної комунікації на шпальтах глянсової преси України
	Ломанова Ю. PR вищих навчальних закладів в Україні та Італії: порівняльний аспект
	Махинько О. Реклама під час ранкових ефірів на радіо (на прикладі «Хіт FM»)
	Мирошниченко Т. PR-діяльність у промисловій сфері
	Мізіна А. Специфіка рекламної діяльності діджітал-агенції Hoshva Dgtl
	Пашко А. Фірмовий стиль як складник корпоративної ідентифікації «Промінвестбанку»
	Перестороніна К. Сучасні тенденції позиціонування брендів українських служб доставки засобами реклами
	Проценко П. Кінематографічний product placement як соціально-комунікаційна технологія
	Рощіна В. PR як інструмент формування позитивного іміджу банку: досвід України
	Славова Ю. Блогинг як платформа для прихованої реклами
	Топчий А. Стереотипізація чоловічих образів у рекламі
	Холодний П. ЗМІ як інструмент ефективних паблік рилейшнз
	Цимбаліста О. Product placement та прихована реклама: сутність та структура понять
	Чернуха К. Політичний спічрайтинг в українському медіапросторі: проблеми і перспективи
	Чубир Є. Роль музики в рекламній індустрії
	Чубир Є. Сенсорний вплив на споживача як одна з маніпулятивних технологій у рекламі 

Засідання 3

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

12 квітня 2017 р.
Ауд. 224, IІ навч. корпус, 12.55
Керівник секції: к. н. із соц. ком., доц. Кондрико А.А.
Секретар: Філь О.

Габєлая Л. Особливості використання графічних елементів у газеті «The Ukrainian Weekly»
	Гвоздікова М. Модуль як структурний компонент друкованого рекламного оголошення
	Дичко Л. Розрізнення понять «дитяча література» та «дитяче видання».
	Клюєва М. Дизайн сучасного журнального видання для чоловіків: основні елементи
	Коваль А. Ілюстрування молодіжних журналів: тематично-жанровий аспект
	Коваль А. Книжкова промоція на шпальтах вітчизняних та закордонних молодіжних журналів 
	Ковальов Д. Краундфандингові платформи як засіб розуміння зацікавленості реципієнтів у видавничому продукті (ЕПК ЗНУ)
	Колісник Ю. Особливості оформлення спеціалізованого журналу: набірні та клішовані елементи
	Коломоєць Н. Кваліметрична модель літературно-художнього перекладного видання «Усмішка» Рея Бредбері
	Кондратенко Ю. Типи креолізованого тексту в науково-популярному журналі «Discover Germany»
	Лисенко О. Періодичні видання вищих навчальних закладів Запоріжжя: аналіз змістового наповнення
	Малярова І. Феномен постправди у видавничому бізнесі.
	Миненко Ю. Нестандартні засоби художньо-технічного оформлення рекламно-журнальних видань Запоріжжя
	Пилипенко Я. Використання елементів дизайну календарів
	Саламатіна А. Редакторське опрацювання змісту довідкового серійного видання
	Томкович М. Специфічні жанри відео-блогів  соціальної мережі YouTube 
	Трускало Ю. Оформлення палітурки у шкільних підручниках
	Ушакова О. Художньо-графiчна модель навчального видання із фаху «Видавнича справа та редагування»
	Філь О. Еволюційні зміни у формуванні індивідуального обличчя газети УНС «Свобода»
	Цибульська А. Реалізація фешн-комунікації в соціальній мережі «Іnstagram»
	Шека Є. Вимоги до персональних сторінок вчених
	Шубіна Л. Змістовно-типологічна характеристика українських енциклопедичних видань 
СЕКЦІЯ №5

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ

Засідання 1

ПСИХОЛОГІЯ

12 квітня 2017 р.
Ауд 222, VIII навч. корп., 13.00 
Керівник секції: д. психол. н., проф. Ткалич М.Г.
Секретар: к. психол. н., доц. Іщук О.В.

Абраменко І. Особливості впливу установок на міжособистісну взаємодію студентів
Бакаленко А. Взаємозвязок між перфекціонізмом та прокрастинацією: теоретичний аспект
Безрукова К. Теоретичний аналіз мотивів вступу українських підлітків до «груп смерті» у соціальних мережах
Белінський І. Тривожність як фактор вибору стратегії конфліктної поведінки у старшому шкільному віці
Білюк А. Проблема творчої самореалізації особистості у професійній діяльності
Бородай В. Взаємозвязок акцентуації характеру наркозалежних з їх цінністю власного здоровя: постановка психологічної проблеми
Горовая В. Психологічні причини харчових відхилень сучасних підлітків
Желтова М. Розвиток творчого потенціалу майбутнього техніка-технолога харчової галузі
Коваль С. Формування самоосвітньої компетентності учасників навчально-виховного процесу засобами ігротерапії
Козюра Н. Аналіз психологічних методів конкурентної розвідки
Крошка Н. Розвиненість мотивів соціально-відповідальної поведінки як умова розвитку професійної відповідальності майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі
Кучинова Н. Психолого-педагогічні засоби розвитку креативної складової професійного мислення студентів-маркетологів
Лисяк І. Теоретичний аналіз проблеми професійної деформації працівників в структурі внутрішніх справ україни
Магурян Я. Взаємозв язок соціального статусу з рівнем агресивності у підлітків
Мітіна А. Теоретичне обґрунтування психологічного аспекту феномену childfree
Нюдьгa І. Теoретичний  aнaліз  особливостей мoббінгу в організації
Оленич В. Психологічні ресурси суб'єкта:основні напрямки і перспективи дослідження
Павленко Г. Діагностика та корекція труднощів спілкування у молодших школярів
Падафет Є.Вплив індивідуальних особливостей персоналу на психологічний клімат в організації
Поплавська А.П., Бакаленко А. Психологічні мотиви професійного самовизначення учнівської молоді
Приходько А. Соціально-психологічні аспекти впливу сучасного кіно на ціннісні орієнтації молоді
Сліпченко Ю. Емоційно-ціннісний компонент «я-концепції» старшокласників
Сова А. Заходи для підвищення мотивації студентів вищіх навчальних закладів
Титар Ю. Криза як чинник розвитку особистості
Цигика О. Проблема формування довіри до світу в юнацькому віці
Шевергіна М. Самооцінка як фактор розвитку особистості у молодшому шкільному віці
Шипко М. Семантичні характеристики етичної свідомості студентської молоді
Шум В. Дослідження феномену дитячих ревнощів  як засобу боротьби за увагу батьків
Щербина К. Моделі ефективної комунікації в НЛП
Щербіна К. Особистісна тривожність молодших школярів
Sidelnyk, A. Methodological problems of studying the phenomenon of burnout: a historical retrospective

Засідання 2

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

12 квітня 2017 р.
Ауд 102, VIII навч. корп., 13.00
Керівник секції: к. пед. н., доц. Голованова Т.П.
Секретар: ст. викл. Кандиба М.О.

Бойко В. Гендерні відмінності у проявах агресивності в підлітковому віці (ЕПК ЗНУ)
	Гвоздик О. Гендерні особливості ціннісних орієнтацій наркозалежних: постановка проблеми
Єрмоленко К. Суспільні передумови появи гендерного напрямку в системі соціально-гуманітарного знання
Куртяник А. Сегрегація за гендерною ознакою  в системі вищої освіти
Олійник І. Особливості морально-психологічного клімату в колективі жіночої волейбольної команди
Точиліна І. Дітозгубництво як спосіб приховування інтимних дошлюбних зв'язків дівчини-покритки кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Яцковська Є. Особливості тривожного стану вагітних жінок

Засідання 3

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
12 квітня 2017 р.
Ауд 105, VIII навч. корп., 13.00

Керівник секції: к. пед. н., проф. Заверико Н.В. 
Секретар: к. пед. н., доц. Козич І.В.

Ахкозова А. Тип сімейного виховання як визначальний фактор розвитку дитини
Бабаян Т. Соціалізація студентів вищого навчального закладу як педагогічна проблема
Блінов О. Умови формування техніки імпровізації у майбутніх акторів в процесі професійної підготовки
Борзило К. Формування життєвої компетентності у молодших школярів
Борисенко Н. Інноваційні методи роботи з глухими дітьми (ЕПК ЗНУ)
	Бут А. Соціально-педагогічні умови організації навчання першокурсників у вищому навчальному закладі
Бухтіярова А. Формування усвідомленого батьківства у підлітків у школі
Войтюк Н. Особливості конфліктів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу
Воронська Н. Розвиток комунікативної компетенції школярів в інклюзивному освітньому просторі
Гринь С. Особливості концентрації уваги у студентів (ЕПК ЗНУ)
	Гура К. Особливості педагогічної культури викладача вищого навчального закладу
Дорошенко М. Функції професійної культури майбутнього економіста
Жаровська С. Педагогічна синергетика як основа сучасної освіти
Жора О. Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання
Каджоян А. Особливість комунікативної активності студентів у процесі навчання
Кириченко Я. Психологічні аспекти підготовки майбутніх спеціалістів з іноземної мови в процесі їх професійного навчання
Конотопець К. Зміст виховної діяльності у вищому навчальному закладі
Краус Є. Соціальна реабілітація молодших школярів з обмеженими можливостями у загальноосвітній школі
Кузик Н. Особливості використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів з туризму
Лебедь Я. Адаптація учнів-першокласників в школах України та зарубіжжя (КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР)
Мартіянова О. Соціально-педагогічна профілактика підліткової схильності до адиктивної поведінки
Марущак Ю. Зміст виховної позааудиторної роботи зі студентами
Масловський Б. Гуманістичне  виховання: аспект ціннісної орієнтації
Найдьонова В. Особливості розвитку творчої обдарованості студентів у вищій школі
Нудьга Ю. Вплив реклами на споживацькі потреби студентів
Омельяненко В. Формування конкурентоспроможності майбутнього дизайнера інтер’єру у процесі фахової підготовки
Пахар Т. Впровадження дуальної системи навчання в професійну освіту
Резніченко А. Інтеракивні методи навчання у формувані екологічної культури учнів старших класів
Рибалко А. Особливості організації університету третього віку
Селіщева Є. Особливості підготовки майбутнього вчителя до педагогічно-професійної творчості
Тимошенко К. Особливості патронажної роботи з неблагополучною сім’єю
Ткачова А. Соціально-педагогічна робота з батьками дитини-аутиста
Тороп А. Профілактика шкільних страхів молодших школярів (КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР)
Черкіс Л. Формування в студентів професійно-технічних навчальних закладів спрямованості на успішну професійну діяльність
Чорна І. Особливості прояву тривожності у підлітків (ЕПК ЗНУ)
	Шевченко О. Розвиток здібностей до самоосвіти у студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання у ВНЗ


СЕКЦІЯ №6

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

Засідання 1

14 квітня 2017 р.
Ауд. 328, II навч. корпус, 12.55
Керівники секції: д. філол. н., проф. Єнікєєва С. М., к. філол. н., доц. Лужаниця О. І.
Секретар: Наумчук Т. І.

Білюк А. Особливості процесу словотвору в англійській мові 
	Блискавка П. Емоційно-оціночний портрет діалектоносіїв (на матеріалі ад’єктивів нортумбрійського діалекту англійської мови) 
	Богочарова Ю. Етнографічна лексика у складі йоркширського діалекту англійської мови 
Єнікєєв Д. Англомовні неологізми, створені на базі антропоніма Donald Trump 
Костюкова А. Особливості номінації телевізійних професій в сучасній англійській мові 
	Наумчук Т. Неологізація англомовного словника кінематографічної галузі 
	Прядко М. Засоби поповнення словникового складу англійського комп’ютерного сленгу 
	Сахно А. Структурно-семантичні особливості фразеологізмів з компонентом-маринізмом в англійській мові 
Соломатіна К. Шляхи виникнення термінів у підмові комп’ютерних технологій 
	Сорокіна К. Лексико-граматичне поле ввічливості в англійській мові 
	Юрченко К. Фразеологічні одиниці як засіб вербалізації соціокультурної самобутності діалектоносіїв півночі та півдня Англії 

Засідання 2
14 квітня 2017 р
Ауд. 321, II навч. корпус, 12.55
Керівники секції: д. філол. н., проф. Приходько Г. І., к. філол. н., доц. Хацер Г. О.
Секретар: Семенюта Г. Л.

Азаров Д. Семантична деривація як арсенал актуалізації гіперреальності в політичній сатирі Німеччини (на прикладі журналу «Еulenspiegel»)
	Бодилєва К. Функції фразеологізмів у романі М. Твена “The Adventures of Tom Sawyer” 
	Костюкова А. Порівняльний риторичний аналіз політичних промов президентів Барака Обами та Дональда Трампа 
	Матвієнко М. Мовленнєвий акт етикету в сучасній англійській мові 
	Перевєрзєва Т. Риторико-лінгвістичний аналіз промови Барака Обами 
	Прокоф’єва А. Роль мовленнєвого акту звертання в англійській мові 
	Семенюта Г. Стильовий синкретизм в оповіданні Еліс Манро «Some Women» 
Степанов Д. Steven Paul Jobs: a genius or a tyrant (ЕПК ЗНУ)
	Тимофєєва О. Сучасні підходи до вивчення понять «текст» та «дискурс» 
Шевченко А. Вживання англо-американізмів в українських засобах масової інформації (ЕПК ЗНУ)

Засідання 3

14 квітня 2017 р
Ауд. 107, II навч. корпус, 12.55
Керівники секції: к. філол. н., доц. Андрєєва І. О., к. філол. н., доц. Голуб Ю. І.
Секретар: Черемисіна Г. О.

	Вапірова А. Лінгвістичні засоби вираження емоцій у романі Дж. Ґріна «Паперові міста» 
	Кременчуцький В. Лексичні особливості футбольного телекоментаря як мовленнєвого жанру спортивного дискурсу 
	Пантюх В. Специфіка використання фразеологізмів в англомовних рекламних слоганах 
	Полуботко В. Особливості функціонування онімів у детективних творах А. Крісті 
	Шагун Л. Специфіка пейзажних описів у романі Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» 
Шадріна О. Стилістичні засоби вираження емоцій у романі Джека Лондона «Мартін Іден» 

Павлішина П. Вираження погрози та попередження в сучасній французькій мові 
	Янковець В. Лінгвостилістичні особливості інтернет-комунікації 

Засідання 4

14 квітня 2017 р
Ауд. 102, II навч. корпус, 12.55
Керівники секції: к. філол. н., доц. Воробйова М. В., к. філол. н., доц. Галуцьких І. А.
Секретар: Пєшкова О. А.

Арутюнян К. Поняття концепту у сучасній лінгвістиці 
	Бабашева В. Амбівалентність образного змісту концептосфери «багатство – бідність» в іспанській лінгвокультурі 
	Бритвич О. Темпоральний концепт як об'єкт наукового аналізу 
	Галупська Ю. Модус cмаку в індивідуалізованій картині світу синестета 
	Гріга С. Концептуальна і мовна картини світу в їх специфіці та взаємозв’язку 
	Дудник А. Вербалізація концепту MAN в сучасних британських та американських 
	Жданова М. Алюзія як фігура інтертексту (на матеріалі казки К.С.Льюїса «The Lion, the Witch and the Wardrobe») 
	Марнопольська Ю. Макроструктурні моделі варіантної інтерпретації дійсності (на матеріалі статей кримінальної хроніки) 
	Панасенко О. Розвиток теорії концептуалізації у сучасному мовознавстві 
	Соболь О. Кіноадаптація художнього твору у світлі інтермедіального аналізу 
Черняєва О. Концепт та засоби його вербалізації 
Шевкун А. Види інтертекстуальності на матеріалі роману А.С.Байєтт «Possession» 

Засідання 5

14 квітня 2017 р
Ауд. 320, II навч. корпус, 12.55
Керівники секції: д. пед. н., проф. Пахомова Т. О., к. пед. н., доц. Ружин К. М.
Секретар: Сенченко Я. С.

	Боріна М. Мовний бар’єр як методична проблема в сучасній іншомовній освіті 
	Доніна О. Розробка інтелект-карт і їх практичне використання в період педагогічної практики 
	Костюкова А. Формування у старшокласників компетенції у письмі в контексті підготовки до ЗНО з англійської мови 
	Міщенко А. Циклічні повторення матеріалу як основа оптимального алгоритму навчання іноземних мов в середній школі 
Перевєрзєва Т. Методичні прийоми реалізації естетичного потенціалу художніх творів в навчанні англійської мови 

	Туровець М. Сучасні методичні підходи до іншомовної  підготовки студентів-філологів 
Шатова В. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови 

Засідання 6

14 квітня 2017 р
Ауд. 311, II навч. корпус, 12.55
Керівники секції: к. філол. н., доц. Василина К. М., к. філол. н., доц. Кравченко Я. П.
Секретар: Деревянко Ю. М.

Карпенко А. Проблема дефініції терміна «науково-фантастична література» у сучасних літературознавчих дослідженнях 
	Риженкова К. Образ лихваря у англійській ренесансній драматургії (на матеріалі драм К.Марло та В.Шекспіра) 
	Сидоренко А. Синтез елементів східної і західної поетики в оповіданні Рюноске Акутагави «О-Гін» 
Федченко К. Cпецифіка еволюції жанру англомовного індустріального роману: від витоків до сьогодення 
Хованова П. Іронічне переосмислення фольклорного матеріалу у короткому оповіданні В. Ірвінга «Легенда Сонного Виярку» 
Шапко А. Портрет персонажа літературного твору : міждисциплінарний підхід 

Засідання 7

14 квітня 2017 р.
Ауд. 326, II навч. корпус, 12.55
Керівники секції: к. філол. н., доц. Запольських С. П., к. філол. н., доц. Юнацька А. Б.
Секретар: Погонець В. В.

	Орлова В. Проблеми перекладу англомовних реалій (на матеріалі телесеріалу «Supernatural») 
	Прядка А. Гумор в художньому тексті як перекладацький виклик 
	Руденко А. Діловий лист як об’єкт перекладу 
Соловьева А. Особенности перевода языковых реалий повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством» с русского языка на английский язык 

Тюлькова А. Особливості перекладу лексики, пов’язаної зі злочинами та їх розслідуванням, у романі Агати Крісті «4.50 from Paddington» 

СЕКЦІЯ №7

ФІЗИЧНІ НАУКИ

Засідання 1

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

13 квітня 2017 р.
Ауд. 46, І навч. корпус, 09.00
Керівник секції: д-р техн. н., проф. Міщенко В.Г.
Секретар: інж. 1 категорії Себало М.

	Булах О., Греднєв В. Порівняльні характеристики корозійної стійкості хромистих сталей феритного та мартенситно-феритного класу
	Гавронська Я., Турейський А. Вплив хіміко-термічного оброблення на корозійну стійкість сталі 06Х18Ч
	Калугін Є. Визначення деформаційної мартенситної точки в сталі Гадфільда
	Кравець М. Фізична лабораторія (ЕПК ЗНУ)
	Хуповка В. Analysis of the stress-strain state of the reactors in the process of titanium tetrachloride reduction
	Циценко М. Результати випробовувань контактної витривалості сталі 09Х3НМ3ФБч після цементації та азотування


Засідання 2

ФІЗИКА МЕТАЛІВ
14 квітня 2017 р.
Ауд. 10, І навч. корпус, 09.35
Керівник секції: д-р фіз.-мат. наук, проф. Гіржон В.В.
Секретар: ст. лаборант Пода О.

	Бабаніна О. Дослідження поверхневих шарів титанових сплавів після лазерного легування порошками карбідів.
	Безносюк Г. Дослідження електронного стану комплексних дефектів «бор+моновакасія» на поверхні алмазу С(100).
	Ємельянова А. Квантово-хімічне моделювання процесів взаємодії атомів фтору з поверхнею алмазу С(100).
	Лимар А. Квантово-хімічне моделювання нанокластерів.
Лятіфов І. Адсорбція атомів та молекул на поверхні алмазу С(100)-2Ч1.

	Медведєв Д. Структура титанових сплавів після лазерного легування перехідними металами.
	Пастушенко Н. Актуальність використання цирконію та цирконієвих сплавів.

СЕКЦІЯ №8

СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

13 квітня 2017 р
Керівники секції: д. соціол. н., проф. Безрукова О.А., к. філос. н., доц. Кудінов І.О.
Секретар: Бондаренко С.

	Ашихіна А. Соціально-економічні перспективи української молоді в контексті освіти за кордоном
	Бабак О. Вплив персоналу на формування лідерських якостей керівника соціально-орієнтованого закладу
	Баранова Н. Соціальне інспектування як спосіб виявлення молодіжних деструктивних релігійних організацій
	Бахмацька Н. Вплив соціальної реклами на розвиток суспільства
	Большакова А. Волонтерство як фактор національної ідентичності (ЕПК ЗНУ)
	Бондаренко С. Соціальне партнерство як основа діяльності соціальних працівників у сфері трудових відносин
	Булавкіна К. Міграційні тренди сучасної України: особливості зовнішньої та внутрішньої міграції
	Васильєва А. Світовий досвід впровадження електронного урядування
	Велієв Фариз Тейюб Оглу. Світоглядні орієнтації азербайджанської людини
	Гончарова В. Вплив електронно-інформаційних ресурсів на трансформацію традиційних форм освіти
	Діброва А. Політичне лідерство як елемент політичної системи
	Іванов О. Соціальні чинники поширення шкідливих звичок серед студентської молоді
	Канакі А. Ораторське мистецтво та особа оратора в соціологічному контексті
	Комарова Г. Гендерна політика в Україні 
	Кротенко Ю. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи
	Куліченко Т. Жертви ІГІЛ
	Мальонкіна К. Попередження суїциду серед молоді (ЕПК ЗНУ)
	Міщенко А. Чинники формування об’єднаних територіальних громад
	Мороз К. Соціальний дискурс сучасних гастрономічних практик
	Онищенко К. Технології соціальної роботи з неповною сім’єю (ЕПК ЗНУ)
	Радковська А. Дослідження проблеми формування у жінок активної громадської позиції
	Самір Тіфліс огли Ісмаілов. Вплив комп'ютерних ігор на формування способу життя підлітків
	Сірко Ю. Особливості життєдіяльності сім'ї на етапі трансформації українського суспільства
	Таран В. Автоматизоване робоче місце як складова діяльності сучасного соціолога
	Троцький В. Вплив інстинктів на поведінку людини в суспільстві
	Фощан О. Вплив комп'ютерних ігор на формування способу життя підлітків
	Ченцова Д. Образи сучасної жінки-політика в українському парламенті
	Чепурна Н. Соціально-психологічний клімат комерційних організацій у мотивації діяльності працівника
	Шоломко А. Вплив Word-of-Mouth технологій на формування споживацького попиту містян
	Штефан А. Прояв девіацій у сучасному суспільстві
	Щербань О. Феномен страху в контексті маніпуляції масовою свідомістю
	Юрченко Л. Соціальна робота з «дітьми вулиці»






СЕКЦІЯ №9

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
12 квітня 2017 р. 
Ауд. 224, ІІ навч. корпус, 11.00 
Керівник секції: д.е.н., проф. Череп А.В. 
Секретар секції: к. е. н., ст. викл. Кусакова Ю.О.

	Бадло Ю. Актуальність використання комп’ютерних систем у фінансовому аналізі та бізнес-плануванні
	Бай С. Напрямки удосконалення маркетингової стратегії підприємства
	Баклаженко Ю. Етапи впровадження промо-кампаній
	Баклицька К. Брендинг територій як засіб підвищення конкурентоспроможності міста
	Басацька А. Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств
	Басова Д. Аналіз сукупних витрат домогосподарств
	Бєлік В. Проблеми інноваційного розвитку України. Вирішення наявних проблем на основі досвіду США
	Бурдило О. Особливості впливу реклами на споживачів України
	Бурка М. Методи діагностики фінансової кризи на підприємстві
	Бутенко А., Рудь Л. «Зелена економіка»: можливості розвитку для України
	Васильченко Є. Маркетинг у туризмі
	Вовк А. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення в Україні
	Волошина К. Використання музики в сучасному мерчендайзингу: зарубіжний і вітчизняний досвід
	Вязовой О. Проблеми впровадження результатів інноваційної діяльності
	Гадзіковська О. Особливості формування маркетингової стратегії підприємства
	Гайдар С. Ціноутворення як основна складова стратегії маркетингу
	Голда Д. Алгоритм формування та підтримки стандартів якості сервісу
	Головань М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні
	Горбань О. Роль інтернет-рекламування у формуванні бренду підприємства
	Горбачов О. Маркетинг в антикризовому управлінні підприємством
	Горькава Н. Особливості обліку витрат виробництва
	Григор’єва О. Оцінка та методи еколого-економічних збитків
	Грищенко К. Роль і місце облікової інформації в управлінні підприємством
	Грінченко А. Сучасний стан навколишнього середовища та раціональне природокористування в Україні
	Гусельнікова О. Міжнародна торгівля як одна з найвизначальніших форм міжнародних економічних відносин
	Депутат А. Інновації в сфері туризму
	Дергаль М. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції
	Дицюра А. Особливості обліку туристичних послуг, обумовлені специфікою туристичної діяльності
	Довбня А. Моделі управління запасами підприємства
	Дубина О. Стимулююча роль надбавок і доплат у мотивуванні праці
	Дуйловська К., Симець Ю. Аналіз ділової активності підприємств в умовах фінансової кризи
	Згуровська І. Економічна думка в Україні XIX – XX століття
	Зублевська Я. Проблеми та особливості циклічного розвитку в Україні
	Іващенко І. Обґрунтування доцільності інноваційного розвитку малих інноваційних підприємств
	Іщенко М. Економічна інтеграція підприємств та її роль для середнього та малого бізнесу
	Калінчук В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора
	Кардашевська М. Досвід європейських країн у розвитку концепції соціально-етичного маркетингу
	Конєв В., Кондратюк К. Управління ресурсно-екологічною безпекою на рівні запорізького регіону
	Копан В. Формування виробничого потенціалу в Україні
	Кривенко А. Розвиток концепції управлінського обліку
	Крохмаль Н. Еволюція підходів до трактування поняття «заробітна плата»
	Куліченко Р. Удосконалення регулювання рівня зайнятості на регіональному ринку праці
	Лазаренко В. Фінансове забезпечення основних засобів
	Луніна К. Управління витратами підприємства
	Мала Н. Інтернет-маркетинг як новітня технологія продажу товарів
	Масляна А. Особливості професійної адаптації персоналу
	Мацюк О. Концепція компромісу між ризиком і доходом в управлінні фінансами підприємств
	Міняйло Д. Формування виробничого потенціалу в Україні
	Місько Т. Залучення аутсорсингу до бухгалтерського обліку підприємств туристичної індустрії
	Молявка А. Лізингове кредитування підприємств
	Морозова А., Волошина Д. Особливості аналізу фінансових результатів промислового підприємства
	Науменко Є. Конкурентні стратегії для міжнародних компаній
	Носенко В. Особливості організації праці менеджера
	Нужна Ю. Вплив реклами на поведінку споживачів
	Омельченко А. та Резаков Е. Кооперативні банки: зарубіжний досвід та перспективи створення в Україні (ЕПК ЗНУ)
	Оніпко А. Роль «осьового часу» в формуванні суспільно-економічної думки
	Орлова І. Інвестиційний клімат Німеччини
	Павленко А. Ребрендинг як напрям маркетингової стратегії підприємства та засіб тривалого існування компанії на ринку
	Пархоменко К. Особливості формування собівартості туристичного продукту
	Патенко І. Сучасний стан інфляційних процесів в економіці України
	Петрова В. Особливості калькулювання собівартості туристського продукту
	Півник А. Особливості розвитку венчурного капіталу в Україні
	Пілюсова А., Чернюк К. формування ринкового господарства в Україні (кінець ХХ  - початок ХХІ століть)
	Протас М. Облік операцій в’їзного туризму
	Рєпка К., Залєвська Л. Сучасна банківська система України (ЕПК ЗНУ)
	Семенів Л. Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів
	Сидоренко В. Інноваційний потенціал інтернет-маркетингу в Україні
	Синьоока Д. Інноваційний розвиток України з урахуванням японського досвіду
	Сиромля К. Доцільність створення фінансового мегарегулятора в Україні в умовах кризи
	Сухорукова А. Особливості оподаткування туристичної діяльності
	Сьомченко А. Особливості маркетингу у сфері некомерційної діяльності
	Тимченко Т. Витрати звичайної діяльності підприємства
	Третяк С. Інноваційний розвиток України
	Трусов Д. Удосконалення системи управління виробничими запасами
	Хлепітько В. Спільна аграрна політика ЄС як приклад міжнародної економічної інтеграції
	Хромильов В. Організація обліку у суб’єктів туристичної діяльності
	Часовенко Д. Управління лояльністю споживачів на ринку Українських товарів
	Чеберко Л. Вплив розвитку суспільно-економічних відносин на еволюцію податкової системи
	Чепець Ю. Плановий метод калькулювання 
	Чередніченко О. Методи нівелювання дефіциту соціально-психологічних навиків в колективі
	Чмара А. Проблеми формування інноваційної стратегії розвитку в Україні
	Шаповалова О. Специфіка маркетингу в соціальних медіа
	Щербак Д. Система рахунків для обліку витрат на виробництво туристичного та готельного продукту
	Щербак Ю. Основні тенденції тіньової економіки України
	Юхнік Є. Види, сутність та класифікація виробничих витрат на промисловому підприємстві
	Якименко С. Експрес-аналіз як ефективний метод проміжної оцінки фінансового стану підприємства


СЕКЦІЯ №10

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Засідання № 1

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

12 квітня 2017 р.
Ауд. 206, ІV навч. корпус, 13.00
Керівник секції: д. біолог. н, проф. Богдановська Н.В., к. мед. наук, доц. Кальонова І.В.
Секретар: Торба В., Кущ В.

	Бойченко К. Діагностика системи енергозабезпечення в процесі м’язової діяльності спортсменів 
	Веремієнко Є. Особливості фізичної реабілітації при остеохондрозі 
	Грищенко В. Шляхи формування свідомого ставлення до власного здоров`я 
Гузенко В. «Пілатес» в системі фізичної реабілітації 

Деревянко Н. Фітбол-гімнастика як засіб рекреації 
Думанський С. Ерготерапія  при  ревматоїдному артриті 
Калашнік І. Використання лікувальноі фізичної культури при корекції постави у підлітків 
Квітко М. Особливості дієтотерапії при синдромі  недиференційованої сполучнотканинної дисплазії 
Кіртока Д. Особливості фізичної реабилитації осіб з ознаками сполучно-тканинної дисплазії у професійному спорті 
	Козачок А. Фізична реабілітація спортсменів при травмах опорно-рухового апарату 
	Козоріз Г. Комплексний підхід в оздоровленні дітей в умовах дошкільного дитячого закладу 
Кондрахіна Т. Інклюзивна освіта в умовах загальноосвітньої школи м. Запоріжжя 
Кошилка М. Кардіотренажери у фізичній реабілітації
Кравчук Ж. Особливості фізичної реабілітації дітей з психічними порушеннями 
Кущ В. Дельфінотерапія як метод фізичної реабілітації при синдромі Дауна 
Левченко В. Інтегративний підхід до здоров’я 
Люман А. Остеопатія в реабілітації хворих з міжхребцевими хрижами Мананков Д. Дозовані велотренування в реабілітації чоловіків з постінфарктним кардіосклерозом 
Маслов Е. Шкідливі звички і здоров’я 
Несмашний Б. Засоби кінезітерапії при синдромі гіпермобільності суглобів у дітей 
Олійник Я. Хатха-йога в реабілітації дітей шкільного віку зі сколіотичною поставою 
Омельченко Я. Головні принципи здорового способу життя людини 
Омельчук С. Засоби фізичної реабілітації осіб з вегетосудинноюдистонією та  недиференційованою сполучнотканинною дисплазією 
Садова А. Йогатерапія в системі фізичної реабілітації 
Сидорашко Д. Кінезотерапія в системі нейрореабілітації постінсультних хворих 
Скоромна М. Кінезіологічне тейпування в сфері естетичної косметології 
Скуба О. Вода як фактор оздоровлення 
Тишківська Т. Фізіотерапевтична, бальнеологічна та санаторно-курортна реабілітація при дисплазії сполучної тканини у дітей 
Торба В. Корекція рухових порушень у дітей з церебральним паралічем засобами фізичної реабілітації 
Хаджієва І. Аеройога – новий напрям сучасного фітнесу 
Черкун В. Особливості лікувальної фізичної культури при дискінезії жовчовивідних шляхів у осіб з ознаками  дисплазії сполучної тканини 
Шишова А. Гіпопресивна гімнастика в сучасному фітнесі 
Шульга К. Корекція харчування жінок середнього віку з метаболічним синдромом 

Засідання № 2

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

14 квітня 2017 р.
Ауд. 203, СК ЗНУ, 13.00
Керівник секції: д. пед. н., проф. Клопов Р.В., к. біол. н., доц. Чиженок Т.М.
Секретар: Голубенко А.В.

	Александров О. Дослідження розвитку силових здібностей під впливом фізичних вправ з обтяженням у юнаків старшого шкільного віку 
	Величко Є. Взаємодія «тренер - спортсмен» як фактор підвищення успішності спортивної діяльності 
	Величко Є. Ефективність технічної підготовки при відборі легкоатлетів 
	Воленко Д. Способи корекції передстартових психологічних станів у спортсменів 
Гончар Д. Проблеми адаптації молодого тренера на початковому етапі роботи (ЕПК ЗНУ)

	Горбенко А. Особливості легкоатлетичних метань 
	Джафарова А. Порівняльний аналіз тактики бігу на змагальній дистанції (м. Київ). 
	Динчев С. Особливості міжособистісного професійного спілкування фітнес – тренерів 
	Доля О. Вивчення показників фізичного розвитку і функціональних можливостей учнів різних статевовікових груп 
	Дорошенко І. Використання засобів відновлення спортивної працездатності у дитячо-юнацькому футболі 
	Дорошенко І. Допінги в спорті та причини їх заборони 
	Ізмайлова К. Використання розминки в тренувальному процесі легкоатлетів 
	Ільїна Є. Особливості професійної підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту 
Кіртока Д. Особливості антропометричних якостей легкоатлетів 
	Короткий Д. Використання Mind Maps як засіб підвищення загальної успішності майбутніх фахівців з фізичної культури 
	Кравчук Ж. Допінгові скандали на олімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016
	Кузик Г. Історичні аспекти виникнення спортивної ходьби 
	Куцик Д. Ефективність способів ведення тренування в дзюдо 
Луговцова А. Оцінка фізичного розвитку гандболістів 18-21 року
Лущенко Т. Історія виникнення легкої атлетики (м. Запоріжжя).
Мосейчук А. Визначення фізичної підготовленості волейболістів непрямим методом 
Насонов М. Розвиток швидкісно-силової підготовки гандболістів Новикова А. Фізична культура як засіб збереження здоров'я 
	Панічек О. Вплив статичних навантажень уроків фізичної культури на організм учнів віком 10-11 років 
	Першин М. Вдосконалення швидкісно-силової підготовки боксерів 
Петренко І. Особливості змін показників чсс на різних етапах річного циклу підготовки кваліфікованих гандболістів року 
Пісарькова О. Теоретичні та практичні аспекти становлення художньої гімнастики 
Рурак В. Техніка естафетного бігу 
Снігар Д. Олімпіада в Ріо: допінг скандали 
Соколова М. Позитивний вплив плавання на організм людини 
	Соломоненко С. Обґрунтування оцінки експрес-контролю здоров’я учнів середнього шкільного віку 
	Терзієва І. Основні тенденції та причини травматизму в студентському спорті 
Терзієва І. Проведення розминки на заняттях фізичною культурою зі студентами 
	Ураков Д. Оптимізація засобів спеціальної підготовки на основі аналізу динаміки швидкості у спринтерському бігу 
Шапочка П. Німецька спортивна термінологія: історія становлення 
Шартон М. Особливості хореографічної підготовки в аеробній гімнастиці 
Щетинин В. Вивчення розвитку динамічної силової витривалості у учнів шкільного віку 

Засідання 3

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

12 квітня 2017р.
Ауд. 307, IV навч. корпус ЗНУ, 13.00
Керівник секції: д. пед. н., проф. Маковецька Н.В., к. геол.-мінерал. н., доц. Бортников Є. Г.
Секретар: Люта Д.А.

	Владенко В. Вплив спортивного туризму на розвиток фізичного стану туристів 
Грабовець О. Характеристика екскурсійно-пізнавальних об’єктів України 

Дицюра А. Передумови формування стійкого розвитку туризму 
Душенко В. Форми взаємодії турфірм з учасниками авіаперевезень (ЕПК ЗНУ)
Крученюк Н. Досвід організації анімаційної діяльності в готелях Туреччини як засіб розвитку рекреаційного туризму в Україні 
Павлова В. Національні заповідники півдня України, як основа для розвитку пізнавального туризму на регіональному рівні 
Пархоменко К. Туризм – як предмет наукових досліджень у контексті підготовки висококваліфікованих кадрів
Пилипенко М. Формування та перспективи розвитку культурно-історичного туризму в Львівській області 
Пометій Р. Особливості організації тематичних екскурсій 
Протас М. Анімація як основна галузь індустрії дозвілля 
Протас М. Екологічний туризм: основні поняття 
Розенко А. Особливості розвитку готельного бізнесу Болгарського причорномор'я 
Хромильов В. Підготовка кваліфікованих кадрів у сфері туризму в Україні 
Шеленіна А. Туристсько-екскурсійні готелі та їх специфіка 



Засідання 4

ПРОБЛЕМИ ЗАОХОЧЕННЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

14 квітня 2017 р.
Ауд. 119, СК ЗНУ, 13.30
Керівник секції: к. пед. н., доц.. Гришко Ю.А.
Секретар: Денисенко С.

	Безсмертна О. Розвиток гнучкості під час занять фізичним вихованням
	Волович А. Роль систематичності  у заняттях спортом 
	Волошина Р. Моральна складова в заняттях фізичним вихованням 
	Гумбатова С.Технічні засоби навчання у фізичному вихованні 
ГурєєваК.Сучасніпроблемифізичноговихованнястудентіввищіхнавчальнихзакладів 

Гусак К. Морально-вольовий аспект в заняттях фізичним вихованням 
	Жукова А. Вплив спорту та гіподинамії на здоров’я людини 
	Зуб Д.  Загартовування як спосіб покращення здоров’я 
	Коваленко К. Розвиток рухових якостей під час занять фізичним вихованням
	Коваль В. Методи заохочення до занять фізичним вихованням 
	Левандовська В. Психологічний аспект у заняттях фізичним вихованням 
	Руденко Б. Розвиток сили на заняттях фізичним вихованням 
	Сагура А. Розвиток спритності на заняттях фізичним вихованням 
	Селіна І. Емоційна складова у заняттях фізичним вихованням 

СЕКЦІЯ № 11

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Засідання 1

Сучасні проблеми літературознавства фольклористики ТА нАРОДОЗНАВСТВА

13 квітня 2017 р. 
Ауд. 233, ІІ навч. корпус, 12.55
Голова: к. філол. н., доц. Проценко О. А.
Секретар: Какуша А.

	Асатрян С. Земля у вимірах урбаністичної свідомості  (за новелою «Земля» Н. Бічуї)
	Балацька К. Соціальна й психологічна трансформація образу жінки у творах І. Карпи та К. Мотрич
	Белименко М.Винятковість образу головної героїні роману «Соло для Соломії» В. Лиса
	Бєрковська А. Сценарії хронотопу в метасюжеті роману Н. Шевченко «Подвійні міражі»
	Буряк А. Жанрова природа роману А. Чапая «Червона зона»
	Гібалюк Н. Специфіка художнього осмислення образу Марусі в однойменному романі В. Шкляра
	Гнатуша А. Художня рецепція образу Т. Шевченка в повісті В. Дарди «Його кохана»
	ГреджукА.Концепт міфологічного та реалістичного у тетралогії Дари Корній
	Гринь Ю. Думовый интертекст в художественной системе романа Д. Мордовцева «Сагайдачный»
	Гришак О. Быт в поэзии Дмитрия Быкова (на матери але сборника «Отчет»)
	Грісіна В. Персоналія О. Довженка під фотооб’єктивом К. Тур-Коновалова 

та Д. Замрія в кіноромані «Режисер»
	Дєєва Ю. Патріотичні мотиви у ранній ліриці Ліни Костенко
	Донцова О. Зіткнення світоглядів і реалій у селі та місті кінця ХХ ст. (за романом В. Мастєрової «Суча дочка»)
	Дудніченко В. Ідейно-художні домінанти твору М. Матіос «Чотири пори 

життя»
	Живиця Т. Проза Дари Корній у контексті сучасної української масової літератури
	Зелінська А. Тревелоги М. Кідрука в контексті масової української літератури
	Зубець Н. Риси антиутопії в романі Ю. Щербака «Час смертохристів: Міражі 2077 року»
	Зуєнко Я. Елементи християнського світогляду в романі Л. Кононовича «Тема для медитації»
	Какуша А. Поетика роману-пісні Григорія Лютого «Мама-Марія»
	Кащєнко М. Бароковий мотив  «життя є книга» у поезії Ю. Шевчука
	Курілова Н. Міфологічний світ у романі Д. Корній «Зворотній бік сутіні»
	Кучеренко О.Реальні та пригодницькі події в житті сучасної людини у повісті Я. Стельмаха «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера»
	Ленок М. Атракція як взаємодія особистості й колективу в романі П. Вольвача «Хрещатик-плаза»
	Лівадна Н. Концепція війни в романі Г. Вдовиченко «Маріупольський процес»
	Лук’янчук Д. Біографізм як засіб психологічного впливу на читача в щоденнику Т. Прохаська «FM „Галичина”»
	Маслак Л. Функціональні особливості ідіостилю С. Жадана (на матеріалі художнього твору Anarchy in the UKR. Луганський щоденник)
	Менсітов І. Мотиви лірики Олени Ольшанської
	Охріменко Р. Міфологічний дискурс збірки Г. Пагутяк «Потонулі в снігах»
	Полуботко В. Українська філософська традиція в романі «Десятий рядок» С. Процюка
	Продащук В. Символіка новели Є. Кононенко «Київська елегія»
	Семьонова Н. Функціональна специфіка мінімальних фразем в історичному романі Ліни Костенко «Берестечко»
	Смирнов О. Формальні складники художнього світу новели «Апокаліпсис» М. Матіос
	Ткаченко М. Жанрова своєрідність роману «Останній діамант міледі» Ірен Роздобудько
	Чаплюн О. Жанрово-стильова специфіка книги «Франко від А до Я» Б. Тихолоз, Н. Тихолоз
	Черкун К. Тема памяти в творчестве Т. Н. Толстой (на материалерассказа «Соня» из сборника «Круг»)
	Чичерова А. Світ дитинства в оповіданнях І. Франка «Малий Мирон», «Під оборогом», «Мій злочин»
	Чілій А. Жанровий простір роману «Зазирни у моїсни» М. Кідрука
	Шило С. Проблема голодомору та її художнє втілення в романі «Розколоте небо» Світлани Талан
	Щербак К. Елементи весільної обрядовості у поемі Пантелеймона Куліша «Настуся»


Засідання 2

Сучасні проблеми мовознавства

13 квітня 2017 р.
Ауд. 230 , ІІ навч. корпус, 12.55
Голова: к.філол.н., доц. Ільченко І. І.
Секретар: Голуб’ятник К.В.

Вініченко К. Роль конотативних власних назв у гуморесці Остапа Вишні «Бенгальский тигр»
	Голуб’ятник К. Лексико-семантическая классификация прозвищ учеников общественно-гуманитарной гимназии №27 города Запорожья
	Домбровська О. Особливості лексико-семантичного групування найменувань червоного кольору в українській мові
	Донцова О. Сленг субкультури аніме
	Дорошенко Х. Компаративний аналіз власних назв політичних партій України та Польщі
	Заворотня А. Графиксаты в наружной рекламе города  Запорожья
	Игнатова Д.Образ Украины в сознании запорожских учащихся русскоязычных школ (по результатам ассоциативного эксперимента)
	Іонова О. Власні назви у творі Б. Лепокого «Мотря»
	Кабатова Ю. Державна ідеологія як чинник формування годонімії Комунарського району міста Запоріжжя
	Кліпіліна Д. Фразеологічні одиниці з просторовою семантикою в українській мові
	Ковнір А. Семантико-синтаксична типологія атрибутивних словосполучень у новелі «INTERMEZZO» М. Коцюбинського
	Колупаєв Д. Мовна природа термінів-епонімів у субмові математики та інших природничих наук
	Коровка Д. Фразеологізми української мови з компонентами-назвами продуктів харчування                              
	Курлова А. Афоризація Шевченкової мови
	Ланіна І. Средства выражения модальности в русской и немецкой публицистике (на материале спортивной прессы)
	Лось Г. Культурний код в українській мінімальній фразеології
	Мазняк К. Зв’язок української обрядової фразеології з етнічною культурою (КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР)
	Маширо Н. Мовна палітра щоденникових записів Костя Москальця «Келія чайної троянди»
	Новосьолова А. Функціонування порівняльних зворотів у романі Я. Яріша і Я. Бакалець  «Із сьомого дна»
	Осєпян К. Коммуникативно-прагматические особенности астионимов Украины в русскоязычных СМИ г. Запорожья
	Охріменко Р. Функціонування  односкладних речень у поезії В. Крищенка (на матеріалі збірки «Напруга дня»)
	Пашетнєва Є. Порівняльний аналіз спортивної  лексики української та польської мов
	Писаренко А. Семантико-стилістичне навантаження онімів повісті М. Вовчка «Інститутка»
	Полесюк А. Особливості літературного ономастикону творів О. Пчілки
	Приходько Я. Історико-культурний аспект годонімів смт. Комишувахи Оріхівського району
	Скрипнік А. Ономастикон твору «Князь Єремія Вишневецький» І.Нечуя-Левицького
	Туркалевич Д. Етноніми у компонентному складі фразеологізмів  української мови
	Ульянцева І. Походження та утворення нікнеймів (ЕПК ЗНУ)
	Фролов О. Стилстична роль простих  ускладнених речень у книзі М. Матіос «Нація»
	Хіміч Я. Літературно-художні антропоніми твору І. Карпенко-Карого «Мартин Боруля»
	Чаюк К. Мінімальна фразеологія в перекладних словниках
	Шмигля А. Складносурядні речення з єднальним сполучником і (й) у романі І. Роздобудько «Шостідвері»
	Шум К. Телескопія в сучасних  українських оказіоналізмах

Засідання 3

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

13 квітня 2017 р.
Ауд. 226, ІІ навч. корпус, 11.25
Голова: к. пед. н, доц. Бакаленко І. М.
Секретар: Щербак К.О.

	Акопян Г. Шляхи засвоєння фразеологізмів учнями 5 класу у процесі вивчення української мови
	Балацька К. Використання технології змішаного навчанняна уроках української мови
	Баркова О. Поезія Ігоря Калинця у школі
	Боєва А. Тестова технологія перевірки знань PLICKERS на уроках української мови та літератури
	Зелінська А.Технологія «Перевернутого навчання» на уроках української мови та літератури
	Зубець Н. Скрайбінг як інструмент візуалізації на уроках української мови та літератури
	Зуєнко Я. Веб-квест як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках української мови та літератури
	Кліпіліна Д. Блоги вчителів-словесників як форма взаємодії вчителя-словесника з учнями
	Коровка Д. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у проектній діяльності на уроках української мови
	Мануйлова А. Дискусія як інтерактивний метод навчання
	Морозова О. Жанрові проекції сімейного роману в українській літературі на уроках української мови
	Нестеренко К. Використання краєзнавчого матеріалу на уроках позакласного читання в початкових класах (КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР)
	Осєпян К. Використання інтерактивної дошки на уроках російської мови
	Писаренко А. Особливості використання кейс-технології на уроках української мови
	Плювака К. Лінгвістичний аналіз тексту − запорука розуміння  художнього твору учнями початкових класів (КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР)
	Полуботко В. Вебінар як форма дистанційного інтерактивного навчання
	Сичева С. Використання інформаційних технологій на уроках української мови і літературного читання в початковій школі (КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР)
	Чаплюн О. Використання хмарних сервісів на уроках української мови та літератури
	Шум К. Веб-портфоліо як форма презентації досягнень учителів-словесників
	Щербак К. Изучение русской народной сказки «Каша из топора» на уроке внеклассного чтения в 5 классе


СЕКЦІЯ № 12

МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

12 квітня 2017 р.
Ауд. 37, I навч. корпус, 11.00
Керівник секції: д. т. н., проф. Гоменюк С.І.
Секретар: к. ф.-м. н., доц. Леонтьєва В.В.

	Анохін А., Грищак В. З. Нелінійні задачі континуальних систем зі змінними параметрами 
	Балабанова В., Ткаченко І. Г. Обчислення деяких невласних інтегралів за допомогою ймовірнісних методів 
	Бікбаєва Р., Мильцев О. М. Розробка інформаційної системи для самостійного вивчення іноземних мов 
Болєєва І., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. Визначення напружено-деформованого стану прямокутної пластини за допомогою розв’язку Леві 

	Буркальова О., Глушенко Ю., Пшенична О. С. Сучасні системи зберігання цифрової інформації 
	Воробйов К., Мильцев О. М. Автоматизація процесів туристичного агентства за допомогою PHP фреймворку Yii2 
	Герасимова Д., Клименко М. І. Побудова трендових моделей для статистичного прогнозування соціально-економічних показників 
	Демянков В., Мильцев О. М. Інформаційна система «Вантажоперевезення» 
	Кузнецова А. Магія чисел (КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР)
	Лабенська Ю., Пшенична О. С. Вивчення можливостей Internet для маркетингу 
	Максименко Є., Мильцев О. М. Розробка інформаційної системи “Freelance” за допомогою PHP фреймворку Yii2
	Марунчак А., Пшенична О. С. Написання і розміщення постів та статей в тематичних блогах 
	Мостіпан О., Борю С. Ю. Розробка алгоритму оптимального управління завантаження резервуарів палива складу ПММ 
	Нагорний М., Костюшко І. А. Про методи розв’язання неоднорідних крайових задач математичної фізики 
	Овчатова Н., Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В. Розробка методичного комплексу «Теорія голосування» 
	Ошур А. Розробка Інтернет-порталу «Молода Наука» (ЕПК ЗНУ)
	Панченко А., Костюшко І. А. Лінійні рівняння та коливальні явища. Синусоїдальна зовнішня сила та резонанс 
	Паюніна А., Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О. До питання використання окремих моделей теорії корисності 
	Попов Р., Кеберле Н. Г. Інформаційні технології агрегації динамічного контенту соціальних мереж 
	Прибилов В., Мильцев О. М. Актуальність розробки інформаційної системи «Попит/Пропозиція» 
	Свістельник В. Програма для ведення нотаток (ЕПК ЗНУ)
	Сидоренко А., Решевська К. С. Організація збору даних кліматичних показників 
	Стрижак К., Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В. Дослідження сільськогосподарських процесів методами теорії ігор 
	Томілко В. Логарифмічна  спіраль – це життя навколо нас (КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР)
	Усатенко Г., Кондрат’єва Н. О., Леонтьєва В. В. Розробка методичного комплексу «Основні задачі дослідження операцій» 
	Черненко Ю, Циммерман Г. А. Інформаційна система автоматизованої допомоги секретарю школи 
Чугуненко А., Єрмолаєв В. А. Пошук термінологічно насичених підмножин статей у колекціях наукових публікацій 
	Чулкова М., Пшенична О. С. Важливість статистичної обробки даних в різних науках 

СЕКЦІЯ 13

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Засідання 1

АДМІНІСТРАТИВНІ, ГОСПОДАРСЬКІ, 
ТА КОНСТИТУЦІЙНІ НАУКИ
14 квітня 2017 р.
Ауд. 202, V навч. корпус, 11:25
Керівник секції: д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О., д.ю.н., доц. Лютіков П.С.
Секретар: Попова О.Я. 

Бандровський В. Поняття господарсько-правових санкцій у контексті господарсько-правової відповідальності
	Бронецька В. «Конституційна реформа» та «конституційний процес»: аналіз термінології
	Бронецький І. Щодо актуальних питань електронного декларування в частині визначення суб’єктів декларування
	Гриценко К. Теоретико-правовий аналіз понять: конституційна реформа  та модернізація
	Єфіменко В. Реформування системи охорони здоров’я в умовах сьогодення
	Звєрєва Ю. Проблемні акспекти розуміння та реалізації права на життя (ЕПК ЗНУ)
	Калюкін К. Державно-правова думка на перетині періоду епохи Відродження та Реформації
	Кірсанов О. Кальвінізм як напрям протестантизму
	Козинець А. Доцільність конституційного закріплення обов’язкового вотуму в Україні
	Коротченко Д. Реалізація конституційного принципу гласності діяльності Верховної Ради Україні
	Кравець П. Конституційне закріплення права людини на доступ до інформації
	Кравченко І. Способи захисту ділової репутації юридичної особи
	Максименко О. Особливості сплати земельного податку за розміщення тимчасових споруд (МАФів)
	Моісеєнко Г. Специфіка тлумачення оцінних понять в адміністративному судочинстві
	Назаренко Д. Особливості процедури оподаткування приватних виконавців
	Падалка І. Адміністративна відповідальність і еволюція наукових поглядів на категорії правопорушень
	Попова О.  Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців через мережу Інтернет: новаторство у законодавстві
	Потіха М. Оскарження податкового повідомлення-рішення як механізм захисту прав людини і сфері податкових правовідносин
	Приходько Ю. Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України
	Таран Д. One-Stop-Shop Mechanism
	Титаренко М. Адміністративно-правове регулювання інклюзивної освіти в Україні: передумови запровадження
	Федоров О. Референдум як засіб геополітичних злочинів
	Федосєєв К. Проблеми охорони промислової власності в Україні (ЕПК ЗНУ)
	Ходирєва А. До питання про поняття «перешкоджання здійсненню виборчого права»
	Штогрін М. Специфіка представницької функції Верховної ради України
	Шумейко І. Про визначення поняття суб’єктивного корпоративного права
	Шурига Д. Використання поліграфного дослідження: українські реалій та правова регламентація (ЕПК ЗНУ)
Засідання 2

КРИМІНАЛЬНІ ТА ЦИВІЛЬНІ НАУКИ

14 квітня 2017 р.
Ауд. 214, V навч. корпус, 12. 55
Керівник секції: д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О., д.ю.н., доц. Лютіков П.С.
Секретар: Попова О.Я. 

	Бабенко Я. До питання про характеристику контрабанди в Україні
	Білокур А. Контрабанда та відповідальність за її вчинення результати офіційних спортивних змагань	
	Болобан Д. Кримінальна відповідальність за протиправний вплив на 
	Бондаренко А. Кримінально-правовий захист прав військовополонених
	Буркальова С. Аналіз кримінологічної характеристики злочинності неповнолітніх
	Генова А. Проблема відповідальності  за вчинення злочину доведення до самогубства
	Гінатуліна А. Особливості притягнення батьків до примусової сплати аліментів на утримання дітей
	Данильченко Є. Щодо питання про злочинну діяльність релігійних організацій
	Діхтяр А. Кримінальна відповідальність неповнолітніх осіб
	Доннік Є. Проблеми відповідальності за злочин «ухилення від сплати аліментів на утримання дітей»
	Євдокимова А. До питання про поняття та запобігання кібертероризму в Україні
	Здановська К. Кримінально-правова характеристика суб’єкту злочину, передбаченого статтею 304 Кримінального Кодексу України
	Каряка А. Специфіка формування предмета доказування в цивільному Процесі
	Кіореску В. Ювінальні центри пробації в Україні 
	Кравченко В. До питання про розмежування понять «терористична група» та «терористична організація»
	Левада Д. Відповідальність народних депутатів за невиконання службових обов’язків
	Левіт А. Злочини проти довкілля: окремі аспекти та законодавче закріплення
	Лобов Д. До питання про визначення теоретичного співвідношення понять кримінально-правова відповідальність та кримінально-правові заходи
	Мєркулов Р. Вплив римського права на цивільне право України
	Михайлишина Г. Особливості та актуальні проблеми депутатського імунітету в Україні
	Михайліченко В. Недосконалість законодавства у злочинах щодо розбещення неповнолітніх
	Ненько Р. Проблемні аспекти у сфері боротьби з екологічними злочинами
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Гриб М. Особливості селекції орловської рисистої породи коней у запорізькій області
	Демченко К. Вивчення якісних ознак багаторічного дикого виду linum tracicum
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	Волошина О. Біомоніторинг та очищення стічних вод промислового комплексу із використанням іммобілізованих мікроорганізмів
	Гайдук А. Стимулюючий ефект католіту (живої води)
	Гречка А. Хвоє-листогризи та їх шкодочинність в умовах паркових насаджень м. запоріжжя
	Коваленко А. Оцінка морфологічних ознак вегетативних та репродуктивних органів сосни звичайної в районах з різним ступенем антропогенного навантаження промислового міста 
	Крамар І. Мікрофлора покривів Аpis mellifera як індикатор екологічного стану природного середовища
	Гуліна О., Крупєй К., Місірук М. Вплив живої та мертвої води на життєдіяльність організмів-індикаторів
	Міхєєва О. Фізико-хімічні та мікробіологічні показники джерел острову хортиця
	Моргун Б. Сезонна динаміка бактеріальної мікрофлори річки капустянки та промислового відстійника
	Оленець О. Особливості впливу диких ратичних на деревинно-чагарникову рослинність на території азово-сиваського національного природного парку
	Острогляд С. Структурна організація зоопланктону штучного озера у вільнянському районі
	Павелко В. Мертвоїд чорний та його біотопічний розподіл в умовах о.Хортиця
	Пальчик А. Спосіб ідентифікації пігментосинтезувальних мікроорганізмів
	Пірунова Г. Захист озимої пшениці від трипсів
	Поваляєва А. Функції та біоіндикативні можливості пігментів мікроорганізмів
	Покотиленко М. Видовий склад саранових Аcrididae (біологія та їх поширення) в умовах заповідника «Кам’яні могили»
	Крупєй К., Сорокина Д., Сорокина О. Вплив аероіонізації робочого приміщення на мікрофлору повітря
	Фітак Ж. Шкідники яблуневих насаджень та їх захист в умовах запорізької області
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