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УДК 378-057.85(477.43)“2017”
І.М.Конет, Р.М.Білик

ІХ конференція молодих вчених університету
14–15 листопада 2017 року відбулася конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Відповідно до програми конференції працювало 11 секцій: Економічних
дисциплін (керівник – кандидат економічних наук, доцент Ткачук В.В.); Історії
(керівники – кандидати історичних наук, доценти Дубінський В.А., Газін В.В.,
Боровець І.І.); Іноземної філології (керівник – кандидат філологічних наук,
доцент Шулик П.Л.); Української філології та журналістики (керівник –
кандидат філологічних наук, доцент Коваленко Б.О.); Корекційної та соціальної педагогіки і психології (керівник – кандидат психологічних наук, доцент
В.І. Співак); Педагогіки, теорії та практики дошкільної і початкової освіти (керівник – доктор педагогічних наук, професор Лабунець В.Л.); Музичного
мистецтва (керівник – кандидат педагогічних наук, професор Печенюк М.А.);
Образотворчого мистецтва (керівник – кандидат мистецтвознавства, старший викладач Шульц Н.А.); Природничих наук (керівник – кандидат біологічних наук, доцент М.Д. Матвєєв); Фізико-математичних наук (керівник –
кандидат фізико-математичних наук, доцент Оптасюк С.В.); Фізичної культури, спорту і здоров’я людини (керівник – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Стасюк І.І.).
СЕКЦІЯ “ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ”

У роботі секції “Економічні дисципліни” брали участь 7 молодих вчених
економічного факультету, які є кандидатами наук. Усі доповіді висвітлювали
актуальні проблеми політичної економії, макроекономіки, мікро- економіки
та сучасних економічних теорій.
Зокрема, тематика доповідей стосувалася багатьох проблемних питань
соціально-економічного розвитку вітчизняних підприємств та підприємництва, еволюції інституту менеджменту та адміністрування, тенденцій становлення сфери обслуговування в Україні. Доповідачами було висвітлено
надзвичайно цікаві та актуальні питання, що стосувалися ролі громадських
об’єднань у реалізації системи захисту прав споживачів в Україні (Боднарчук Т.Л.), теоретичним підходам до типології підприємців (Буторіна В.Б.),
методам оцінки персоналу підприємств (Лисак В.Ю.), аналізу мотивації і
стимулювання праці працівників (Рарок Л.А.), розвитку малого підприємництва як передумови створення нових робочих місць (Рарок О.В.), особливостям сучасної мотиваційної політики на підприємствах в умовах постіндустріальної економіки (Чаплінський В.Р), розвитку теоретичних засад корпоративної соціальної відповідальності (Семендяк В.М.).
Про актуальність та високу цінність отриманих результатів у ході досліджень
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молодих науковців економічного факультету, представлених на конференції
у вигляді доповідей з ілюстраціями, свідчила жвава дискусія між учасниками
конференції та доповідачами. Активну участь у роботі секції приймали студенти як у ролі слухачів, так й диспутантів.
Після того, як були заслухані доповіді усіх учасників конференції та обговорено різні дискусійні питання, керівником секції було проаналізовано тенденції розвитку науки на базі економічного факультету та визначено перспективні
напрямки проведення подальших наукових досліджень та розробок. Відповідно, підведення підсумків секційного засідання дало можливість сформулювати пропозиції щодо оптимізації проведення наукової конференції молодих вчених на базі Університету, зокрема, такі:
• активно залучати до участі в конференції представників Наукового товариства студентів (слухачів) аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, студентів-магістрантів як у ролі слухачів, так й доповідачів, що сприятиме інтеграції студентського та викладацького колективу у єдине наукове
товариство факультету;
• з метою підвищення якості науково-дослідної роботи молодих фахівців
у тій чи іншій сфері економічних досліджень сприяти участі викладачів у
ґрантових проектах та програмах;
• розширити сторінковий обсяг матеріалу, який подається до друку в збірник, з метою більш ширшого та ґрунтовнішого висвітлення отриманих результатів науково-дослідної роботи;
• заохочувати та стимулювати подальшу наукову роботу молодих викладачів, результати дослідження яких мають яскраво виражений прикладний
характер.
СЕКЦІЯ “ІСТОРІЯ”

У роботі секції “Історія” загалом взяли участь 13 молодих вчених, які
представляють історичний факультет Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка.
Зокрема, виголосили свої доповіді та взяли участь в дискусіях: Боровець І.І.,
кандидат історичних наук, доцент; Юга О.А., кандидат історичних наук, старший викладач; Верстюк В.В., старший викладач; Стецюк В. Б., кандидат історичних наук, доцент; Яблонська Д.Р., провідний фахівець відділу наукової
роботи і міжнародних зв’язків; Марчук О.І., аспірант кафедри історії України;
Клімчук Ю.А., аспірант кафедри історії України; Ляскович Р.С., аспірант
кафедри історії України; Слюсаренко В.В., аспірант кафедри історії України;
Бабюк Д.С., аспірант кафедри всесвітньої історії; Пагор В.В., аспірант кафедри
історії України; Покалюк В.В., аспірант кафедри історії України; Комарова
О.О., аспірантка кафедри історії України.
Наукові доповіді, які прозвучали на засіданні секції, були на достатньо
високому рівні, актуальні, викликали інтерес аудиторії, про що свідчить велика
кількість запитань до доповідачів та жвава дискусія.

694

Освіта, наука і культура на Поділлі. Том 24

Так, доцент кафедри всесвітньої історії Боровець І. зосередив увагу на
проблемі угорсько-словацького збройного конфлікту 1939 року.
Кандидат історичних наук, старший викладач Юга О. виголосив доповідь
на тему: “Позиція київського воєводи А. Киселя щодо української проблеми
наприкінці 1650 року”.
Доповідь Верстюка В.В. стосувалася українсько-трансільванським відносинам за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова.
Стецюк В.Б. виголосив доповідь на тему: “Військова повинність на Правобережній Україні (1874–1884 рр.): етносоціальний вимір”.
Яблонська Д.Р., доповіла про діяльність історика, архівіста Пилипа Васильовича Клименка в межах кам’янецького періоду, а Покалюк В.В. акцентував увагу присутніх на проблемі підготовки фахівців у сільськогосподарських вишах УСРР у 1920-х рр.
За наслідками роботи секції кращими визначені доповіді: Стецюка В.Б.,
Яблонської Д.Р., Пагора В.В.
Загалом робота секції була проведена на високому організаційному та
науковому рівнях, доповіді відзначалися глибиною дослідження, змістовною
та логічною довершеністю. Характерними рисами проблем, що розглядалися
є їх наукова новизна та актуальність.
Ухвалили:
• проводити подібні конференції слід частіше, щоб молоді дослідники мали
змогу обмінюватися думками та напрацюваннями, отримували досвід публічних виступів та дискусій;
• залучати до участі в конференції молодих вчителів, методистів шкіл міста
та району, студентів-магістрантів як у ролі слухачів, так й доповідачів, що
сприятиме зближенню вищої освіти до реальний проблем сучасної загальноосвітньої школи.
СЕКЦІЯ “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ”

У роботі секції “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” загалом
взяли участь 15 молодих вчених факультету фізичного виховання Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
Очолив секцію фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання
та спорту, доцент, декан факультету Стасюк Іван Іванович. Секретарем секції
визначено старшого викладача кафедри теорії і методики фізичного виховання, заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу факультету фізичної культури Боднар Аліну Олександрівну.
Для належної роботи секції було створено оргкомітет, до складу якого
ввійшли провідні науково-педагогічні співробітники факультету : Зубаль М.В.,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри спорту і спортивних ігор; Бабюк С.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і
методики фізичного виховання; Совтисік Д.Д., кандидат біологічних наук,
професор кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізич-
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ного виховання; Зданюк В.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання; Гурман Л.Д., кандидат педагогічних наук, професор кафедри, завідувач
кафедри легкої атлетики з методикою викладання, заслужений тренер України;
Заікін А.В., кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчальнометодичної роботи, заслужений тренер України.
У відповідні терміни до відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків
університету було подано тематику доповідей, друковані й електронні версії
матеріалів наукових досліджень учасників конференції.
На засіданні секції заслухали доповіді молодих вчених факультету щодо
їх результатів науково-дослідної роботи у 2017 році. Наукові виступи були
актуальними, науково обґрунтованими і носили практичний характер. За
результатами секції було рекомендовано відмітити доповіді кращих доповідачів, а саме: Юрчишина Ю.В., Боднар А.О., Мазура В.А.
На пленарному засіданні 14 листопада були підведені підсумки роботи
секції “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” та озвучено такі пропозиції:
1. Активніше залучати до наукової роботи молодих викладачів.
2. У своїх дослідженнях більшу увагу звернути на застосування методів
математичної статистики.
3. Розширити спектр тематики наукових досліджень.
4. Більш коректно та відповідально відноситись до написання та оформлення наукових статей.
5. Для кращого сприйняття викладеного матеріалу доповідачам використовувати мультимедійні засоби.
6. Відзначити кращі доповіді викладачів на пленарному засіданні університету.
СЕКЦІЯ “ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ”

ІХ наукова конференція молодих вчених підбила підсумки НДР молодих
викладачів та аспірантів факультету іноземної філології за 2017 рік і засвідчила
зростання як кількісного, так якісного показника цієї роботи. Тільки за 2016–
2017 навчальний рік молоді вчені факультету:
• взяли участь у конференціях різних рівнів: 10 закордонних, 30 міжнародних, 13 регіональних;
• опублікували:
а.) 1 монографію;
б.) 8 навчальних, навчально-методичних посібників;
в.) 6 статей у фахових виданнях;
г.) 58 статей в інших виданнях;
д.) 1 статтю у закордонних наукових виданнях;
е.) 6 публікацій у журналах із міжнародних наукометричних баз даних;
ж.) 10 публікацій тез доповідей на конференціях;
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з.) захистили 1 кандидатську дисертацію: викладач кафедри англійської
мови Мельник І.В. отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук
(спеціальність 10.02.04 – германські мови);
• викладач кафедри німецької мови Микуляк М.І. пройшла стажування
в середній школі Тео Шоллера у м. Нюрнберг;
• викладач кафедри англійської мови Хохель Д.Ю. взяла участь у 12 онлайнпроектах, організованих університетами США та ін..
Основні напрямки досліджень визначалися як проблематикою колективних
тем, які розробляються на кафедрах факультету, так і проблемами індивідуальних наукових розвідок. Тематика цих розвідок засвідчує розмаїття наукових інтересів учасників конференції У центрі уваги опинилися структура
літературного твору та художнього образу, своєрідність наративу модерністських та постмодерністських творів, засоби художньої виразності, різнопланові аспекти мовознавства, методики викладання іноземних мов та дидактики.
У роботі підсекції використовувалися різні форми роботи, що сприяло виникненню дискусій та ґрунтовному обговоренню проблем. Засідання проходили
у дружній та невимушеній атмосфері. Всі доповіді були підготовлені на достатньому науковому рівні.
Важливим результатом роботи конференції було прийняття практичних
висновків та рекомендацій, в яких відображено позицію учасників. Конференція засвідчила, що молоді викладачі факультету іноземної філології ведуть
плідну науково-дослідну роботу, розробляють актуальні проблеми, що мають
вагоме теоретичне та практичне значення. Результати їх досліджень відображено у фахових наукових збірниках та у збірниках наукових праць університету.
Обговорення результатів конференції на пленарному засіданні дає підстави
для визначення таких пропозицій щодо організації та проведення наукової
конференції молодих вчених:
1. Молодим викладачам більш чітко окреслити рамки проблематики наукових досліджень та притримуватися їх.
2. У доповідях більше звертати увагу на прикладний характер дослідження
та його практичне застосування під час вивчення.
3. Надалі впроваджувати практику проведення наукових конференцій молодих вчених.
4. Урізноманітнити форми проведення конференції.
5. Ширше використовувати мультимедійні засоби.
6. Залучати провідних фахівців до роботи конференції.
7. Запрошувати на конференцію студентів випускних курсів.
8. Для ефективного проведення конференції здійснювати друк матеріалів
до початку конференції.
9. Матеріально стимулювати кращих доповідачів.
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СЕКЦІЯ “КОРЕКЦІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ”

У роботі секції “Корекційна та соціальна педагогіка і психологія” загалом
взяли участь 22 молодих вчених, які представляють факультет корекційної та
соціальної педагогіки і психології.
У межах секції функціонувало 5 підсекцій: Загальної та практичної психології (керівник – Онуфрієва Л.А., кандидат психологічних наук, доцент);
Психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи (керівник – Вержиховська О. М., кандидат педагогічних наук, доцент); Корекційна робота
з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах корекційної
та інклюзивної освіти (керівник – Миронова С.П., доктор педагогічних наук,
професор); Соціальної педагогіки і соціальної роботи (керівник – Мельник
Л.П., кандидат педагогічних наук, доцент); Психологія освіти (керівник –
Толков О.С., кандидат психологічних наук, старший викладач).
За результатами секції кращими визнано доповіді:
1. Чеканської О. А., кандидата психологічних наук, старшого викладача
“Вплив інтелектуальних дій на формування образу “Я” особистості”. У виступі
було висвітлено вплив інтелектуальних дій на всі структурні компоненти
образу “Я”. Виявлено взаємозв’язок та взаємозалежність між особливостями
розвитку образу “Я” і репрезентативним інтелектом, як елементами в структурі
особистості.
2. Жиляк Н.В., кандидат психологічних наук, старший викладач “Теоретикометодологічні підходи щодо функціонування смислових завдань моторних
дій”. Доповідач здійснила теоретико-методологічний аналіз підходів до дослідження смислових завдань моторних дій. Розкрила значення діяльності парадигми для вивчення закономірностей та механізмів керування моторними
діями за допомогою смислових завдань. Розглянула особливості застосування
принципів детермінізму, системності, розвитку як методологічних засад дослідження відображувальної та регулятивної функцій психіки людини.
СЕКЦІЯ “ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ”

У роботі секції “Фізико-математичні науки” брали активну участь 7 викладачів та 5 студентів фізико-математичного факультету. Керівництво секцією
здійснював кандидат фізико-математичних наук, доцент Оптасюк С.В.; секретар
– старший лаборант кафедри фізики Люба Т.С. Перед початком роботи конференції було заплановано для заслуховування 5 доповідей. Вдалось заслухати
4 доповіді. Кращі доповіді оформлено у вигляді статей і подано до друку в
університетський та факультетський збірники.
Учасниками конференції було виголошено ряд цікавих та змістовних
доповідей, а саме:
1. Методологічні засади підготовки майбутніх фахівці професійної освіти
з охорони праці. Білик Р.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри МВФ
і ДТОГ.
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2. Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів під час розв’язування текстових задач з елементарної математики. Думанська Т. В., асистент
кафедри математики.
3. Матриці відстаней та матриці показників. Зеленський О.В., кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри математики.
4. Дослідження електрофізичних характеристик полікристалічних структур
на основі телуриду свинцю. Ткачук І.В., Люба Т.С., старші лаборанти кафедри
фізики.
5. Використання MS Forms в організації для контролю знань студентів.
Татауров В.П., асистент кафедри інформатики. Чевська К.С., асистент кафедри
інформатики.
Зміст відзначених доповідей полягав в наступному.
Змістовну і цікаву доповідь представила Думанська Т.В., навівши методичні поради щодо удосконалення практичних навичок студентів під час
розв’язування сюжетних задач під час навчання елементарної математики.
Ткачук І.В. у своїй доповіді навела один із методів дослідження гальваномагнітних явищ тонкоплівкових напівпровідникових сполук системи AIVBVI.
Під час проведення дослідження були отримані вольт-амперні характеристики
тонких плівок PbTe:Sb та проаналізовані основні параметри тонких плівок для
різної товщини за допомогою методу Холла.
Оригінальне бачення проблеми використання MS Forms в організації для
контролю знань студентів представив Татауров В.П., доповідь якого викликала
дискусію.
Кращими визнані доповіді: “Шляхи підвищення пізнавальної активності
студентів під час розв’язування текстових задач з елементарної математики”,
автором якої виступила Думанська Т. В., асистент кафедри математики та
“Дослідження електрофізичних характеристик полікристалічних структур на
основі телуриду свинцю” – Ткачук І.В. старшого лаборанта кафедри фізики.
СЕКЦІЯ “ПЕДАГОГІКИ, ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ
І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ”

Молоді вчені педагогічного факультету зробили свій внесок до розвитку
сучасної науки в галузі дошкільної та початкової освіти, образотворчого та
музичного мистецтва.
Робота конференції проходила 15 листопада (працювала у форматі секційних та пленарних засідань педагогічного факультету) в навчальних корпусах
факультету.
Працювало 2 підсекції :
1. Педагогіки, теорії та практики початкової освіти (керівник – Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач).
2. Педагогіки, теорії та практики дошкільної освіти (керівник – Демчик К.І.,
кандидат педагогічних наук, старший викладач).
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Проведення ІХ наукової конференції молодих вчених дозволило переконатись у високому професіоналізмі та науковій компетентності викладачів
педагогічного факультету.
Усі результати доповідей були оформленні у вигляді статей та подані до
друку у “Збірнику наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка”. Тематика досліджень молодих вчених кафедр педагогічного факультету визначено актуальною та такою,
що вiдповiдає профілю основних напрямів підготовки педагогічних кадрiв у
руслі сучасних вимог. Наукові та навчально-методичні дослідження, творчі
роботи викладачів кафедр факультету сприяють підвищенню ефективності
навчального процесу, вдосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану розвитку науки i педагогічних технологій.
Усі виступи, виголошені доповідачами на конференції, відповідають профілю дисциплін, які вони викладають, а наслідки наукової роботи впроваджуються в освітній процес факультету.
Виголошені доповіді є складовими індивідуальних і колективних тем та
результатом роботи науково-дослідних центрів, які функціонують на кафедрах,
а саме:
• науково-дослідний центр “Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти” (керівник – Лабунець В.М., доктор педагогічних
наук, професор, декан педагогічного факультету);
• науково-дослідний центр імені М. Леонтовича (керівник – Печенюк М.А.,
кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін );
• міжнародний науковий центр досліджень історії образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва й архітектури (керівник – Урсу Н.О., доктор
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін);
• наукова школа “Художня спадщина України в контексті сучасного мистецтвознавства” (керівник – Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри мистецьких дисциплін. );
• наукова лабораторія “Теоретико-методологічні засади дошкільної і початкової освіти” (керівник – Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти);
• наукова лабораторія “Теоретико-методичне обґрунтування оптимізації
навчально-виховного процесу студентської молоді ВНЗ” (керівник – Кучинська І.О., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним
закладом);
• наукова лабораторія “Засоби увиразнення зв’язного мовлення молодших
школярів” (керівник – Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовознавчих дисциплін).
Також, слід зазначити, що учасники конференції відмітили змістовні виступи молодих учених-доцентів Гудими Н. В., Демчик К.І., Прядко О. М., Підгур-
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ного І.С. Більшість доповідей викликали зацікавленість колег до піднятої молодими вченими тематики. Повідомлення супроводжувалися демонстрацією
візуальних матеріалів за допомогою мультимедійних засобів та друкованої
продукції молодих вчених кафедр факультету.
Ухвалили:
1. Доповіді молодих вчених кафедр педагогічного факультету вважати актуальними, такими, що відповідають загальній темі кафедрального дослідження та темам індивідуальних науково-дослідних робіт викладачів.
2. Рекомендувати доповідачам доопрацювати виголошені результати наукових пошуків та опублікувати їх у фахових виданнях.
3. З метою оволодіння молоддю міжнародною мовою, що формує їх спроможність вести діалоги, відповідати на запитання англійською мовою, рекомендувати викладачам факультету вивчати англійську мову в лінгвістичному
центрі КПНУ. Це сприятиме розширенню міднародної співпраці шляхом
залучення закордонних фахівців у галузі освіти та мистецтва у наступних
конференціях.
Проведення ІХ наукової конференції молодих учених дало змогу розглянути основні проблеми, як досліджують молоді вчені та фахівці факультету,
та обмінятися знаннями, досвідом і думками між ними, й окреслити шляхи
розв’язання сучасних проблем галузей освіти та мистецтва, визначити перспективні напрями та методологічні прийоми проведення наукових досліджень.
СЕКЦІЯ “ПРИРОДНИЧІ НАУКИ”

Робота ІХ наукової конференції молодих вчених на природничому факультеті проводилась в одній секції “Природничих наук”. Загалом всі доповіді були
цікавими, змістовними і викликали здорову наукову полеміку:
1. Гарбара В.В., кандидата географічних наук, старшого викладача “Педогенез Товтрового пасма”».
2. Касіяника І.П. кандидата географічних наук, доцента “Сучасний стан
та умови розвитку геотуризму в м. Кам’янець-Подільський”.
3. Лісовського А.С., кандидата географічних наук, асистента “Інноваційні
види туризму в межах Хмельницького Придністер’я”.
4. Матуз О.В., магістра, асистента “Геодемографічний прогноз для
м. Хмельницький”.
5. Матвійчук Б.В., магістра, асистента “Територіальні відмінності продуктивності праці у сфері малого бізнесу в Хмельницькій області”.
6. Придеткевича С.С., кандидата географічних наук, асистента “Екотон як
межа між антропогенними ландшафтами”.
7. Шаравари В.В., кандидата технічних наук, асистента “Первинний моніторинг насиченості малими ГЕС території Кам’янець-Подільського району”.
Кращими роботами в підсекції визначені:
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І місце – “Сучасний стан та умови розвитку геотуризму в м. Кам’янецьПодільський” (Касіяник І.П.);
ІІ місце – “Екотон як межа між антропогенними ландшафтами” (Придеткевич С.С.);
ІІІ місце – “Інноваційні види туризму в межах Хмельницького Придністер’я” (Лісовський А.С.).
СЕКЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА”

У роботі конференції взяли участь 8 доповідачів. Конференція традиційно
відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукової секції, які
пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням молодих вчених. У ході роботи
конференції було окреслено стан науково-дослідної роботи молодих вчених
на факультеті та перспективи підвищення її ефективності. Робота конференції
проводилася у секції: “Українська філологія та журналістика” (керівник –
Коваленко Б.О., кандидат філологічних наук, доцент, секретар – Джурбій Т.О.,
кандидат філологічних наук, старший викладач).
Виголошені доповіді вирізнялися актуальністю, науковою новизною,
логічністю і самостійністю висновків, а також можливістю їх практичного
застосування під час підготовки до лекційних, практичних та семінарських
занять, під час написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських
робіт, кандидатських і докторських дисертацій. Окремі доповіді викликали жваві
дискусії через контроверсійність висновків та отриманих результатів.
На підсумковому пленарному засіданні за присутності декана факультету,
доцента кафедри української мови Коваленка Б.О., заступника декана з наукової
роботи та інформатизації навчального процесу, старшого викладача кафедри
історії української літератури та компаративістики Джурбій Т.О., та учасників
секції було підбито підсумки роботи, відзначено новизну та актуальність
виголошених доповідей, а також прийнято ухвалу вважати роботу підсекцій
факультету української філології та журналістики проведеною на належному
рівні, надалі практикувати розподіляти виступи науковців факультету на підсекції відповідно до кола наукових зацікавлень (за умови, звичайно, що їхня
кількість не буде меншою за 5 осіб), оскільки це дає можливість дослідникам
розширити коло власних наукових інтересів, а також осягнути глибину існуючих наукових досліджень із конкретної галузі.
Рекомендації: 1) розширювати рамки наукової комунікації через залучення
молодих вчених до активного обговорення нагальних наукових проблем; 2)
надалі до участі у роботі конференції залучати студентів, для запозичення
досвіду в подальшій роботі; 3) знімати відеоролики про роботу секцій молодих
вчених і викладати їх у соціальні мережі та на сайти кафедр й університету;
4) проводити наукову конференцію молодих вчених у веб-форматі з можливістю подальшого друку електронного збірника на сайті університету.

